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V

Voorwoord
Het ontbreken van een verantwoorde en recente Julia-editie werd door ieder die
zich uit belangstelling en/of voor studiedoeleinden met deze tekst wilde bezighouden,
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als een gemis ervaren. Immers, deze tekst vertegenwoordigt een opmerkelijk
verschijnsel in de literatuur van de 18e eeuw: het zg. sentimentele. De Julia draagt
bovendien kenmerken van een experimentele tekst: Feith heeft zowel in het genre
van de roman als in het literaire taalgebruik getracht ‘iets nieuws’ te brengen. De
kritiek reageerde aanvankelijk positief, allengs negatiever en ontaardde in verguizing:
de Julia werd soms zelfs gezien als een pathologische kunstuiting, waarmee men
zich - ook in het recente verleden van het literatuuronderwijs - niet dan
verontschuldigend-badinerend meende te kunnen bezighouden. Lange tijd heeft
het dan ook ontbroken aan serieuze pogingen inzicht te krijgen in Feiths gevoelsen gedachtenwereld en in zijn literair-esthetische opvattingen. Het zijn vooral P.J.
2
Buijnsters en W.A.P. Smit geweest die hierin verandering brachten.
Vanuit de opvatting dat de literatuurhistoricus een tekst uit het verleden eerder
moet proberen te verklaren dan te be- of veroordelen, willen wij een bescheiden
poging doen om de Julia-tekst voor een breder publiek weer toegankelijk te maken.
Wij hebben niet de pretentie een wetenschappelijke standaard-editie te brengen,
hoewel wij er uiteraard wel naar gestreefd
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De na de afsluiting van onze kopij verschenen Prisma-editie (Utrecht/Antwerpen 1981; zie
hfdst. 12 Bibliografie) voldoet zeker niet aan de kwalificatie ‘verantwoord’: er is geen inleiding,
geen woord- en zakencommentaar, zelfs geen verantwoording van de editie en het exemplaar
dat als basis diende voor deze heruitgave. Verder is stilzwijgend (!) het ‘Mengelwerk’
achterwege gelaten.
P.J.A.M. Buijnsters. Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van ‘Het graf’. Assen
1963. Diss. Nijmegen.
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hebben de huidige stand van wetenschap te verwerken, evenals nieuw eigen
onderzoek. Ervaringen opgedaan met universitaire Julia-werkgroepen hebben ons
hierbij goede diensten bewezen.
Wij twijfelen er niet aan, dat er nog heel wat aanmerkingen te maken en
aanvullingen te geven zijn op het hier gepresenteerde: wij hopen die dan ook te
mogen ontvangen. Enkele vakgenoten hebben ons reeds op- en aanmerkingen
doen toekomen waarmee wij ons voordeel konden doen. Wij danken dr. W. van den
Berg, dr. P.J. Buijnsters, Majola Hochscheid-Mabesoone, drs. J.W. Steenbeek, drs.
H. van der Vlist en drs. J. van de Wiel voor hun waardevolle suggesties. De heer
E.F. Mulder van de afd. WNT van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te
Leiden, was zo vriendelijk ons enige aanvullende lexicografische informatie te
verschaffen. Yoska van de Brink (stud. ass. van het Instituut De Vooys) is ons
tenslotte tot grote steun geweest bij het persklaar maken van de kopij.
Utrecht, Instituut De Vooys

J.J. Kloek

Amsterdam, Instituut voor Neerlandistiek A.N. Paasman
1 febr. 1981
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Inleiding
1 Rhijnvis Feith en de Julia
Toen Rhijnvis Feith (1753-1824) in 1783 de Julia het licht deed zien, was hij geen
onbekende meer in de Nederlandse literaire wereld. Met zijn poëzie had hij reeds
een aantal ereprijzen van dichtgenootschappen verworven, terwijl hij zich in 1781
met de (eveneens bekroonde) Verhandeling over het heldendicht tevens
gekwalificeerd had als vooraanstaand literair-theoreticus. Kort nadat Feith met de
Julia als romancier debuteerde, waagde hij zich ook aan het drama; intussen
ontplooide hij zich verder als dichter in uiteenlopende genres: lyriek, de romance,
het leerdicht, terwijl hij tevens zijn theoretische opvattingen verder uitwerkte. De
Feith van de jaren '80 en '90 was derhalve een veelzijdig literator, en ofschoon tegen
1800 zijn productiviteit begon te verminderen en zijn register minder breed werd,
bleeft hij tot zijn dood in 1824 een van onze literaire coryfeeën.
Waar Feith nu nog in de eerste plaats bekendheid geniet als vertegenwoordiger
van het sentimentele, is het goed er op te wijzen dat deze kwalificatie slechts geldt
voor een betrekkelijk korte periode in zijn lange en rijke literaire loopbaan. Tot
ongeveer 1781 is het sentimentele - als deze term dan al gebruikt mag worden - bij
hem doorgaans niet meer dan een zwakke onderstroom. Zijn vroege werk staat in
de traditie van het Verlichtingsoptimisme, en wordt veelal gekenmerkt door een
conventioneel retorisch taalgebruik. In de daaropvolgende jaren manifesteert Feith
zich dan ten volle als sentimenteel auteur, met name in zijn romans Julia en
Ferdinand en Constantia (1785) en de reeks elegieën Fanny (1787). Bovendien
werpt hij zich in zijn literair-esthetische Brieven over verscheiden onderwerpen (6
delen, 1784-1793) op als verdediger en theoreticus van het sentimentele.
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Ofschoon ook zijn verdere werk gekenmerkt blijft door een grote gevoeligheid,
waardoor het onmogelijk is scherpe scheidingslijnen te trekken, valt er toch rond
1790 een zekere kentering in Feiths oeuvre waar te nemen: steeds sterker oriënteert
hij zich als dichter op het boventijdelijke, waarbij zijn poëzie persoonlijker, tegelijk
ook vaak didactischer van toon wordt. Het leerdicht Het graf (1792) wordt beschouwd
1
als een scharnierpunt in deze ontwikkeling ; ook Feiths tijdgenoten rekenden Het
graf niet meer tot zijn sentimentele periode.
Men mag derhalve de Julia niet als representatief zien voor Feiths gehele oeuvre.
Het boekje vertegenwoordigt slechts een fase uit zijn ontwikkeling, maar het is
daarmee wel het markantste voorbeeld in onze literatuur van die merkwaardige
stroming aan het eind van de achttiende eeuw die met ‘het sentimentele’ of ‘het
sentimentalisme’ wordt aangeduid. Als zodanig houdt de Julia een literair-historisch
belang. En al zal het werk nauwelijks of in het geheel niet geapprecieerd worden
vanuit 20e-eeuwse literaire en levensbeschouwelijke opvattingen, interessant blijft
het tegen de achtergrond van de hoge ethische en esthetische aspiraties die Feith
ermee heeft gehad. Ethisch: hij beoogde met de geschiedenis van Eduard en Julia
zijn landgenoten een voorbeeld van morele vervolmaking voor ogen te stellen;
esthetisch: om de subtiliteiten van het gemoedsleven van zijn personages in de
harten van de lezers te laten weerklinken, probeerde hij een daartoe adequate taal
te creëren. Aldus heeft Feith met de Julia een merkwaardige bijdrage geleverd aan
een genre dat artistiek gesproken nog pas in de kinderschoenen stond: de roman.
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P.J.A.M. Buijnsters. Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van ‘Het graf’. Assen
1963. Diss. Nijmegen.
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2 De Julia als (brief)roman
Het boek dat Feith het licht liet zien onder de titel Julia is eigenlijk een bundel.
Ongeveer tweederde ervan bestaat uit de tekst ‘Julia’, de rest, door Feith als
‘Mengelwerk’ aangeduid, wordt gevormd door vier veel kortere prozastukken en
vier gedichten. Wanneer gesproken wordt over Feiths Julia, dan kan dus zowel het
verhaal als de hele bundel bedoeld zijn; indien de Julia een roman genoemd wordt,
kan strikt genomen alleen sprake zijn van het titelverhaal. Daartoe beperken wij ons
dan ook in dit hoofdstukje over de Julia als roman en als briefroman.
Verhaal, roman, eventueel novelle .... Men zou erover kunnen twisten welke
karakterisering het meest van toepassing is. In ieder geval noemden Feith en zijn
tijdgenoten de geschiedenis van Eduard en Julia een roman, en deze typering is
de gangbare gebleven.
Dat Feith in 1783 een roman schreef is wel iets om even bij stil te staan. Aan de
ene kant kende de roman tegen het eind van de 18e eeuw al een lange historie en
verschenen er ieder jaar tientallen nieuwe titels, zowel in de omringende landen als
in Nederland zelf. Het is dus zeker niet zo dat de geschiedenis van de Nederlandse
roman eerst begint met de Julia en de één jaar eerder verschenen Sara Burgerhart.
Aan de andere kant is het verklaarbaar dat juist Feith en Wolff en Deken als
romanauteurs naam gehouden hebben. In de loop van de 18e eeuw maakt het
genre roman namelijk een zeer ingrijpende ontwikkeling door, en zowel de romans
van Wolff en Deken als die van Feith - hoezeer verschillend van karakter ook namen daarin wat ons land betreft een vooraanstaande plaats in.
Voor de 20e-eeuwer is het een vanzelfsprekende zaak dat serieuze schrijvers
hun krachten aan romans wijden, en dat serieuze lezers deze romans als
kunstwerken waarderen. In de 17e en het begin van de 18e eeuw was de roman
1
daarentegen een zeer omstreden tak van literatuur. Er verschenen weliswaar talloze
romans, en die werden ook gretig gelezen, maar de
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De laatste tijd is de - bijzonder gecompliceerde - geschiedenis van de roman volop in de
belangstelling komen te staan; ook in Nederland begint het onderzoek van de grond te komen.
Verg. de Inleiding van P.J. Buijnsters tot zijn editie van de Sara Burgerhart, en de reactie
daarop van W. van den Berg: ‘Sara Burgerhart en haar derde stem’. Zie verder hfdst. 12
Bibliografie (b. De (brief)roman in de 18e eeuw).
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officiële status van het genre was gering. In weerwil van een aantal welsprekende
verdedigingen van de roman overheerste in de toonaangevende kritiek de opvatting
dat dergelijke geschriften slechts leidden tot tijdsverspilling en ondermijning van de
zeden, en dat ze geen enkele aanspraak konden maken op de waarden die aan de
‘Schone Letteren’ werden toegeschreven. Zichzelf respecterende schrijvers achtten
de roman doorgaans dan ook ver beneden hun waardigheid. Zij hielden zich bezig
met literaire genres als de tragedie en het epos, waarvan de adel was gegarandeerd
door de afstamming uit de Klassieke Oudheid, waarvoor derhalve illustere
voorbeelden bestonden, en waarvan de regels door de traditie verregaand vastgelegd
waren. De roman viel buiten de erkende genres: in geen van de klassieke poëtica's
wordt erover gesproken, geen van de vereerde schrijvers uit de Oudheid heeft een
roman geschreven. Men zag de roman daarom veelal als een onechte afstammeling
van het verheven epos, en men liet de beoefening van dit verbasterde genre,
waarvoor geen regelen der kunst bestonden, graag over aan broodschrijvers en
andere lieden van twijfelachtige reputatie. Een sprekend voorbeeld van deze
afwijzende houding is het vonnis dat Voltaire ooit over de roman geveld heeft:
‘Production d'un esprit faible écrivant avec facilité des choses indignes d'être lues
2
par des esprits sérieux’.
Aan het eind van de 17e en begin van de 18e eeuw zet dan een ontwikkeling in
die van beslissende betekenis zal zijn voor de roman. Heel grof geschematiseerd
komt het erop neer dat het niet meer uitsluitend om avonturen gaat, maar dat de
beleving en verwerking van het gebeuren door de personages meer centraal komen
te staan. Daarmee worden de kiemen van de latere psychologische roman zichtbaar.
Voorts zoekt men het minder in wonderbaarlijke gebeurtenissen, maar men streeft
juist een zekere aansluiting na bij de werkelijkheid zoals die de lezer bekend was.
De roman pretendeert authentiek te zijn, in die zin dat het verhaalde werkelijk
plaatsgevonden zou kunnen hebben. De hoofdpersonen in deze wat we verder
zullen noemen ‘nieuwe’ roman zijn dan ook niet meer tamelijk onwaarschijnlijke
figuren die verwikkeld raken in een aaneenschakeling van buitenissige avonturen,
het worden mensen met een meer geprofileerd
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Aangehaald (zonder verdere bronvermelding) door: A. le Breton. Le roman français au XVIIIe
siècle. Paris s.d.P. 211.
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karakter, levend in een wereld die de lezer vertrouwd is, en geconfronteerd met
problemen die iedereen kan herkennen. Samenhangend hiermee is er een
verandering in de verhaalstructuur waar te nemen: de ‘oude’ roman bestond veelal
uit een ingewikkelde opeenstapeling van avonturen; in de ‘nieuwe’ roman ziet men
een groeiende tendens het handelingsverloop eenvoudiger te maken, en daarmee
de compositorische eenheid doorzichtiger.
In dit verband moet ook een buitenliteraire ontwikkeling kort worden aangegeven.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat aan een dergelijke verschuiving, die in
de gehele Westeuropese romanliteratuur in de loop van de 18e eeuw waar te nemen
is, niet alleen literaire maar ook maatschappelijke factoren ten grondslag liggen.
Ofschoon hieromtrent nog veel onderzoek verricht moet worden, en er met name
over de situatie in ons land nog erg weinig bekend is, lijkt het toch wel zeker dat in
deze periode het romanpubliek sterk groeide en van karakter veranderde, doordat
de tot welvaart gekomen burgerij er veel meer dan voorheen deel van ging uitmaken.
Hiermee ontstond een categorie lezers die niet, of althans in veel geringere mate
dan de traditionele liefhebbers van de literatuur, ‘belast’ waren met het klassieke
erfgoed. Het ziet ernaar uit dat in deze kringen, waarin tot dan toe naast de Bijbel
voornamelijk stichtelijke lectuur genoten werd, men zich geleidelijkaan ook meer
wereldse geschriften veroorloofde. Vele beschouwers merken in de loop van de
18e eeuw een ongekende ‘romanhonger’ op, met name bij de vrouwen en bij de
opgroeiende jeugd. Zij tonen zich zeer bezorgd over deze ontwikkeling: immers,
hèt onderwerp bij uitstek van de roman is altijd de liefde geweest, en de tendentie
in de ‘nieuwe’ roman tot een grotere mate van authenticiteit leidde veelal tot realisme
op juist dit delicate gebied. De morele bezwaren tegen het genre, gegrond op de
angst voor zedenbedervende invloed, werden zo alleen maar versterkt.
Tegen het midden van de 18e eeuw wordt dan een formule ontwikkeld die de
roman veel acceptabeler maakt. Hierin wordt het streven naar authenticiteit en
waarschijnlijkheid gecombineerd met een zeer nadrukkelijke zedekundige strekking.
Aldus is het lezen van een roman niet meer een nutteloos of zelfs schadelijk
tijdverdrijf, maar juist een middel om de zeden te helpen vormen. De roman wordt
ontdekt als een moralistisch en didactisch instrument, en juist omdat de lezer in de
romanwereld zijn
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wereld kan herkennen, en zich met de personages kan identificeren, zal de zedelijke
strekking naar men meent te beter aanslaan. Wie de deugd betracht wordt beloond,
en wie het kwade bedrijft wordt gestraft - deze les ondervindt de meegesleepte lezer
bij wijze van spreken aan den lijve, en zo komt hij tot de juiste opvattingen inzake
maatschappelijke plichtsbetrachting en morele vervolmaking. Goede en slechte
karakters worden dan ook dikwijls sterk contrasterend tegenover elkaar gesteld:
een genuanceerde psychologie lijkt minder geschikt voor een aanschouwelijk
voorgestelde gedragsleer.
Natuurlijk is het niet zo dat op een precies te bepalen moment het karakter van
de roman op slag veranderde. Het is een zeer geleidelijk proces geweest, waarbij
het in veruit de meeste gevallen meer om graduele dan om absolute verschillen
gaat, en waarbij traditionele vormen van de roman allerminst definitief verdwenen.
Het is dan ook niet goed mogelijk een duidelijk begin van de nieuwe ontwikkelingen
aan te geven. Wél is men het erover eens - en de tijdgenoten waren dat al - dat er
een schrijver is aan te wijzen die duidelijker dan wie ook vóór hem aan deze
zedekundige roman gestalte heeft gegeven. Dit was de Engelsman Samuel
Richardson (1689-1761), wiens romans Pamela, or virtue rewarded (1740) en vooral
The history of Clarissa Harlowe (1747-48) een voor ons bijna niet voor te stellen
populariteit verwierven in heel Europa. Richardsons bijzonder gelukkige combinatie
van realisme (in die zin dat de wereld van het verhaal voor de lezer onmiddellijk
herkenbaar was), spanning, psychologische verdieping en moraal, gaf aan het genre
roman een nieuwe dimensie. Dit temeer omdat hij er een uiterst adekwate vorm aan
gaf: zijn romans zijn geschreven in de vorm van brieven door de personages aan
elkaar gericht. Als formele ondersteuning van de tendenties van de ‘nieuwe’ roman
was dit een schot in de roos. De schijn van authenticiteit werd er maximaal mee
uitgebuit: het werk kon gepresenteerd worden als een reële correspondentie, die
door een uitgever enkel verzameld en geordend was. Immers, wanneer een verhaal
verteld wordt door een alwetende verteller, die niet alleen het gebeurde meedeelt,
maar er ook commentaren op levert, die aanwijzingen geeft over het toekomstige
verloop der gebeurtenissen, en die de intiemste gedachten van de personages kent,
is dat een duidelijke aanwijzing dat het beschrevene ‘maar’ verzonnen is. In de
briefroman is de verteller als het ware weggewerkt; de gebeurtenissen worden door
de
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personages zelf medegedeeld, waarbij zij in de brieven op zeer natuurlijke wijze
uiting kunnen geven aan hun gedachten en gevoelens. De intieme vriend of vriendin,
voor wie een hoofdpersonage z'n hele hart openlegt, is dan ook meestal de
belangrijkste briefontvanger.
Ook om toe te lichten welke lessen de lezer uit de gebeurtenissen dient te trekken
is in de briefroman geen verteller nodig: de personages kunnen zelf uitvoerige
beschouwingen wijden aan de morele implicaties van eigen en andermans handelen.
De moraal wordt aldus geïntegreerd in het verhaal.
Zo leidt de vertelwijze in brieven bijna vanzelf tot een grotere nadruk op de beleving
dan op de belevenissen, temeer ook omdat in de brief niet alleen het gebeuren en
de bespiegelingen van de briefschrijver worden beschreven, maar ook diens
emotionele betrokkenheid bij het voorgevallene gestalte kan krijgen. Uit de stijl
waarin een brief geschreven is kan boosheid, onverschilligheid, wanhoop, hartstocht
en wat al niet meer spreken, met een directheid die schrijvers van een traditioneel
vertelde roman zelden of nooit wisten te bereiken. Richardson was zich van deze
mogelijkheden zeer goed bewust. Met grote vaardigheid hanteerde hij het procédé
van wat hij noemde ‘writing to the moment’, waarbij de personages, hetzij heet van
de naald, zonder afstand te nemen, hetzij zich opnieuw inlevend, uiting geven aan
de emoties die de gebeurtenissen bij hun oproepen.
In de briefroman leeft de lezer onmiddellijk met de personages mee, in een illusie
van realiteit. Verwijzingen naar een toekomstige wending in het verhaal (‘Later zou
hij merken hoezeer hij zich vergist had’) zijn bij deze vertelvorm natuurlijk principieel
uitgesloten, zodat de lezer wat dat betreft in dezelfde spannende onzekerheid
verkeert als de personages. En evenals de personages kan hij misleid worden door
het wegraken van brieven, door de verwisseling ervan, door brieven in een
nagebootst handschrift etc. Soms echter ook weet hij meer dan de held(in), met
name wanneer er verschillende correspondenties worden aangeboden. Dit verhoogt
de spanning slechts: de galante minnaar bijvoorbeeld ontpopt zich in brieven aan
vrienden als een lage verleider - en de lezer weet dat het argeloze meisje dat nog
niét weet ....
Talrijk zijn de getuigenissen van 18-eeuwse lezers dat Richardson als eerste
heeft laten zien én hoe de roman een allernuttigste moreel-didactische gids kan
zijn, én hoezeer het schrijven van een goede roman een
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artistieke prestatie is. In het proces van erkenning van de roman hebben zijn werken
dan ook een nauwelijks te overschatten rol gespeeld, zij het dat bij de officiële kritiek
de morele verdiensten aanvankelijk veel zwaarder wogen dan de literaire kwaliteiten.
Eventuele verdiensten op dat terrein ziet men vooralsnog als van een secundair
belang, vooral geschikt om de lezer meer in de ban van het verhaal te houden en
daardoor het zedenvormend effect te verhogen. Maar in ieder geval is de roman à
la Richardson niet meer (met het woord van Voltaire) een produkt van en voor
zwakke geesten. Voortaan behoeven serieuze lezers èn schrijvers het niet meer
3
beneden hun waardigheid te achten zich er mee bezig te houden.
In zeer grove trekken zijn hiermee enkele tendenties in de ontwikkeling van de
roman in de 18e eeuw geschetst. En ofschoon nog onderzocht dient te worden in
hoeverre de geschiedenis van de Nederlandse roman overeenkomt met dit
internationale proces, ziet het ernaar uit dat het streven van de ‘nieuwe’ roman naar
authenticiteit en naar eenvoud van compositie ook in onze literatuur gestalte kreeg,
en volstrekt zeker is het dat de richting die Richardson aan de roman gaf, hier te
lande krachtig aansloeg. Toen Feith zijn Julia het licht deed zien, bestond er dan
ook al een zekere traditie van de zedekundige (brief)roman. In verscheidene
opzichten sloot hij zich hierbij aan. Wat het belangrijke punt van de moraal betreft:
in de wijze waarop in de Julia de zuivere, religieus georiënteerde liefdesrelatie
gestalte krijgt, is de morele doelstelling overweldigend aanwezig. Daarbij is het
verhaalverloop allereenvoudigst, en wordt de waarschijnlijkheid geen geweld
aangedaan door wonderbaarlijke voorvallen. De Julia behelst, zoals in de opdracht
Aan Mevrouwe *** al wordt gezegd, een ‘eenvouwdig tafreel’, waarin ‘geen
verleidende Gebeurtenissen, geen onverwachte toevallen - geen enkel bekoorlijk
Nietje zelfs’ een plaats hadden gekregen. Expliciet wordt aldus afstand genomen
van die dubieuze vertegenwoordigers van het genre die hun aantrekkingskracht
ontleenden aan een spannende, ingewikkelde intrige en aan galante avonturen.
Ten slotte sluit Feith zich ook aan bij de genoemde nieuwe traditie door voor zijn
verhaal de geliefde vertelwijze in brieven te kiezen.

3

Een warm pleidooi voor de waarde van dit soort romans houdt bijv. de Nederlandse vertaler
van Richardsons Clarissa, de predikant Johannes Stinstra, in zijn voorwoorden bij deze
vertaling (1752-1755).
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Maar er is één punt waarop de Julia opvallend afwijkt van die traditie en dat betreft
de verhouding tot de realiteit. De roman is allerminst onwaarschijnlijk zoals de ‘oude’
romans dat waren, maar de wereld die erin opgeroepen wordt mist nu juist die
herkenbaarheid en concreetheid die een van de belangrijkste attracties van de
roman waren gaan uitmaken. Vooral in de briefroman wordt het werkelijkheidsgehalte
vaak verhoogd doordat in de correspondentie op ongezochte wijze alledaagse
gebeurtenissen en bezigheden beschreven worden. De roman krijgt zo het karakter
van een zedenspiegel; de werken van Wolff en Deken zijn daarvan gelukkige
voorbeelden. De Julia daarentegen geeft al heel weinig een beeld van het dagelijks
leven in de 18e eeuw: Eduard en Julia vormen een ‘samenleving’ apart, in een
wereld die nauwelijks overeenstemt met de realiteit. Niets krijgt de lezer te horen
over hun leeftijd, voorgeschiedenis, huiselijke en maatschappelijke omstandigheden,
of hun dagelijkse bezigheden. Niets over wat hen nog meer in beslag nam dan
alleen hun onderlinge relatie. Ook in het verhaalgebeuren blijft veel vaag, en niet
alleen wat betreft details. Vragen als: waaraan stierf Julia? en: wat is de rampzalige
Werther nu precies overkomen? kunnen niet met zekerheid beantwoord worden.
Het streven naar waarschijnlijkheid leidt er ook vaak toe dat een briefroman
gepresenteerd wordt als een verzameling authentieke brieven. Gegevens die
betrekking hebben op de materiële kant van de correspondentie kunnen die illusie
versterken: datering, adressering, aanhef, afsluiting en ondertekening, gegevens
over de schrijfsituatie, over papier en inkt, het handschrift, de ter post bezorging
etc. De Julia vertoont deze epistolaire kenmerken zo goed als in het geheel niet,
geen enkele poging wordt gedaan om de lezer te laten geloven dat het om echte
brieven gaat. Integendeel: opschriften als De ontmoeting, Het meisje, etc. wekken
onmiddellijk reminiscenties aan de conventioneel vertelde, in hoofdstukken
ingedeelde roman. In de opdracht Aan Mevrouwe *** wordt trouwens onomwonden
vermeld dat de Julia een fictioneel werk is.
Maar ook voor het overige is de briefvorm van de Julia problematisch. In het begin
doen grote stukken van De ontmoeting en van Het meisje merkwaardig aan in
brieven aan een vertrouwde vriend; zij hebben veeleer het karakter van de traditionele
expositie (de introductie van de personages en de beschrijving van de stand van
zaken aan het begin van een werk). Bovendien is weliswaar Eduard aan het woord,
maar in Het meisje
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schijnt via hem een verteller te spreken met meer kennis van zaken dan Eduard op
het moment van het verhaalgebeuren kan bezitten. Pas halverwege het 2e hoofdstuk
(juist vanwege de onduidelijke status van sommige stukjes spreken wij liever van
hoofdstukken dan van brieven) vindt men voor het eerst een aangesproken persoon:
‘o Mijn Vriend!’ (p. 86), en nog weer veel later, in het 7e hoofdstuk (p. 106), komt
pas aan het licht dat deze vriend Alcestes heet. Vrijwel nergens blijkt uit Eduards
correspondentie of Alcestes op zijn brieven reageert.
In het voorlaatste hoofdstuk, De kalmte, schrijft Eduard dat hij zich geheel van de
wereld afzondert, en ook de correspondentie staakt: ‘dit is de jongste [= laatste]
brief, dien gij van mij ontvangen zult’ (p. 155). Ook zonder deze informatie is het
wel evident dat het hieropvolgende slothoofdstuk Aan de Maan onmogelijk als brief
beschouwd kan worden.
Het relatief duidelijkste stuk correspondentie treft men aan in het midden van de
roman, waar Eduard op zijn zwerftocht brieven aan Julia schrijft en Julia hem soms
antwoordt. Elders plaatst het correspondentieverloop ons in dit verband voor
problemen, bijvoorbeeld waar een klacht van Eduard over Julia's houding, die gericht
werd tot Alcestes (in Het afscheid), in de onmiddellijk volgende brief van Julia aan
Eduard lijkt te worden beantwoord. Zo zouden er meer inconsistenties aangewezen
kunnen worden.
De conclusie moet derhalve zijn dat Feith in principe de toentertijd populaire vorm
van de briefroman gekozen heeft, maar dat hij een aantal specifieke en voor de
toenmalige lezer bij uitstek attractieve mogelijkheden van het genre vrijwel geheel
verwaarloosde: hij poogt zijn roman geen meerwaarde bij te zetten door er de schijn
van ontlening aan de realiteit aan te geven. Evenmin probeert hij spanning te wekken
met behulp van typische briefroman-machinaties (verwisselde brieven, weggeraakte
brieven, anonieme brieven etc.). En ten slotte spelen niet-talige elementen in het
briefverkeer (bijvoorbeeld het spoor van een traan, een woedend handschrift) in de
Julia geen rol. Al met al is het twijfelachtig of men wel van een briefroman kan
spreken. Nauwkeuriger is het de Julia te omschrijven als een ik-verhaal met
wisselend perspectief (15 maal dat van Eduard, 3 maal dat van Julia), waarbij in
het merendeel van de hoofdstukken gesuggereerd wordt dat er sprake is van brieven,
of liever: van brieffragmenten.
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Een mogelijkheid van de briefvorm die Feith daarbij echter wél intensief benut heeft,
is die van het op natuurlijke wijze uitdrukking geven door de personages aan hun
gedachten en gevoelens. Door voor het verhaal de vorm te kiezen van brieven
tussen intimi schiep hij een kader waarbinnen de personages ongeremd konden
weergeven wat er in hun innerlijk omging. Dit is gebruikelijk in de briefroman, maar
het karakteristieke van de Julia is dat daarbij het feitelijke gebeuren voor een
belangrijk deel verscholen blijft achter Eduards emotionele beleving ervan. (Ook
Julia's overigens opvallend koele reflecties helpen de lezer wat de feiten betreft
weinig verder.) De verschuiving van belevenis naar beleving bereikt bij Feith in
zekere zin een hoogtepunt: de gebeurtenissen worden opzettelijk zeer vaag
gehouden om de volle nadruk te laten vallen op de innerlijke verwerking. Men zou
kunnen zeggen dat het Richardsoniaanse ‘writing to the moment’ (de schrijfstijl
weerspiegelt onmiddellijk de emoties) door Feith voortdurend toegepast wordt, ten
gevolge waarvan het lyrischsubjectieve beleven zo opvallend domineert over het
episch-objectieve vertellen. Hoe primitief misschien in onze ogen Feith dit experiment
ook realiseerde, in principe bewoog hij zich in de richting van de moderne roman,
waarin het immers geen uitzondering is dat de objectieve romanwerkelijkheid schuil
gaat achter de subjectieve beleving door de personages.
Overigens is Feith zelf niet op deze weg voortgegaan. Zijn volgende roman,
Ferdinand en Constantia, is wat de compositie betreft een meer conventionele
briefroman, en bevat een veel geprononceerdere intrige. In het ‘Voorberigt’ bij dit
werk verklaart Feith:
Zij is in den eigen [= zelfde] smaak van JULIA geschreven [...]. Alleen heb
ik 'er eene meer ingewikkelde geschiedenis doorgevlochten, om, zo veel
ik kon, de aanmerking voor te komen, die men op JULIA gemaakt heeft,
dat ze naamlijk te louter sentimenteel was.
Feith brengt hier het gebrek aan intrige in de Julia in verband met de kwalificatie
‘sentimenteel’. In het nu volgende hoofdstuk zal het sentimentele karakter van de
Julia nader belicht worden.
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3 Het sentimentele
Over de Julia spreken betekent spreken over dat merkwaardige verschijnsel aan
het eind van de achttiende eeuw dat men het sentimentele of sentimentalisme
noemt, en waarbij meestal in de eerste plaats gedacht wordt aan treurende geliefden,
beken van tranen, nachtelijke grafbezoeken. Niet geheel ten onrechte, maar dit zijn
slechts uiterlijke verschijningsvormen; het zou wel erg gemakkelijk zijn op grond
hiervan het sentimentele af te doen als niet meer dan een wat ongezonde voorkeur
voor somberheid en smart. Maar ook de gangbare verklaring van het sentimentele
als te verontschuldigen reactieverschijnsel op het kille rationalisme van de eerste
1
helft van de eeuw is weinig bevredigend. De ontoereikendheid ervan blijkt reeds
uit de positieve waardering voor de rede zoals die ook in een werk als de Julia
doorklinkt (zie bijv. p. 101, r. 38-39, en p. 134, r. 112-115).
In de tweede helft van de 18e eeuw wilde men allerminst het verstand in discrediet
brengen, en evenmin had men in de eerste eeuwhelft gevoelsuitingen verworpen.
In feite is het zo dat men de gehele eeuw door grote belangstelling had voor het
juiste evenwicht tussen de verstandelijke en de emotionele vermogens van de mens.
Talloze verhandelingen en beschouwingen zijn hieraan gewijd. Evenwicht is
inderdaad het sleutelwoord, niemand opteerde voor het een ten koste van het ander.
Rede en gevoel werden beschouwd als elkaar aanvullende menselijke vermogens:
de rede verlicht de mens, het gevoel bezielt hem. Wel is het zo dat er in de loop
van de eeuw in West-Europa een tendentie zichtbaar wordt grote waarde toe te
kennen aan subtiele, delicate gevoelens. Hoewel de verschijnselen per land
aanzienlijk kunnen verschillen en ook binnen een land sterk uiteenlopen, was er
een gemeenschappelijke opvatting dat een verfijnde emotionele vatbaarheid de
mens in staat stelde het bestaan intensief en verheven te ervaren: ‘le sentiment de
l'existence’ met een bekend woord van Jean-Jacques Rousseau. Het stelde de
mens ook in staat zich scherper bewust te zijn van zijn morele plichten, zodat
naarmate hij zijn gevoel meer verfijnde,

1

De geschiedenis van het sentimentele in Nederland is een nog bijna geheel braakliggend
terrein van onderzoek. Een voornamelijk op Duitsland gericht standaardwerk over het
sentimentele is de studie van G. Sauder: Empfindsamkeit. Zie verder hfdst. 12 Bibliografie
(c. Het sentimentele).
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hij als mens in waarde steeg. De mens diende dus in deze visie zijn sensitiviteit
naar vermogen te ontwikkelen, echter niet ten koste van zijn verstandelijk oordeel,
maar veeleer met behulp daarvan.
Tegen een dergelijk ideëel streven had niemand op zichzelf bezwaar, maar wel
werd als gevaar ervan gezien dat het gewenste evenwicht tussen gevoel en verstand
verstoord kon worden, en dat de cultivering van de gevoelsverfijning gemakkelijk
kon leiden tot dweperij of ook tot huichelarij. De vraag was: hoe ver kan men gaan
met het gevoel te verfijnen? De opvattingen daarover verschilden in principe slechts
gradueel; in de debatten over het onderwerp vond echter een polarisatieproces
plaats waarbij de standpunten vertekend werden tot: gevoel contra verstand. In
Nederland was Feith met zijn romans ongewild de aanleiding tot een dergelijke
toespitsing van de tegenstellingen.
Weliswaar waren er in de jaren vóór 1783 al wel stukjes lyriek en prozaschetsen
verschenen die men als hypergevoelig zou kunnen karakteriseren, maar nog nooit
was in ons land de gevoelsverfijning zo nadrukkelijk gethematiseerd als in de Julia,
en zeker niet in een roman. Daarbij komt dat de Julia een buitengewoon succesrijk
boek was, en deze bijval - waarvan het zeker niet ondenkbaar is dat die af en toe
een wat dweperig karakter heeft gehad - zal het bezadigder deel der natie met enige
zorg vervuld hebben. Bovendien wierp Feith zich in een aantal beschouwingen die
hij schreef ter verdediging van zijn romans, op tot theoretisch pleitbezorger van de
gevoelsverfijning. Dit alles maakte hem tot het mikpunt bij uitstek van allen die daarin
een gevaar zagen.
Tot nog toe is er in dit summiere historische overzicht steeds gesproken in termen
als gevoelsverfijning en dergelijke. Juist in de jaren rond het verschijnen van Julia
duikt er een nieuw woord op in het Nederlandse spraakgebruik: sentimenteel. De
betekenis ervan ligt aanvankelijk nog niet helemaal vast, en in ieder geval wordt er
niet meteen de negatieve gevoelswaarde aan toegekend die het woord nu heeft.
Zo is bijvoorbeeld rond 1780 een ‘sentimentele wandeling’ een wandeling die
aanleiding geeft tot fijnzinnige overpeinzingen. Al gauw gaat men echter de tendens
tot gevoelsverfijning met ‘het sentimentele’ aanduiden, en de houding die men ten
opzichte daarvan inneemt bepaalt de positieve dan wel negatieve waarde die men
aan het woord toekent.
Zo kan Feith zelf belijden het sentimentele met hart en ziel te zijn
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toegedaan. In de Julia komt het woord nog niet voor, maar in zijn in 1787-1789
verschenen beschouwingen over zijn romans verdedigt hij met zoveel woorden het
2
sentimentele karakter ervan. Ook gebruikt hij daar de term sentimenteel voor de
specifieke verheven gevoeligheid van mensen als Eduard en Julia. Als equivalent
geeft hij ‘gewaarwordelijk’; klaarblijkelijk bedoelt hij daarmee dat een sentimenteel
mens bijzonder vatbaar is voor aandoeningen, het tegendeel dus van bot en
dikhuidig. Ons woord ‘sensitief’ komt waarschijnlijk het dichtst in de buurt. Niet
iedereen, zo betoogt Feith, is even sentimenteel, en dit verklaart volgens hem dat
sommigen zijn romans overdreven vonden:
Ik heb reeds meermaalen toegestemd, dat elke gewaarwording aan een'
Lezer romanesk [= onecht, geaffecteerd] en geoutreerd [= overdreven]
voor moet komen, zo dra ze uit een' hooger graad van gevoel geboren
3
is, dan hij bezit.
Naar Feiths overtuiging was de mensheid in te delen naar graden van
fijngevoeligheid. Slechts zeer weinigen bezaten de werkelijke verfijnde en verheven
gevoeligheid die hij met sentimenteel aanduidde. Waardoor onderscheidden zich
deze uitverkorenen? Zeer kort samengevat waren zij zich intenser van het bestaan
bewust, waren zij onderhevig aan meer en dieper treffende gewaarwordingen dan
de gevoelloze menigte. De sentimentele mens - de voorbeelden zijn van Feith zelf
- kon de kosmos beleven in een zandkorrel, de grootheid der natuur ervaren in het
nietigste insect (zoals Eduard vreugde beleeft aan ‘het minste vliegje, dat voor zijne
ogen wemelde, de kleenste tor die in zijne schaduw snorde’).
Sentimentele mensen, mensen met subtiele gevoelens, leefden daarmee in Feiths
visie op een verhevener plan dan de rest, de ‘gevoelloozen’. Uit hun emotionele
ontvankelijkheid vloeide voort dat ze enerzijds meer vatbaar waren voor
geluksbelevingen, maar anderzijds ook kwetsbaarder voor verdrietelijkheden.
Kenmerkend is hoe Eduard het relaas begint van zijn ontmoeting met de eveneens
gevoelige Werther:

2

3

In Brieven over verscheiden onderwerpen dl. 3 en 4; zie de Bibliografie (p. 67) onder het
sentimentele. Al eerder had Feith de sentimentele literatuur in het algemeen verdedigd, nl.
in een voetnoot op p. 194-196 van zijn Brieven over versch. ond. dl. 1 (1784). Daar ook
gebruikt hij het woord ‘sentimenteel’ voor het eerst.
Brieven over versch. ond. dl. 3, 2e brief, p. 58.
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Ik vond hier onder eene geheele schaare van gevoellooze menschen één
gevoelig hart - o hoe duur heeft deszelfs bezitter zijn voorrecht moeten
4
betalen!
Deze kwetsbaarheid legt dat waas van treurnis over de sentimentele literatuur
waardoor die bij andersvoelenden reacties van weerzin of spot opriep. Dit temeer
daar de sentimentele helden en heldinnen niet zelden hun smart lijken te cultiveren,
omdat die immers tevens het besef van de eigen gevoeligheid opwekt. Zo krijgen
het lijden en de melancholie iets aangenaams - ‘zoete melancholie’, ‘wellustige
droefgeestigheid’ zijn sleutelwoorden in de sentimentele belevingswereld. Daar
komt nog bij dat de meeste sentimentele geschriften sterk religieus getint waren,
waarbij het besef van aardse tegenspoed en vergankelijkheid zwaar werd aangezet
om te sterker te contrasteren met de eeuwige gelukzaligheid die de mens te wachten
staat in het hiernamaals. In het volgende hoofdstuk, over de essentie van de Julia,
gaan we hier nader op in.
De Julia werd, zoals gezegd, naderhand door Feith gekarakteriseerd als een
sentimentele roman, en daarmee bedoelde hij meer dan alleen dat de roman
sentimentele hoofdpersonen had. In zijn omschrijving stelt hij:
en dan versta ik door sentimenteele schriften dezulken, in welken eigen
gewaarwordingen uitgedrukt en door eenen stijl, die meer tot het hart en
tot de verbeeldingskragt dan tot het verstand spreekt, zodaanig uitgedrukt
worden, dat ze in de ziel van den Lezer overgaan en daar eene tedere,
soortgelijke gevoeligheid verwekken. Wanneer men dit tot eene Roman
gelieft te bepaalen, dan zal eene sentimenteele geschiedenis eene
zoodaanige zijn, waarin de voorvallen aan de gewaarwordingen
ondergeschikt zijn, en in dewelke men meer de aandoeningen beschrijft,
die de Persoonaadjen, welke men ten tooneele voert, ondervinden, dan
5
de gebeurtenissen van hun leven.
Feith acht derhalve sentimentele literatuur gekenmerkt door twee eigenschappen.
Ten eerste drukt de schrijver er eigen gewaarwordingen in uit, waarmee bedoeld
wordt gewaarwordingen die authentiek zijn. Hij heeft, met andere woorden, het
beschrevene als het ware doorleefd, en niet koeltjes achter de schrijftafel verzonnen.
In de tweede plaats uit hij zich in

4

P. 118. Verg. bijv. Rousseau: ‘que c'est un fatal présent du ciel qu'une âme sensible!’

5

(Julie ou la nouvelle Héloïse, 1
partie, lettre 26).
Brieven over versch. ond. dl. 3, 4e brief, p. 157-158.

ère
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een stijl die meer tot het hart en de verbeeldingskracht van de lezer spreekt dan tot
diens verstand - de schrijver zet geen betoog op maar wil de lezer emotioneel raken.
Het resultaat zal moeten zijn dat de lezer net zulke gewaarwordingen beleeft als de
schrijver zelf ervoer. Als het om een roman gaat houdt dit volgens Feith in dat het
meedelen van de verhaalgebeurtenissen slechts in dienst staat van het weergeven
van het emotionele leven van de personages.
Voor een juist inzicht in de literair-esthetische opvattingen die ten grondslag liggen
aan de Julia is dit een buitengewoon belangrijke en verhelderende passage. In
wezen worden in de sentimentele roman zoals die Feith voor ogen staat, bekende
elementen van de roman sinds Richardson zeer consequent doorgevoerd. De
zedekundige strekking is geformuleerd in de doelstelling een tedere gevoeligheid,
d.w.z. de sentimentele delicate en verheven gevoelens, bij de lezer op te wekken.
Feith hoopte op die manier met zijn romans een gunstige invloed te kunnen
uitoefenen op de samenleving. Interessanter nog is dat met zoveel woorden aan
het weergeven van de belevingen van de personages voorrang wordt gegeven
boven het memoreren van hun belevenissen. Met een dergelijke radicale keuze
voor gewaarwordingen ten koste van gebeurtenissen vertegenwoordigt Feith
vermoedelijk een uniek standpunt in de Europese romanopvattingen van die jaren.
Die zware nadruk op de gevoelens en op de echtheid daarvan vormde Feiths
esthetisch credo. Dit betekent dat ook de artistieke waarde van de sentimentele
roman in het citaat impliciet wordt verdedigd. Het uitdrukking geven aan authentieke
gevoelens was voor hem - zoals blijkt uit talloze plaatsen in de Brieven over
verscheiden onderwerpen - hèt waarmerk van alle grote kunst. En in de ‘meer tot
het hart en tot de verbeeldingskragt dan tot het verstand’ sprekende stijl, heeft hij
getracht de nuances van het gevoelsleven te verwoorden. Klaarblijkelijk schoot hier
zijns inziens de alledaagse taal tekort. Het resultaat is een experiment met een ‘taal
voor 't gevoel’, die gekenmerkt wordt door een specifieke woordkeuze en
beeldspraak, individuele betekenisnuances, emfatisch hoofdlettergebruik, suggestieve
interpunctie (zie hfdst. 5: Stijl).
Kortom: én ethisch én esthetisch had Feith hoge aspiraties met de Julia.
Wij zien uit Feiths omschrijving ook hoe hij beoogt het contact tussen de
sentimentele schrijver en de even sentimentele lezer zeer nauw aan te halen:
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de schrijver geeft eigen, persoonlijk doorleefde gewaarwordingen gestalte in de
belevingen van de personages, de lezer identificeert zich met de personages en
ervaart zo de gewaarwordingen van de schrijver. Deze toespitsing vergt een zeer
grote mate van overeenstemming in de ervarings- en belevingswereld van de lezer
met die van de schrijver. De sentimentele schrijver schrijft voor een kleine kring van
lezers die vatbaar zijn voor dezelfde verheven aandoeningen. Feith besefte, zoals
we straks al zagen, dat zijn werk op minder gevoeligen niet de gewenste uitwerking
zou hebben, en dat die de verhevenheid als overdrijving zouden beleven. Vergelijk
ook wat gezegd wordt in de opdracht Aan Mevrouwe***:
Aan wie zal mijn Schilderij behagen? - Aan Sophie? ja! en aan die
weinigen, die haar gelijken, die zulk een schoon, gevoelig, hart in haaren
boezem dragen. (p. 74)
Deze vooronderstelling dat spontaan aan het papier toevertrouwde verfijnde
gevoelens zonder mankeren bij de fijngevoeligen zouden resoneren, en dat indien
deze weerklank niet plaatsvond de ziel van de lezer klaarblijkelijk te grofbesnaard
was, is enigszins naief: in wezen wordt hiermee eenvoudigweg de eigen smaak
6
verheven tot onaantastbare norm. Toch moet men Feith op grond van deze elitair
klinkende opvattingen niet misverstaan. Hij geloofde in het sentimentele als een
verheven opdracht, het sentimentele activeerde in zijn visie het allerbeste in de
mens. En ofschoon hij zichzelf natuurlijk als sentimenteel beschouwde, was
zelfingenomenheid hem vreemd; integendeel, steeds betoonde hij zich de
bescheidenheid zelve.
Uit Feiths beschouwingen over zijn romans blijkt dat het fragmentarische in de
geschiedenis van Eduard en Julia, de vaagheid ervan, en ook de soms lyrische stijl,
onmiddellijk voortvloeien uit zijn opvattingen omtrent het wezen van sentimentele
literatuur. Het is zeker niet ondenkbaar dat een getalenteerder schrijver op basis
van dergelijke inzichten belangrijke werken had gecreëerd. Toch kan men bij de
Julia moeilijk van méér spreken dan van een ongetwijfeld interessant maar niet zeer
geslaagd experiment. De gevoelens mogen authentiek zijn, de scala ervan is te
beperkt om een

6

J.J. Kloek. ‘Rhijnvis Feith, het belang en de gevoelige lezer. Een receptie-esthetische
problematiek avant la lettre.’, p. 133 e.v.
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hele roman te kunnen dragen. De stijl is zeer veel persoonlijker en rijker dan de
Nederlandse lezers destijds gewend waren (vergelijk de getuigenissen van
tijdgenoten in hfdst. 9), maar blijft door een voortdurend streven naar maximaal
effect niet vrij van retoriek. Ook bij de grootst mogelijke welwillendheid moet men
erkennen dat Feith te veel emotionele opgeschroefdheid geeft en te weinig nuances
om de belevingswereld van Eduard en Julia geloofwaardig te maken. Het
voortdurende dadenloze zelfbeklag van Eduard, zijn dikwijls wel erg pathetische
ontboezemingen, de vele emotioneel suggestieve maar storend onwerkelijke
voorvallen, de merkwaardige ‘competitie’ wie het ongelukkigste is - dit alles zal bij
de sympathetische lezer de juiste gevoelige snaren hebben geraakt. Echter, bij wie
de Julia iets gekoelder leest verstoort het juist het meeleven. Stellig heeft het boek
- gezien het succes ervan - bij een aantal geestverwanten van Feith de bedoelde
delicate stemmingen opgeroepen, maar het is allerminst verwonderlijk dat het
tegelijkertijd al tot vrij heftige reacties aanleiding gaf, en dat latere lezers er heel
weinig affiniteit mee hadden en hebben.
De weg die Feith met de Julia insloeg liep dood. Trouwens zijn tweede roman,
Ferdinand en Constantia, was, zoals gezegd, al minder ‘louter sentimenteel’ in die
zin dat het verhaal concreter is en minder fragmentarisch verteld wordt. En afgezien
van E.M. Post en van enkele weinig betekenende sentimentele epigonen zijn de
Nederlandse romanciers een meer realistische weg ingeslagen. Bovendien kwam
de cultus van het verfijnde gevoel (en daarmee het woord sentimenteel) allengs
sterker in een kwade reuk te staan. Als voornaamste bezwaar bracht men er tegenin
dat gevoelsverfijning eerder tot een te grote psychische kwetsbaarheid, tot
onmaatschappelijkheid, egocentriciteit of zelfs hypocrisie leidde dan tot veredeling
van de samenleving. De Julia gaf zeker voedsel aan dit verwijt; Julia's hulp aan een
oude man is de enige maatschappelijke daad in het hele werk, en daarmee krijgt
Feiths claim (in zijn verdediging) dat de hoge zedelijke opvattingen van de
sentimentele mens de samenleving alleen maar ten goede konden komen, in zijn
romans op wel zeer twijfelachtige wijze gestalte. Nog tijdens Feiths leven raakte de
Julia in vergetelheid. Zijn latere werk werd zowel door zijn tijdgenoten als door
hemzelf veel hoger aangeslagen. Dit alles neemt niet weg dat als markant
voortbrengsel van de tijdelijk populaire sentimentele tendenties, als poging om
nieuwe mo-
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gelijkheden van de roman te verkennen, en als stilistisch experiment, de Julia
alleszins de aandacht verdient van lezers die belang stellen in de ontwikkelingsgang
van onze letterkunde.
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4 De essentie van de Julia: liefde, godsdienst en deugd
De sentimentele fijngevoeligheid krijgt in de Julia gestalte in de liefdesgeschiedenis
van Eduard en Julia. Volgens de opdracht Aan Mevrouwe*** wordt in het werk een
liefde bepleit ‘die zonder de deugd niet bestaat’. Enige jaren later schrijft Feith in
zijn Apologie van Julia en van Ferdinand en Constantia: ‘In beide mijne Romans
heb ik waare liefde willen schilderen, zo als deeze in betrekking tot den Godsdienst
1
staat.’ Met deze citaten is een uitermate belangrijke trits geïntroduceerd voor het
begrijpen van de Julia: liefde, godsdienst en deugd.

De liefde
In dezelfde opdracht heet de Julia een ‘eenvouwdig tafreel van twee tedere harten,
die oprecht beminnen’. De presentator heeft in dit tafereel, naar hij verklaart, zijn
opvattingen over de liefde willen uitwerken: het verhaal is een illustratie van zijn
ideeën dienaangaande. Daarmee krijgt de Julia de waarde van een exempel, van
een verhaal dat als voorbeeld van ware liefde kan dienen. Dit exemplarische karakter
verklaart enigszins dat het verhaal niet een volledig en continu verslag van een
liefdesrelatie behelst, maar een wat sprongsgewijze en fragmentarische beschrijving
van een aantal belangrijke momenten. Deze momenten zijn als programmatisch te
beschouwen in een exempel over ware liefde: de eerste ontmoeting, opbloei van
het liefdesgeluk, de onmogelijkheid van een huwelijk, de verzoeking, de scheiding,
het ontbreken van uitzicht op een hereniging, de dood van een van beide gelieven,
de liefdestrouw na de dood van de partner, het uitzicht op hereniging in het
hiernamaals. Na het aanvankelijke liefdesgeluk bestaat het Julia-verhaal voornamelijk
uit beproevingen, waarvan de dood van een van de partners de zwaarste is. De
liefde blijkt daartegen bestand; wel is het zo dat Julia hun gemeenschappelijk lot
makkelijker lijkt te aanvaarden dan Eduard. De hardste van de reeks slagen moet
Eduard alleen verwerken, namelijk Julia's dood. Ofschoon dit gebeuren hem in een
ernstige crisis stort, blijft zijn liefde voor Julia de rest van zijn levensdagen onverlet.

1

Brieven over versch. ond. dl. 3, 4e brief, p. 177.
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Ware liefde blijkt derhalve iedere beproeving te kunnen doorstaan. Zij overwint
aardse bedreigingen en beletselen zoals financiële belangen, ongeoorloofde erotiek,
het gescheiden zijn en zelfs de dood: de liefdestrouw reikt over de dood heen tot
in de eeuwigheid. Maar dan, in het hiernamaals, zal deze liefde ook in absolute
volmaaktheid en zuiverheid beleefd worden.
De liefdesrelatie van Eduard en Julia is niet toevallig tot stand gekomen. In de
eerste plaats vertonen Eduard en Julia een hoge mate van zielsverwantschap.
Beiden behoren ze tot de zieleadel: ze beminnen de deugd, ze zijn diep religieus,
hun gevoelsleven is zeer verfijnd. Deze zielsverwantschap schept een bijzondere
band, temeer daar ze beiden leven tussen minder fijnbesnaarde wezens. Bovendien
is hun liefde uniek en door God voorbestemd. Er is voor Eduard maar één Julia,
voor Julia maar één Eduard. Gods Voorzienigheid bepaalt òf, en zo ja, waar en
wanneer verwante en voorbestemde zielen elkaar op aarde zullen ontmoeten. Vindt
die ontmoeting eenmaal plaats, dan is er sprake van liefde op het eerste gezicht woorden zijn overbodig, een periode van kennismaking ook. Dit verklaart de
onmiddellijke totstandkoming van hun relatie als Eduard en Julia elkaar in het
nachtelijk bos ontmoeten:
Onze bevende oogen ontmoetten elkander. - Spraakloos hieven onze
harten het tederst gesprek aan, en de inspraak der Natuur verzekerde
mij, dat JULIA het eenigste Meisje op den geheelen aardbodem was, dat
mij gelukkig kon maken. - Hoe gemaklijk verstaan zich twee harten, die
op dezelfde wijze slaan! die de Natuur op den eigen [= zelfde] toon
2
stemde!
De aardse liefde vindt haar vervolmaking in de voortzetting ervan na dit leven. Dit
is een troostrijk vooruitzicht, ook wanneer verwante zielen op aarde geen
liefdesrelatie kunnen verwezenlijken, bijv. omdat de ouders een huwelijk in de weg
staan, of doordat een van de gelieven vroegtijdig sterft. Een dergelijke opvatting
veronderstelt dat men elkaar in het hiernamaals opnieuw ontmoet en herkent. De
vraag of men elkaar in de hemel zou ‘wederzien’ hield in Feiths tijd de gemoederen
sterk bezig. Voor sommigen deed de wens ernaar afbreuk aan het voorrecht van
de allesver-

2

P. 83. Deze onmiddellijke, woordenloze ‘herkenning’ van gevoelige zielen is een geliefd
thema in de 18e-eeuwse letterkunde. Men vindt het - om slechts twee belangrijke
auteurs te noemen - ook bij bijv. Jean-Jacques Rousseau en Friedrich Klopstock.
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vullende zaligheid om in Gods nabijheid te mogen verkeren. Voor anderen was er
geen hemelse gelukzaligheid denkbaar als die niet gedeeld zou worden met dierbare
3
vrienden en verwanten. Het is duidelijk dat Eduard en Julia de laatste mening
toegedaan zijn; de ‘geestelijke’ die Eduard na Julia's dood komt bezoeken, is dat
evenwel niet, waarop Eduard belijdt: ‘ach! zo ik dwale, misgun mij deeze dwaling
niet - met haar ontneemt gij mij alles’ (p. 159). Dit ‘alles’ is geen overdrijving: de
hele relatie van Eduard en Julia staat in het teken van het persoonlijk weerzien en
4
gezamenlijk voortleven in het hiernamaals. Merkwaardigerwijs wordt zelfs de indruk
gewekt dat de liefde tot Julia belangrijker voor Eduard is dan de liefde tot God, en
het hiernamaals veeleer een plaats om met Julia gelukkig te worden, dan om in
Gods nabijheid zalig te zijn. Hij noemt de eeuwigheid zonder Julia ‘een ijdelgapend
ruim’, de onsterfelijkheid zonder Julia ‘een straffende last’ (p. 116).

De godsdienst
In de Werther-episode wordt de liefde omschreven als: ‘het hoogste geluk op deeze
waereld - en de beste toebereiding tot dat eener toekomende’ (p. 121). Volgens de
5
opvattingen die in de Julia naar voren komen , is het aardse leven slechts een
voorbereiding op het leven in het hiernamaals: het heeft geen eigen waarde, het is
‘ijdel’. Menselijke activiteiten zijn alleen dan niet ijdel, indien ze gericht zijn op het
leven na de dood. Het aardse bestaan wordt in de Julia dan ook aangeduid als: ‘dit
traanendal’, een ‘hobbeligen weg’, ‘de zaaitijd’, ‘deeze akelige wildernis’, ‘deeze

3

4

5

We vinden deze gedachte van het weerzien en herkennen van geliefden en vrienden ook in
het werk van Klopstock, Goethe en J.M. Miller; in de Nederlandse literatuur, behalve bij Feith,
o.a. ook bij H. van Alphen, J. Bellamy en E.M. Post. In 1787 publiceerde Karl Chr. Engel een
samenspraak over de weerziensproblematiek: Wir werden uns wiedersehen. De Nederlandse
vertaling dateert uit 1789: Wij zullen elkanderen wederzien. Dit werk wordt veelal ten onrechte
aan de auteur J.J. Engel toegeschreven.
Wat hier met betrekking tot de liefde is gezegd geldt tot op grote hoogte ook voor de
vriendschap: in Werther herkent Eduard ‘op het eerste gezicht’ reeds een zielsverwant (p.
118), Alcestes vertrouwt hij in het hiernamaals weer te zullen zien (p. 160). Overigens krijgt
Alcestes als vriend bijzonder weinig contouren.
Met het betoog over de godsdienstige opvattingen in de Julia hebben wij niet de pretentie
noch de illusie het gehele scala van religieuze denkbeelden aan de orde te stellen. Vele zaken
blijven onduidelijk en onvolledig en vereisen nog diepgaande bestudering: in het bijz. het
voorkomen op aarde van schimmen (geesten, zielen) van overledenen; de leer van de engelen;
het weerzien in het hiernamaals; de wederopstanding en het oordeel.
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rampwoestijn’, een ‘rampspoedigen doortocht’, ‘een van bitterheid en vreugde
gemengde afmattende droom’, ‘deeze beneden waereld’, ‘deeze valleie der ellende’
en ‘deeze korte zandwoestijn’.
Aan het proces van voorbereiding kan men een Goddelijke en een menselijke
kant onderscheiden. Gods Voorzienigheid bepaalt 's mensen lot: geluk en ongeluk,
vreugde en lijden, worden door Hem beschikt. Niet uit blinde willekeur, maar als
uitvloeisel van zijn Goddelijk plan dat gericht is op het uiteindelijk heil van de mens.
De mens dient zich volledig te onderwerpen aan de Voorzienigheid - ook al begrijpt
hij deze niet, of ervaart hij die zelfs als onrechtvaardig. Iedere vorm van twijfel of
opstandigheid, van ‘morren’, is zondig, doet afbreuk aan de voorbereiding en brengt
aldus het eeuwig leven in gevaar. Aanvaarding van de Voorzienigheid, door
berusting, is de grootste deugd, omdat dit blijk geeft van het juiste vertrouwen in
God. Door deze en andere deugden na te leven neemt de mens bewust deel aan
dit voorbereidingsproces.
De ontwikkeling van de liefdesrelatie van Eduard en Julia is evenzeer aan de
Goddelijke Voorzienigheid onderworpen. De beproevingen van hun liefde zijn
beproevingen van de Voorzienigheid en daarmee momenten uit het
voorbereidingsproces, het proces van de vervolmaking van Eduard en Julia. Daarbij
staat overigens de ontwikkeling van Eduard centraal. Julia benadert - in zijn ogen
- reeds de op aarde bereikbare volmaaktheid. Zij wordt dan ook bij voortduring met
een engel vergeleken. Hoewel zij ook haar menselijke zwakheden heeft, lukt het
haar veel gemakkelijker om de beproevingen te doorstaan. Haar rol wordt dan ook
steeds meer: mee te werken aan Eduards vervolmakingsproces. Na haar dood,
tenslotte, bereikt Eduard de volledige aanvaarding van Gods beschikking.
De beproevingen door de Voorzienigheid beginnen reeds in het derde hoofdstuk
(Het belang): Julia's vader wenst voor haar een andere man, iemand die zich alleen
door zijn bezit (‘goud’) kwalificeert. De fysieke aspecten van de liefde zijn daarmee
voor Eduard en Julia uitgesloten. In hun desondanks voortgezette ontmoetingen
troosten zij zich noodgedwongen met bespiegelingen over het geluk dat hun in het
hiernamaals te wachten staat. Dat zij daarbij hun vervolmaking overschatten, blijkt
als Eduard bij het bezoek met Julia aan de grafkelder zegt:
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JULIA!

zo wij in het zelfde oogenblik stierven - reeds wonnen wij bij onze
verwisseling. Reeds zijn wij sterker vermaagschapt aan de eeuwigheid
dan aan den tijd. (p. 94)
Het onmiddellijk volgende Fragment toont evenwel, hoezeer zij nog aan het aardse
gebonden zijn: op een van hun ontmoetingen in hun geliefde dennenbos komt hun
deugd (in de zin van kuisheid) in gevaar. Eduard lijkt zichzelf te vergeten en Julia
lijkt meegaand, totdat ... het woord ‘onsterflijkheid’ valt. Het besef dat ze gevaar
lopen de onsterfelijkheid te verspelen - sexualiteit buiten het huwelijk gold immers
als zware zonde - brengt hen tot bezinning. Julia's reactie op het voorval luidt:
‘vertrouwen wij minder op onze deugd om haar zekerer te bewaren’. Alleen door
de wel zeer radicale maatregel van een fysieke scheiding kan deze deugd veilig
gesteld worden. Het gedwongen afscheid maakt Eduard diep ongelukkig en doet
hem sterk twijfelen aan de Voorzienigheid. Hij luistert voornamelijk naar de stem
6
van zijn emoties (‘driften’) en niet naar die van rede en godsdienst. Rede en
godsdienst leren immers de suprematie van de zielsliefde die geen lichamelijk
contact nodig heeft. De betekenis van lichamelijke liefde wordt weliswaar niet
ontkend, de sexualiteit niet afgewezen, maar wel wordt uitdrukkelijk gesteld dat
deze de minste is en dat het lichaam eens ‘een prooi van 't gewormte’ zal zijn.
Het geval Werther brengt een scherper inzicht in de situatie van Eduard en Julia.
Werther lijdt door een op aarde niet te verwezenlijken liefde (zie hierna hfdst. 8).
Zijn enige troost is het denkbeeld ‘zijn Engel’ in het hiernamaals zuiver te kunnen
beminnen, daarom ziet hij het graf als toevlucht. Zijn toestand gaat snel achteruit;
hij overlijdt met Eduard aan zijn sterfbed. Eduards ‘bedenkingen’ tegen de
Voorzienigheid nemen door de levensloop van zijn ‘lotgenoot’ Werther nog toe.
‘Welke eene waereld is de onze!’, roept hij uit,
Zo veele ellendelingen alom, die alle de Voorzienigheid voor hun lot
zouden gezegend hebben - die alle voortreffelijke menschen zouden
geworden zijn - indien geen onzichtbaar geweld hen uit den kring geweerd
had, daar ze in behoorden, daar hun waar geluk en grootheid in rond
zweefde! (p. 123).

6

Met ‘driften’ bedoelt Feith onbeheerste hartstochten en emoties.
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In het hoofdstuk getiteld De Voorzienigheid wordt door Julia hun beider situatie als
het ware geanalyseerd. Beiden hebben ze de Voorzienigheid beschuldigd, ‘gelasterd’,
zonder haar doelwit te kunnen doorzien. Het rampzalig lot van Werther heeft Julia
echter de ogen geopend; klaarblijkelijk heeft de tragiek van Werther, die door zijn
geliefde verstoten was, haar tot het besef gebracht hoe veel reden tot dankbaarheid
Eduard en zij nog hadden, en hoe weinig zij in staat waren Gods grote plan te
doorgronden: ‘Mooglijk is het enkele goedheid, Eduard! daar wij nu niet dan
strengheid zien’. De Werther-episode heeft daarmee het karakter van een exempel
in een exempel, en op grond van haar nieuw verworven inzicht spoort Julia Eduard
aan ‘den grooten Bestuurer van onze noodlotten’ te aanbidden, ook wanneer een
mens ‘niets dan willekeurige onrechtvaardigheid’ meent te zien. Julia geeft hiermee
blijk van het feit dat zij haar worsteling te boven is, en bereid is de Voorzienigheid
te aanvaarden. Een bijzonder belangrijk moment in haar voorbereidingsproces! Zij
is er nu van overtuigd dat God uiteindelijk hun geluk beoogt, en dat verzet tegen
Zijn beschikkingen God mogelijk zal nopen tot hardere maatregelen:
Dwingen wij hem [God] door onze hardnekkigheid niet, om het [nl. ons
geluk] op eene voor ons pijnelijker wijze te bereiken - Onze scheidinge
is die des Doods nog niet! (p. 132).
Deze waarschuwing blijkt een voorspelling. Julia sterft juist op een moment dat de
situatie zich ten goede keerde en de Voorzienigheid ogenschijnlijk op Eduards aards
geluk doelde, nu Julia's vader een huwelijk met Eduard niet langer in de weg zou
staan. Uit de langdurige en ernstige crisis die het gevolg is van Julia's sterven, komt
Eduard tenslotte gelouterd te voorschijn (hfdst. De kalmte). Dat een en ander niet
zonder zware strijd gegaan is, blijkt uit Eduards geruststelling tot Alcestes, waarmee
De kalmte aanvangt. Vreesde Alcestes opnieuw verzet tegen God, bijvoorbeeld
door zelfmoord? Hoe het zij, ‘de storm, die door mijne ziel gierde, is bedaard’, schrijft
Eduard. Godsdienst en Rede hebben de driften overwonnen. Hij schikt zich naar
Gods wil en is nu gereed om te sterven. Hij zal zich daartoe in een gepaste omgeving
terugtrekken en neemt afscheid van Alcestes en van de wereld. In een vervallen
slot, waar alles vergankelijkheid predikt, wacht hij de eeuwigheid af, waarin wat nu
onvoltooid en onvolmaakt was gebleven, zijn liefde voor Julia, vervuld zal worden.
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Zo beëindigt Eduard zijn pelgrimstocht door dit tranendal. Dankzij zijn reisgenote
Julia heeft hij zijn moeilijke tocht kunnen volbrengen. Julia verpersoonlijkt de liefde
die zonder deugd en godsdienst - in de zin van: vertrouwen in de Goddelijke
Voorzienigheid - niet denkbaar is. Eduard formuleert het aldus (in Aan de Maan):
‘ik zag dat deugdzaam te zijn, het eenig middel ware om gelukkig te zijn, en - Gij
zelf [God] schonkt mij de Liefde tot Leidsvrouw’. Mogelijk is het deze rol als
leidsvrouw die verklaart waarom het verhaal Julia's naam als titel draagt.

De deugd
Julia is een deugdheldin; tijdens haar aardse leven is ze reeds bijna ‘verengeld’.
Eduard bemint weliswaar de deugd, maar moet blijven strijden voor zijn
deugdzaamheid. De deugd - men hoeft waarlijk niet zeer belezen te zijn in
18e-eeuwse literatuur om te beseffen hoezeer dit begrip onze voorouders bezighield.
In romans, in spectatoriale tijdschriften, in reeksen verhandelingen en
beschouwingen, telkens weer komt men opwekkingen tot en verheerlijkingen van
de deugd tegen. Wat verstond men er onder? De buitengewoon populaire Duitse
moralist Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769), die ook in Nederland zeer veel
gelezen werd, noemt als belangrijkste deugden:
Ehrfurcht und Liebe gegen Gott; Mässigung und Beherrschung seiner
Begierden; Gerechtigkeit und Liebe gegen die Menschen, unsre Brüder;
Fleiss und Arbeitsamkeit in seinem Berufe; Gelassenheit und Geduld im
Unglücke; Demut, Vertrauen auf die göttliche Vorsehung, und Ergebung
7
in ihre Schicksale.
Julia leeft volgens deze deugden: ze heeft God lief; ze weet door rede en godsdienst
haar begeerten en hartstochten te beheersen; zij verzaakt haar naastenliefde niet
en helpt ondanks haar rendez-vous met Eduard, eerst een oude man; zij
gehoorzaamt bovendien haar vaders verbod om met Eduard te trouwen; zij leert
veel eerder dan Eduard de ‘rampen’ te aanvaarden en op Gods voorzienigheid te
vertrouwen.
Eduard moet tot het laatste toe strijden om zijn ‘driften’ te beheersen.

7

C.F. Gellert. Moralische Vorlesungen. Erster Band, nach des Verfassers Tode
herausgegeben von Johann Adolf Schlegeln und Gottlieb Leberecht Heyern. Leipzig
1770, p. 20. In de Nederlandsche vertaling van Johannes Lublink de Jonge (C.F. Gellerts
Zedekundige lessen. Amsterdam 1774), vindt men deze passage op p. 21.
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Zijn opstandigheid tegen de Voorzienigheid wordt volgens Julia soms zelfs lasterlijk.
Maar zijn strijd eindigt in een volledige erkenning van de deugdzaamheid. Als een
tweede Elckerlyc roept hij, gereed om te sterven, uit: ‘Gij, reine, ongeveinsde Deugd!
gij alleen staat uwe lievelingen bij, als hun alles begeeft’, en hij vervolgt berustend:
‘zoude ik in deeze korte zandwoestijn voor u niet wandelen?’ p. 167).
Opmerkelijk is overigens wel dat in de Julia één aspect met betrekking tot de
deugd overweldigend domineert, namelijk de kuisheid. De opvattingen
dienaangaande zijn rigoureus: wanneer nog niet in de echt verbonden gelieven ook
maar eenmaal toegeven aan een opwelling van wellust, zetten ze niet minder dan
hun eeuwig heil op het spel. De verzoeking (in het hfdst. Fragment) krijgt dan ook
verregaande consequenties: Julia besluit dat Eduard en zij de omgang dienen te
verbreken. Dit blijkt in te houden dat Eduard ver op reis gaat, zodat er slechts
schriftelijk contact mogelijk blijft. Het genot van één enkel ogenblik mag het
eeuwigdurend zuivere genieten niet in de waagschaal stellen.
Dit kuisheidsbeginsel vormt een van de idealen van de in de loop van de 18e
eeuw tot ontwikkeling komende nieuwe burgermoraal. Hierin wordt nadrukkelijker
dan tevoren het gezin als ‘het fundament van de samenleving’ beschouwd, en de
voor- en buitenechtelijke erotiek en sexualiteit veroordeeld. De sexualiteit binnen
8
het huwelijk wordt voornamelijk geaccepteerd in functie van de voortplanting. In
die zin wordt deze ‘aandrift’ dan ook in de Julia aanvaard: de Schepper heeft die
‘tot de wigtigste einden’ (nl. de voortplanting) in de mens aangebracht (p. 101).
De enige door Gellert genoemde deugd die in de Julia in het geheel geen rol
speelt, is ‘Fleiss und Arbeitsamkeit in seinem Berufe’. De maatschappelijke
achtergrond van de romanpersonages blijft zo vaag, dat we van een beroep van
Eduard niets te weten komen. Wel wordt eenmaal medegedeeld dat Eduards lijden
hem ongeschikt maakt voor ‘de Maatschappij’, voor ‘de zaamenleving’, maar meer
komen we niet aan de weet. Na de dood van Julia deelt Eduard aan Alcestes mee
dat hij ‘voor de Maatschappij’ verloren is, dat hij zich terugtrekken zal in een eenzaam
dal om te ‘kwijnen’. Het is niet toevallig dat Feith juist op dit punt fel aangevallen is,
en dat hem verweten is dat de sentimentele gevoeligheid

8

Zie: J.M.W. van Ussel. Geschiedenis van het seksuele probleem. Meppel 1968. Hfdst. 4-9.
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mensen onmaatschappelijk zou maken - en dus ondeugdzaam. Enkele jaren later
9
schrijft Feith een gedicht De kerkhof, dat sterk herinneringen aan de Julia oproept.
Hier evenwel stelt de hoofdpersoon zich na de dood van zijn geliefde Julia
nadrukkelijk in dienst van de medemens. Het is of Feith daarmee de
onmaatschappelijkheid van Eduard heeft willen corrigeren.

9

Oden en gedichten dl. 3, p. 122-126.
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5 Stijl
Uit Feiths in hfdst. 3 aangehaalde definitie van sentimentele literatuur blijkt dat hij
het sentimentele karakter mede bepaald acht door de stijl; het gaat immers om
‘eigen gewaarwordingen’ die
door eenen stijl, die meer tot het hart en tot de verbeeldingskragt dan tot
het verstand spreekt, zodaanig uitgedrukt worden, dat ze in de ziel van
den Lezer overgaan en daar eene tedere, soortgelijke gevoeligheid
verwekken.
De lezer dient derhalve niet zozeer door een betogende wijze van formuleren
rationeel overtuigd te worden, veeleer moet hij bezield raken door een emotioneel
suggestieve zeggingskracht. Dit lukt de schrijver alleen, zo verklaart Feith
herhaardelijk, wanneer hij tijdens het scheppingsproces het beschrevene zelf
doorleeft, en dus uit de volheid van zijn hart schrijft. Alleen dán kan hij zich uitdrukken
in de juiste stijl, waardoor zijn bewogenheid zal resoneren in het hart van de lezer.
Het adagium van Feith is een regel van de Romeinse dichter Horatius:

Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi.
Als gij [schrijver] wilt dat ik ween, moet gij u eerst zelf bedroefd tonen.
Welnu, wat bij lezing van de Julia onmiddellijk treft, is de onalledaagse, veelal door
pathos gekenmerkte stijl. De vraag in hoeverre Feith zelf ook zonder distantie, uit
een overstelpt gemoed de Julia geschreven heeft, mag hier onbeantwoord blijven,
waar het om gaat is dat vooral de brieven van Eduard inderdaad de suggestie
wekken steeds met grote directheid geschreven te zijn, waarbij ook de stijl de emoties
zichtbaar maakt (verg. wat in hfdst. 2 gezegd is over ‘writing to the moment’). Eduard
moge weliswaar verzuchten:
mijne pen, mijne woorden bezwijken - en vruchtloos poge ik mijne
gewaarwordingen uit te drukken. - Neen! ik ondervinde het, er is nog geen
taal voor 't gevoel - of het moesten de traanen - de gezegende traanen
zijn - (p. 116),
in wezen toch is de Julia één voortdurende poging om die taal voor het gevoel juist
te creëren, om een stijl te scheppen die uitdrukking geeft aan de
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intensiteit en de nuances van de sentimentele gevoelswereld, en die daarmee de
lezer in de ziel treft.
Uit reacties van tijdgenoten (zie hfdst. 9) blijkt dat een aantal van hen de stijl van
de Julia inderdaad verrassend treffend heeft gevonden. Een zeer lovende recensent
raakt de kern van Feiths bedoeling als hij schrijft:
mais ce qui en [van de Julia] constitue le principal mérite à nos yeux, c'est
la pureté du style, & le ton d'originalité qui regne dans cet ouvrage.
L'Auteur au lieu de peindre de mémoire des sentimens affoiblis, semble
exprimer ses propres idées, ses propres sensations; on ne decouvre point
ici le travail forcé d'un Auteur, qui à des heures réglés, tâche de se donner
1
pour un certain tems des sentimens étrangers à l'état de son ame.
Maar tegenover de lezers wier harten inderdaad gingen meeklinken, stonden de
‘ongevoeligen’ aan wie deze taal van 't gevoel niet besteed was. Van meet af zijn
er bezwaren tegen de sentimentele stijl te vinden, en vooral bespottingen ervan.
Bekendheid heeft verworven het anonieme Recept, om iets sentimenteels toe te
maaken:
Neem eene gelyke portie van Streepen en Uitroeps-tekenen, welluidende
Vrouwennaamen, en reine, hemelsche, eeuwige Liefde: strooi hier over
eenig Rommelkruid, bestaande uit ziels-wegsmeltingen, zuchten,
neêrzyging, hartkloppingen, ziels-opkrimpingen, jongste vaarwellen,
laatste kusschen - handdrukkingen, snikken, dood, graf, assche, eeuwigen
nacht, grondelooze zee der eeuwigheid, enz. meng dit alles wel onder
één, giet 'er dan een Saus van stille, zagte, gloeiend heet gemaakte
2
traanen op; zal goed zyn.
Kritiek en spot werden nog in de hand gewerkt door enkele sentimentele epigonen,
door wie de in het Recept genoemde ingrediënten nog veel kwistiger werden
gehanteerd dan door Feith zelf. Al te vaak moeten dan aandachtstrepen het
onzegbare uitdrukken, waarvoor in deze jaren de kritiek de term ‘strepologie’ creëert.
Een analyse van Feiths stijl is niet goed mogelijk zolang er niet meer studie

1
2

Nouvelle bibliothèque Belgique tome 5, lère partie (jan.-mrt. 1783), p. 91.
Vaderlandsche letter-oefeningen 1785, tweede stuk, p. 601.
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is verricht naar het 18e-eeuwse Nederlands in het algemeen. Het volgende
pretendeert dan ook niet een systematische beschrijving te zijn, maar slechts een
inventaris van een aantal opvallende aspecten van Feiths idioom en ‘typografie’.
Ter wille van de leesbaarheid houden we steeds het aantal voorbeelden zeer beperkt.
Wanneer men de Julia doorkijkt treffen al meteen enkele typografische
verschijnselen, met name het hoofdlettergebruik en de interpunctie. Veel woorden
krijgen (overigens niet altijd consequent) mogelijk een zekere nadruk door het gebruik
van een hoofdletter: ‘Schepper’, ‘Weldoener’, ‘Bron van alle Liefde’, ‘Mensch’,
‘Vrienden’. ‘God’ wordt vaak in klein kapitaal gezet, evenals de kennelijk geliefde
omschrijvende aanduidingen van God: ‘Onuitsprekelijken’, ‘Oneindigen’ etc. Het
gaat hier evident om kernwoorden, waarvan de variaties tot op zekere hoogte
functioneel lijken te zijn in de context.
Wat de leestekens aangaat: onmiddellijk springt in het oog het grote aantal
aandachtstreepjes, niet zelden verscheidene achter elkaar. Ook beletseltekens
(puntjes) zijn rijkelijk door de tekst gestrooid, evenals uitroeptekens. Doorgaans is
wel min of meer duidelijk welke suggestieve functie eraan moet worden toegekend:
het tekort schieten van de taal op de voor het hart meest treffende ogenblikken krijgt
zo typografisch vorm. De ruim twee regels strepen bijvoorbeeld, waarmee het hfdst.
Fragment begint, zullen Eduards emotionele remmingen aangeven om het gebeuren
aan het papier toe te vertrouwen. Vaste regels lijken zich overigens niet uit het
gebruik van strepen en puntjes te laten afleiden. Een dergelijke systematiek zou
misschien ook in strijd zijn met de gepretendeerde onmiddellijkheid van de
gemoedsuitstorting.
Bij nadere lezing van de tekst valt de frequentie op van bepaalde woorden, vooral
in de gevoelssfeer: ‘gevoel’, ‘gevoelig’, ‘Liefde’, ‘hart’, ‘deugd’, ‘traanen’, ‘aandoenlijk’,
‘teder’. Nuances in de aangename gevoelens worden weergegeven met onder
andere de reeksen min of meer synonieme adjectiva als ‘bevallig’, ‘aanminnig’,
‘lieffelijk’, ‘genoeglijk’, ‘wellustig’ [= aangenaam]; de onaangename gewaarwordingen
heten: ‘treurig’, ‘kwijnend’, ‘ellendig’, ‘akelig’, ‘ijsselijk’, ‘pijnigend’, ‘gevoelloos’.
Antithetische combinaties blijken geliefd: het wormpje tegenover de Engel, wildernis
tegenover Eden; vergelijk ook ‘pijnigende vermaken’, ‘wellustige droefgeestigheid’,
‘verkwikkende traanen’. Bui-

3

Een terreinverkenning inzake de betekeniswaarden van enkele kernbegrippen bij Feith is
verricht door M.C. van den Toorn: ‘De semantiek van geest en zinnen bij Rhijnvis Feith.’
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tengewoon veel zelfstandige naamwoorden worden met behulp van adjectiva
gekleurd: ‘uitgebreid dennenbosch’, ‘eeuwig duister’, ‘afgezonderdste eenzaamheid’,
‘ijdelgapend ruim’, ‘gescheurde Rotsen’, ‘gevoelverwekkende Maan’. Te vaak om
geheel toeval te zijn, alliteren of assoneren adjectief en substantief: ‘holoogige
hoofden’, ‘dwalende drift’, ‘woelige waereld’, ‘verward verschiet’; ‘blinde drift’,
‘redenloos vee’, ‘onafmeetbre zeeën’. Karakteristiek zijn verder de superlatieven:
‘eigenste leger’, ‘eenigste Meisje’, ‘heiligsten wellust’, ‘op het onverwachtste’, of
absolute begrippen: ‘eeuwig’, ‘nooit’, ‘geheel’, ‘jongst’ ( = allerlaatst), ‘tallooze’,
‘ontelbaare’, ‘oneindig’, ‘ondenkbaar’ (het praefix on- blijkt geliefd). Zij passen in de
sfeer van hyperbolische beelden als: ‘de storm, die door mijne ziel gierde’, ‘mijn hart
borst van weêdom’, ‘woestijnen daar afgrond bij afgrond in loeit’. Kenmerkend in dit
verband zijn ook de telwoorden ‘honderd’ en ‘duizend’: ‘vloog ik honderdmaalen
den heuvel af’, ‘de Liefde had duizend nieuwe gevoelvermogens in mijn hart
ontwonden’. Van effectbejag lijkt Feiths taal niet vrij te spreken, en niet zelden dreigt
het gevaar van verbalisme - men kan dan hoogstens meedeinen op de
woordenstroom, maar moet zich niet een voorstelling proberen te maken van wat
er precies staat: ‘Alle de aanlokkelijkheden der prilste jeugd [...] scheenen aan haar
gelaat voor altijd gekluisterd te zijn’, ‘Zie daar de gedachten, die duizendmaalen in
een oogenblik, met onwederstaanbaar, met duldeloos geweld - als bliksems door
mijn verstand vlogen - en nooit zonder dat ik een stuk van mijn hart voelde
afscheuren’.
Tegenover al dit grootse en heftige staan de symbolen van nietigheid en
vergankelijkheid veelal in de verkleinvorm: het ‘wormpje’, het ‘grasje’, het ‘viooltje’,
het ‘nederig bloempje’ met zijn ‘blaadjes’ en zijn ‘verflensd steeltje’.
Spreektaal komt in de Julia niet of nauwelijks voor, de taal is integendeel vaak
ietwat plechtstatig. Hiertoe dragen onder meer bij de bijbeltaalachtige, gewijde
woorden en constructies, vaak wat archaïstisch aandoend: ‘valleie des doods’, ‘zijt
Gij in aanwezen’, ‘ik bereide u siddering’, ‘afgrijzinge’, ‘waereld’; voorts de reeksen
perifrastische benamingen voor God: ‘Ongeschapenen’, ‘Alwetenden’, ‘Eeuwigen’;
alsook de metaforen voor het aardse leven: ‘dit traanendal’, ‘een rampspoedige
doortocht’, ‘de zaaitijd’, en die voor het graf: ‘schatkist der
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Eeuwigheid’, ‘rustvertrek des doods’. Ten slotte wordt de gedragenheid van de taal
mede verhoogd door personifiërende constructies als: ‘de verleiding verstomde’,
‘de ondeugd verbleekte’, ‘sprak het Gerucht’.
Een pathetisch effect hebben veelal de zeer talrijke exclamaties: ‘mijne Julia!’, ‘o
Mensch!’, ‘o Liefde’, ‘o God’, ‘welk een oogenblik!’; de adhortatieve vormen:
‘verbeiden wij dat oogenblik’, ‘vertrouwen wij minder op onze deugd om haar zekerer
te bewaren’, ‘maken wij ons dien ontzettenden toestand onmogelijk’; de rhetorische
vragen: ‘Aardsch genoegen! [...] waar woont gij?’, ‘Wat beminnen wij toch als wij
stof beminnen?’; en de sententie-achtige uitspraken ‘Waare liefde in eene
onschuldige ziel veinst nooit’, ‘De gelukzaligheid stroomt uit geen geschapen bron’,
‘wie zwak is, kan misdadig worden’. Maar vooral moet in dit verband gewezen
worden op de uitbreidende herhaling, die op talrijke plaatsen voor een zeer zware
nadruk zorgt: ‘eens - ijsselijk eens’, ‘de Eeuwigheid - de geheele lange Eeuwigheid’,
‘de traanen - de gezegende traanen’, ‘zonder te genieten, zonder stoffelijk te
genieten’, ‘Ja! dit leven is een droom - een van bitterheid en vreugde gemengde
afmattende droom’.
Bij dit alles is er vaak sprake van enigszins ritmische volzinnen, waardoor het
toch al lyrisch aandoende karakter van dit proza nog versterkt wordt. In het bijzonder
valt dat op in Aan de Maan. Dit laatste hoofdstuk van de Julia, waarin geen nieuwe
gebeurtenissen meer worden beschreven, maar dat Eduards mijmeringen omtrent
liefde, deugd en onsterfelijkheid weergeeft, kan met zijn gedragen toon en ritmische
zinsbouw beschouwd worden als een elegie in proza.
Deze globale verkenning moge enigszins zichtbaar hebben gemaakt met welke
middelen Feith de verhevenheid en intensiteit van de sentimentele belevingswereld
ook in het taalgebruik gestalte heeft willen geven. Men kan opmerken dat de ‘taal
van het gevoel’, althans naar 20e-eeuwse smaak, niet steeds met de meest subtiele
middelen wordt gecreëerd, al dient daaraan onmiddellijk te worden toegevoegd dat
voor ons de gevoelswaarde van Feiths idioom in veel gevallen anders zal zijn dan
voor de lezers van twee eeuwen geleden. Vast staat wel dat Feith zich met dit
taalexperiment ver waagde buiten de voor het Nederlandse proza gebaande paden.
Waar, zoals al eerder is gezegd, de esthetische hoedanigheden van de roman in
de
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18e eeuw over het algemeen van ondergeschikt belang werden geacht, verdient
dit pogen om ook juist artistieke mogelijkheden uit te buiten alle aandacht.
In internationaal perspectief gezien bekleedt Feith overigens een minder unieke
positie: veel van de zojuist beschreven kenmerken zijn ook te vinden in het
4
taalgebruik van allerlei Engelse, Franse en vooral Duitse auteurs in deze tijd. Een
meer precieze bepaling van Feiths positie is echter nog een desideratum. Voorlopig
hebben we de indruk dat ook in vergelijking met zijn buitenlandse geestverwanten
Feith de registers van de sentimentele taalmiddelen erg wijd heeft opengetrokken.
Maar een uitgebreid terrein van onderzoek ligt hier nog te wachten op verdere
verkenning.

4

Zie voor het sentimentele in Engeland: E. Erämetsä. A study of the word ‘sentimental’ and of
other linguistic characteristics of eighteenth century sentimentalism in England, in het bijz.
hfdst. 4-6.
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6 Tijd en ruimte
Handeling speelt zich af in tijd en ruimte, ook de handeling binnen de fictionele
wereld van de roman. De wijze waarop tijd en ruimte in een roman gebruikt worden,
kan meer of minder functioneel zijn, maar altijd is er sprake van elementen die de
structuur van een verhaal in hoge mate mee bepalen. Hoe functioneert een en ander
in de Julia?

Tijd
In tegenstelling tot vele andere 18e-eeuwse romans is in de Julia het tijdsverloop
moeilijk vast te stellen. Voor zover er sprake is van brieven zijn deze niet gedateerd,
en ook de gebeurtenissen die in de hoofdstukken verteld worden, bevatten dikwijls
slechts vage tijdsaanduidingen: ze duren enige uren, spelen enige dagen na elkaar,
of enige maanden.
Het verhaal begint op een zomeravond en men krijgt de indruk dat bij de scheiding
van Eduard en Julia het nog steeds zomer is. Eduards rondzwervingen duren zeker
enige weken, mogelijk enige maanden. Na Julia's dood duurt het ‘maanden’ voordat
Eduard een brief aan Alcestes kan schrijven. Het verhaal duurt daarna nog enige,
onbepaalde tijd, waarin Eduard de zielsrust vindt en teruggetrokken uit de wereld
zijn dood afwacht. Al met al hoeft het verhaal de duur van een jaar niet te
overschrijden, maar zeker is dat niet.
Ook het tijdsverloop binnen de hoofdstukken laat zich niet exact reconstrueren.
Het lijkt veeleer van belang dat bepaalde gebeurtenissen zich afspelen vóór
zonsopgang, bij zonsondergang, 's avonds of 's nachts, omdat deze tijdsaanduidingen
in hoge mate sfeertekenend zijn en zich optimaal lenen voor een beschouwelijke
stemming over existentiële problemen, vooral over de dood.
Veel belangrijker dan een realistische weergave van het tijdsverloop in de Julia
is de thematische tegenstelling tijd: eeuwigheid. De tijd wordt dermate ondergeschikt
geacht aan de eeuwigheid, dat om die reden nauwkeurige chronologische
aanduidingen overbodig schijnen. De woorden ‘eeuwig’ en ‘eeuwigheid’ hebben
een opvallende frequentie in het verhaal, ze komen resp. 20 en 27 maal voor. De
verhouding tussen tijd en eeuwigheid wordt als volgt verwoord:
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Welk een onmerkbaar beekje wordt de tijd, als wij hem bij dien
oeverloozen Oceaan beschouwen, daar millioenen jaaren, met
millioenenverdubbeld, zelfs geen enkel golfje van uitmaken! (p, 112-113).
De gerichtheid op het eeuwige en het exemplarische karakter van het Julia-verhaal,
maken de vage tijdsaanduidingen niet alleen begrijpelijk, maar ook functioneel.

Ruimte
Ook de ruimte-aanduidingen zijn meestal niet erg concreet en zeker niet
historisch-geografisch bepaald. Over de woonplaats en de woning van Eduard of
Julia wordt niets medegedeeld, zelfs is niet duidelijk of ze in dezelfde plaats wonen.
Eduards verre reis naar het ‘Noorden’ blijft uitermate vaag. Het dagelijks leven van
de hoofdpersonen blijft onbekend. Hoe hun sociale omstandigheden zijn, weten we
niet.
Alleen de niet-alledaagse entourages worden beschreven. Die entourages namelijk
die een essentieel onderdeel vormen van hun liefdesgeschiedenis (de
ontmoetingsplaatsen bijv.) en van het proces van voorbereiding (bijv. de grafkelder,
het gotische gebouw en het kerkhof waar Julia begraven ligt). Deze ruimtes
bevorderen de beschouwelijkheid over existentiële problemen.
Het dennenbos is een gewijde plaats waar gedachten opgeroepen worden aan
deugd, liefde en godsdienst. De grafkelder en het kerkhof zijn uiteraard plaatsen
waar gedachten over de sterfelijkheid van de mens, over het leven na de dood en
het wederzien opgeroepen worden. In het ‘gothiesch’ bouwwerk waar Eduard na
Julia's dood verblijft, herinnert alles aan de vergankelijkheid van het aardse. De
relatief uitvoerige en concrete beschrijving van deze ruimten ondersteunt in hoge
mate de strekking van het verhaal.
Deze ruimtes vertonen overigens topicale aspecten, dat wil zeggen dat ze min of
meer literair gemeengoed zijn. In het leven en de literatuur van de 18e eeuw treedt
een grote voorkeur aan de dag voor de somber-pathetische sfeer van duistere
bossen, eenzame oude kerkgebouwen, verlaten kerkhoven, maanverlichte nachten
etc. Men ervoer de daardoor opgewekte gevoelens als verheven: de mens werd
zich in een dergelijke omgeving sterk bewust van zijn nietigheid, van zijn aardse
vergankelijkheid en van zijn
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hemelse onsterfelijkheid. Ook Feith betoonde zich voor dit soort indrukken zeer
vatbaar. Op allerlei plaatsen in de Brieven over verscheiden onderwerpen, en heel
in het bijzonder in het eerste hoofdstuk van de Verhandeling over het heldendicht,
beschrijft hij de sterke emotionele werking die bepaalde verheven entourages op
1
hem - en naar hij aanneemt op ieder gevoelig hart - uitoefenen. De voorbeelden
die hij daar geeft komen letterlijk in de Julia terug. Om er een paar te noemen: de
volle maan doet hem wenen en denken aan overleden vrienden, aan vergankelijkheid
en onsterfelijkheid (verg. de hoofdstukken De ontmoeting en Aan de Maan); een
donker bos, met name een dennenbos, roept het besef op van de eigen nietigheid
en Gods grootheid. Karakteristiek voor de voorliefde voor verheven entourages is
de uitspraak van Eduard: ‘Een gevoelig hart bemint alles wat somber en verheven
is’ (p. 92).
De ruimtes in de Julia zijn verder gestoffeerd met attributen die een traditionele
symboolwaarde hebben, en die daardoor ook alweer verheven gevoelens opwekken
of versterken. De tortelduif is het symbool van de onvergankelijke trouw (die stand
houdt na de dood van de geliefde); de witte rozen in Julia's haar zijn symbool van
haar kuisheid; de donder staat mogelijk voor de toorn Gods; de distels en doornen
symboliseren de tegenslagen en het verdriet dat de mens tijdens zijn leven moet
lijden; het veldbloempje of viooltje is symbool van nederigheid en/of vergankelijkheid;
2
de maan van kuisheid. Evenals de topen ondersteunen de symbolen de strekking
van het verhaal. Ze zijn overigens gemeengoed in de gevoelige literatuur van de
18e eeuw.
Er is in deze literatuur sprake van een wisselwerking tussen natuur en innerlijk
van de romanpersonen. We kunnen daarin drie fasen onderscheiden.
o
1 Er is het bekende verschijnsel dat natuur en landschap de mens kunnen
beïnvloeden. Een lichte en aangename omgeving leidt tot opgewekte gedachten
en gevoelens; een sombere omgeving tot treurigheid; een indruk-

1
2

J.J. Kloek. ‘Rhijnvis Feith, het belang en de gevoelige lezer. Een receptie-esthetische
problematiek avant la lettre.’, p. 124-133.
Wie wil zou aan verscheidene symbolen in de Julia een min of meer Freudiaans-erotische
betekenis kunnen toekennen; zie R.A. Cornets de Groot. Een wijze van lev/zen. Een verhalend
essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin. Oxford 1969. Voor een historisch begrip
van de tekst heeft zo'n benadering geen zin.
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wekkende omgeving tot verheven gedachten etc. Daarom wordt dikwijls een
bepaalde omgeving bewust gezocht om bepaalde gevoelens op te roepen.
Eduard bezoekt 's avonds het dennenbos om beter te kunnen mediteren; met
Julia bezoekt hij in de ochtendschemering een grafkelder om in een gewenste
gevoelige stemming te komen; na Julia's dood bezoekt hij 's nachts het kerkhof
om des te beter over dood, onsterfelijkheid en wederzien te kunnen nadenken.
o Soms is er geen sprake meer van beïnvloeden, maar is er reeds
2
overeenstemming van omgeving en innerlijk. Eduard betrekt na Julia's dood
een somber en vervallen gebouw, waarvan hij zegt: ‘deeze geheele woning
komt overeen met de wending van mijne ziel’ (p. 156).
o Tenslotte kan het innerlijk de natuur a.h.w. beïnvloeden, d.w.z. het waarnemen
3
en ervaren ervan. Aan de zijde van Julia ervaart Eduard de omgeving als
uitermate rijk en positief: hij heeft oog voor het mooie en waardevolle van de
schepping, ook voor de kleinste details. Zijn pad gaat over rozen; de aarde is
een Eden. Van Julia gescheiden, ervaart Eduard alles als leeg en negatief: zijn
pad gaat over doornen; de aarde is een wildernis, een woestijn. Na Julia's dood
schept Eduards verbeelding akelige, woeste landschappen waarin duisternis,
koude en eenzaamheid heersen, slechts bewoond door ‘huilende wolven en
winterbeeren’ (p. 149). Het innerlijk wordt in deze gevallen direct in de
buitenwereld geprojecteerd.
De conclusie ten aanzien van de ruimte in de Julia moet wel zijn: zo onbepaald,
want onbelangrijk, als de geografische ruimte is, zo relevant is de entourage
waarbinnen de personages zich bewegen. Door de zeer functionele relatie die er
bestaat tussen deze ruimtes en de beleving ervan door de personages, is de Julia
een markant voorbeeld waarin (met een term uit de romantheorie) de speelruimte
voornamelijk belangenruimte is.
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7 Het ‘Mengelwerk’
In ‘Mengelwerk’ heeft Feith een aantal prozastukken en gedichten opgenomen die
deels uit de tijd vóór de Julia dateren en die we volgens zijn eigen woorden moeten
beschouwen als ‘proeven’ die hij de lezer ter beoordeling voorlegt (p. 170). Het
betreft echter geen willekeurige verzameling. In bijna alle stukken is sprake van een
of meer thema's die ook in de Julia van belang zijn. In een aantal gevallen zijn er
formuleringen die bijna gelijkluidend voorkomen in de Julia-tekst. Het is niet
onwaarschijnlijk dat we hier te maken hebben met enige oefenschetsen rond de
Julia.
In Themire staat de deugd in de zin van de kuisheid centraal. Eén ogenblik van
onbedachtzaamheid kost de deugdzame en bevallige Themire haar deugd, haar
geluk en uiteindelijk haar leven. Krijgt zij voor Gods rechterstoel genade, haar
verleider, Alcestes, wordt eeuwig verdoemd. De gedeeltelijke parallel in het Fragment
in het Julia-verhaal dringt zich op: hier dreigen Eduard en Julia hun deugd, en
daarmee hun toekomstig heil, te verliezen, maar de gedachte aan de eeuwigheid
brengt hen nog juist op tijd tot inkeer. Hoe ernstig de gevolgen van een dergelijk
moment van zwakte hadden kunnen zijn, wordt in Themire gedemonstreerd. Een
essentieel verschil is dat, anders dan Eduard, Alcestes hier te kwader trouw handelt.
Wie zo de liefde als lichtzinnig spel opvat, verspeelt iedere kans op genade, zo is
de les van Themire.
In De hermiet gaat het evenals in de Julia om de aanvaarding van de
Voorzienigheid. Zowel Valcour, die zijn geliefde verloor, als de door rampen bezochte
man die op het landgoed begraven is, als de grijsaard, die zijn vrouw en beide
kinderen verliezen moest, worstelen met de Voorzienigheid. Allen komen uiteindelijk
tot inkeer en erkennen dat de aardse sterveling Gods plan niet kan begrijpen en
slechts door vertrouwen en berusting zijn geluk kan hervinden. Indien nodig brengt
God de mens slag op slag toe om hem dat inzicht bij te brengen, zoals bijv. in het
geval van de grijsaard. Oorzaak van diens beproevingen was het feit dat deze zijn
vrouw tot ‘Afgod’ gemaakt had, dat wil zeggen haar bemind had boven God. Door
haar te laten sterven wilde God hem onthechten van zijn tè sterke aardse banden.
Valcour ziet na het relaas van de grijsaard in dat ook hijzelf zijn geliefde boven God
gesteld had.
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In Selinde handelt de dialoog tussen Selinde en Mellfont eveneens over de vraag
of men zijn geliefde boven God mag liefhebben (als een ‘Afgod’). Door een
vergelijking met het niveauverschil tussen twee buurlieden, brengt Mellfont Selinde
tot het inzicht dat hij verplicht is God lief te hebben boven haar, maar dat zij voor
hem de eerste plaats inneemt onder de stervelingen. Wellicht wordt op dezelfde
problematiek gezinspeeld in het gedicht Werther aan Ismeene, waar Werther belijdt
dat Ismeenes beeltenis ‘hier mijn eenigst heil - misschien mijn Afgod was’ (p. 225,
r. 112). De tekst geeft echter verder geen aanknopingspunten voor deze interpretatie.
In het Julia-verhaal zelf speelt de hele kwestie geen duidelijke rol.
De hier gegeven interpretatie van deze drie prozateksten komt overeen met Feiths
bedoelingen; hij heeft als kern ervan genoemd:
de haatlijkheid der verleiding, in Themire; - de ondergeschiktheid van de
Liefde aan den Godsdienst, in Selinde; - de voordeden der rampen en
1
het liefderijk oogwit van de Voorzienigheid in dezelve, in den Hermiet.
Het verhaal Alpin staat enigszins los van de rest. Wel heeft ook Alpin zijn geliefde
Minona verloren, maar in het gesprek met haar geest en met die van Salgar wordt
geen verband gelegd tussen haar dood en Alpins voorbereiding op toekomstig heil,
noch op de aanvaarding van de Voorzienigheid. De niet-christelijke sfeer leent zich
daartoe ook in het geheel niet. Toch wordt ook hier het verlangen naar een
gemeenschappelijk graf uitgesproken. En verder kan men stellen dat de
communicatie met geesten van overledenen ook in de Julia een zekere rol speelt:
Eduard heeft in het woud een vorm van contact met zijn overleden vrienden - althans
in zijn verbeelding. Van de sombere, Ossiaanse sfeer van Alpin vindt men mogelijk
een echo in het Julia-hoofdstuk De rots, waar Eduard zich op een rots aan de kust
bevindt, in een kil en eenzaam gebied waar de stormwind ‘ijsselijk loeit’.
De gedichten Aan Cefise en Aan ongelukkige gelieven bevatten echte Feithiaanse
thematieken die we ook in de Julia aantreffen: resp. deugd gaat boven schoonheid;
en ware liefde houdt stand wanneer geliefden van elkaar gescheiden worden, ze
komt pas in de hemel tot volmaking.

1

Brieven over versch. ond. dl. 3, 4e brief, p. 157-158.
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De gedichten De nacht en Werther aan Ismeene hebben in zoverre een vergelijkbaar
onderwerp, dat een ik-verteller zijn geliefde is kwijtgeraakt en dat daardoor het leven
voor hem zijn zin verloren heeft. Opvallend is daarbij dat in beide gevallen een
hereniging in het hiernamaals niet ter sprake komt; het blijft bij een verlangen naar
het graf tout court.
Omtrent de Ismeene in De nacht komen we niets te weten - mogelijk is ze
gestorven. In Werther aan Ismeene krijgen we iets meer, zij het uiterst vage
informatie. De hele situatie doet sterk denken aan de Wertherepisode in het
Julia-verhaal. Anders dan daar evenwel wordt in Werther aan Ismeene het religieuze
element in Werthers liefde beklemtoond.
De slotsom van deze beknopte bespreking is dat er een duidelijke thematische
samenhang bestaat tussen het Julia-verhaal en het ‘Mengelwerk’: de thematiek van
de verbondenheid van liefde, deugd en godsdienst, alsook het motief van de
gescheiden gelieven keren in het ‘Mengelwerk’ telkens terug, zij het soms onder
een wat andere belichting. Het zijn juist deze accentverschillen die maken dat men
2
de bundel Julia geen recht doet wanneer men die reduceert tot alleen het titelverhaal.

2

In de uitgave die H.C.M. Ghijsen in 1933 van de Julia verzorgde, wordt, doordat het
‘Mengelwerk’ achterwege is gelaten en er nergens over gerept wordt, de indruk gewekt dat
het Julia-verhaal oorspronkelijk als zelfstandige roman was uitgegeven. Hetzelfde geldt voor
de Prisma-editie (Utrecht/Antwerpen 1981).
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8 Literaire reminiscenties
Binnen de Nederlandse literaire traditie heeft Feith met de Julia onmiskenbaar een
origineel boek geschreven, maar in de buitenlandse literatuur van zijn tijd zijn vele
werken aan te wijzen waarmee het punten van overeenkomst vertoont. Deze literaire
reminiscenties bij Feith zijn een tijd lang in de literatuurgeschiedschrijving wel erg
eenzijdig beklemtoond: waarschijnlijk is er geen andere Nederlandse schrijver bij
wie men zo veel buitenlandse invloeden heeft gemeend te kunnen aanwijzen, en
aan wie men zo drastisch originaliteit heeft ontzegd. Als auteurs die door Feith meer
of minder gedetailleerd zouden zijn nagevolgd, heeft men genoemd de Duitsers
J.W. Goethe, J.M. Miller, F. Klopstock, C.M. Wieland, de Fransen J.J. Rousseau
en vooral F.T. Baculard d'Arnaud, de Engelsen S. Richardson, J. Hervey en E.
1
Young, en tenslotte de zogenaamde oud-Schotse dichter Ossian. Maar juist alleen
al het feit dat er een tiental inspiratiebronnen voor Feiths romans genoemd is, getuigt
dat hij allerminst een klakkeloze imitator kan zijn geweest. Zeker is het zo dat de
Julia wat betreft thematiek, gebeurtenissen en situaties, stilistische kenmerken etc.
menigmaal herinneringen opwekt aan werk van buitenlandse tijdgenoten, maar wie
op zoek gaat naar dergelijke parallellen loopt al gauw het gevaar overeenkomsten
te forceren, en over het hoofd te zien dat de verschillen veel markanter zijn. Het
eigene van een werk dreigt op die manier buiten beschouwing te blijven.
Bovendien: ieder werk wordt nu eenmaal geschreven binnen een literaire traditie
en vanuit een heersend cultureel klimaat. Niet iedere gelijkenis hoeft daarom op
afhankelijkheid te wijzen. Elke periode en stroming

1

De meeste van deze auteurs komen ter sprake in Ten Bruggencate, Mr. Rhijnvis Feith, in het
hoofdstuk ‘Invloeden op Feith’ (p. 175-222). Daarvóór had o.a. Menne, Goethes ‘Werther’ in
der niederländischen Literatur (p. 13-55) gewezen op wat hij zag als de schatplichtigheid van
Feith aan Goethes Werther en aan Millers sentimentele romans, met name Siegwart, eine
Klostergeschichte. Volgens Inklaar, François Thomas de Baculard d'Arnaud (p. 209-266),
waren evenwel Feiths romans geheel en al aan d'Arnauds kloosterdrama's en -vertellingen
ontleend. Langbroek, Liebe und Freundschaft (p. 103-146), ziet Feith als in de eerste plaats
beïnvloed door Klopstock, maar hij wijst terloops ook vele andere bronnen aan waaruit hij
geput zou hebben. Met deze opsomming zijn overigens nog lang niet alle studies genoemd
waarin invloeden op Feith ter sprake komen.
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heeft z'n eigen populaire thema's, vertelwijzen, ensceneringen, stilistica en andere
karakteristieke elementen. Vaak zal men daarom, naarmate men beter in de literatuur
van een bepaald tijdvak thuisraakt, steeds meer werken ontdekken die sterk
gemeenschappelijke kenmerken vertonen, en het aanwijzen van een specifieke
bron krijgt dan iets willekeurigs. Een belangrijk gedeelte van de overeenkomsten
die Feith met andere auteurs vertoont, zal in dit licht bezien moeten worden.
Dit neemt evenwel niet weg dat er passages bij hem te vinden zijn die zo in detail
corresponderen met passages bij andere schrijvers, dat er wel sprake móet zijn van
ontlening. We geven daarvan één markant voorbeeld. Als aan het eind van het
eerste deel van Goethes Die Leiden des jungen Werthers (1774) Werther - naar hij
zich heeft voorgenomen: definitief - afscheid heeft genomen van Lotte en haar
verloofde Albert, dan ziet hij hen in het maanlicht verdwijnen:
sie giengen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine
und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, lief auf
die Terasse hervor und sah noch dort drunten im Schatten der hohen
Lindenbäume ihr weisses Kleid nach der Gartenthüre schimmern, ich
2
strekte meine Arme hinaus, und es verschwand.
In zijn twee jaar voor de Julia verschenen Verhandeling over het heldendicht heeft
3
Feith zijn grote bewondering uitgesproken voor deze passage , en het zal dan ook
geen toeval zijn dat Eduard op p. 98 Julia - zij het onder totaal andere
omstandigheden - op een sterk vergelijkbare wijze ziet verdwijnen:
Ik zag haar bij het maanlicht na - dan verloor ik ze in de schaduw en wat
verder vond ik ze geduurig op eene verlichte plek weder - eindelijk zag
ik niets meer van haar dan de witte roozen, die haar hair versierden, en
ook deeze verdwenen ten laatsten. Ik zuchtte. - Geheel vertederd wierp
ik mij op den grond neder en dankte God vuurig voor zijne bewaring.

2
3

[J.W. Goethe]. Die Leiden des jungen Werthers. Leipzig 1774 [reprint Frankfurt am
Main 1967]. P. 111 (1. Theil, am 10 Sept).
Verhandeling over het heldendicht, door Mr. Rhijnvis Feith, wien de gouden eerepenning is
toegeweezen. [Leyden 1782.] Uitg. vanwege het Tael- en Dichtlievend Genootschap: Kunst
word door arbeid verkreegen. P. 44.
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Zo zijn er wel meer vrij dwingende reminiscenties te vinden aan passages in werken
die Feith zeker gekend en bewonderd heeft, maar de meeste parallellen die men
heeft aangewezen zijn vager, en bewijzen eigenlijk alleen de verbreidheid van
4
bepaalde opvattingen, thematieken en stijlkenmerken.
Bovendien moet men zich realiseren dat de eis van oorspronkelijkheid in literatuur
in de 18e eeuw veel minder sterk leefde dan in de 20e. Imitatie is nu een negatief
begrip geworden, maar in de 17e eeuw was het een van de kernbegrippen in de
kunst (de kunstenaar diende de grote, met name klassieke voorbeelden na te volgen,
zij het creatief, dus niet op slaafse wijze), en toen Feith zijn romans schreef was de
hierop gebaseerde kunstopvatting weliswaar in beweging, maar nog niet verdwenen.
Wanneer Feith derhalve bewust een aantal passages uit zijn lectuur die diepe indruk
op hem gemaakt hadden, verwerkte in zijn eigen creaties, mag men hem niet op
grond van latere literaire normen al te snel van plagiaat beschuldigen. Anderzijds
is het wel zo dat ook al enkele tijdgenoten van mening waren dat er in Feiths werk
wel érg veel met name van Klopstock, Goethe, Miller en van de Franse sentimentele
5
auteur Baculard d'Arnaud doorschemerde.
Een evident geval van creatieve imitatie is in het ‘Mengelwerk’ het stuk Alpin.
Toon, stijl en sfeer hiervan doen zeer sterk denken aan de in de jaren 1760 door
James Macpherson gepubliceerde zogenaamde oud-Schotse poëzie van Ossian,
6
met name aan het deel Songs of Selma. Feith noemt

4

5

6

We hebben in de aantekeningen daarvan dan ook geen gewag gemaakt. Wel zijn de door
Feith - soms expliciet, soms verholen - ingevlochten citaten geïdentificeerd, althans (uiteraard)
voorzover we die als zodanig herkenden.
Zo laat Bilderdijk in een parodiërend vers Feith zelf zeggen: ‘'k Had voor twee blanken [= 1
½ stuiver] Klopstock in [...]. Ik had mijn hoofd van Göthe vol [...] en van D'Arnaud daarbij!’ (In
het satyrische tijdschriftje De post van den Helicon, 1788, nr. 34.) J.P. Kleijn wijst in een brief
van eind 1783 op overeenkomsten tussen Feith en Miller (zie hfdst. 9).
In de jaren 1760-1765 publiceerde de Schot James Macpherson een aantal naar zijn zeggen
uit oude Schotse handschriften verzamelde, en door hem in het Engels vertaalde werken,
die oorspronkelijk in de 4e of 5e eeuw geschreven zouden zijn door de blinde Schotse dichter
Ossian. Hoewel van meet af (en naar later gebleken is terecht) de echtheid ervan
aangevochten werd, verwierven deze Songs of Ossian (in ritmisch proza) een enorme
populariteit in West-Europa; men zag in Ossian een noordelijke evenknie van Homerus. Ook
Feith, die niet aan Ossians authenticiteit twijfelde, bewonderde hevig de verheven melancholie
die overal in diens ‘zangen’ doorklinkt.
Een relatief kort stuk in Ossians werk draagt de titel Songs of Selma. Het werd voor het eerst
in het Nederlands vertaald door Frans van Lelyveld, in de Nieuwe Bydragen tot opbouw der
Vaderlandsche letterkunde, dl. 1, Leyden 1763, p. 265-280. Blijkens een aantal woordelijke
overeenstemmingen heeft Feith bij het schrijven van Alpin van deze vertaling van Van Lelyveld
gebruik gemaakt.
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deze bron niet, maar vrijwel alle in Alpin voorkomende namen (met inbegrip van
Alpin zelf) zijn ontleend aan de Songs of Selma, en het hele stuk is eigenlijk alleen
goed begrijpelijk voor wie vertrouwd is met het Engelse voorbeeld. Feith plagieerde
hier natuurlijk niet: hij wilde niet andermans werk voor het zijne laten doorgaan. Hij
vertrouwde erop dat zijn lezers Ossian kenden en een stukje in diens stijl konden
waarderen. Interessant zijn daarbij ook de verschillen: de Ossiaanse thematiek van
oorlog en vete is bij Feith verdwenen, terwijl het in Alpin uitgesproken verlangen
naar een gemeenschappelijk graf met de geliefde, en de vage toespelingen op een
wederopstanding, Ossian geheel vreemd zijn.
De naamgeving heeft overigens in oudere literatuur vaker een signaalwaarde: de
naam kan een indicatie geven over het karakter van de drager ervan (zoals in de
Sara Burgerhart dikwijls het geval is), er kan ook mee verwezen worden naar
gelijknamige personages in andere literatuur. Het ziet er echter naar uit dat in de
Julia doorgaans niet al te veel achter de namen gezocht moet worden; vooral die
in het ‘Mengelwerk’ (Themire, Elvire, Selinde etc.) zijn weliswaar typisch literaire
namen, maar een significant gebruik ervan hebben wij er niet in kunnen ontdekken.
De naam Alcestes wordt door twee al heel verschillende personages gedragen: in
het verhaal Julia is het de nobele vertrouweling van Eduard, in Themire daarentegen
de minderwaardige verleider.
Eduard en Julia zelf hebben geen specifiek literaire namen. Aan die van Eduard
lijkt dan ook geen bijzondere betekenis gehecht te kunnen worden, maar wat de
naam van Julia betreft kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat Feith een
toespeling heeft gemaakt op de uitermate populaire, ook door hemzelf zeer
bewonderde Julie ou la nouvelle Héloïse van Rousseau (1761). Ofschoon er tussen
de ideeënwereld van Rousseau en die van Feith wel een zekere verwantschap
bestaat, zijn er toch maar weinig punten van wezenlijke overeenkomst tussen Feiths
verhaal en Rousseaus omvangrijke roman. Misschien heeft Feith de bedoeling
gehad met Julia een in zekere zin verhevener Julie ten tonele te voeren: beiden
worden in
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hun liefde door hun vader gedwarsboomd, maar Julie geeft toe aan haar lichamelijke
passie terwijl Julia, gesteund door een onwankelbaar Godsvertrouwen, haar deugd
bewaart. Bovendien geeft Julie ten slotte haar hand aan de door haar vader
uitverkoren echtgenoot, een concessie die Julia zeer beslist weigert.
Markanter dan de naam Julia, die immers allerminst uitzonderlijk genoemd kan
worden, is die van Eduards rampzalige vriend Werther. Men mag aannemen dat
de lezers van de Julia maar één Werther kenden: de hoofdpersoon van Goethes
Die Leiden des jungen Werthers, een roman die een ongekende sensatie had gewekt
in heel West-Europa. Daarstraks is al een voorbeeld gegeven van een klaarblijkelijk
door de Werther geïnspireerde plaats in de Julia, en daarvan zouden er meer te
geven zijn, maar het zijn toch zeer uiteenlopende werken. Goethes Werther is een
veel reëler aandoend personage dan Eduard en Julia, en leeft ook in een zeer
concrete wereld. Dankzij de genuanceerde, subtiele psychologie doet Werther
ondanks alle tijdsgebonden elementen modern aan. Daarbij is het boekje
buitengewoon hecht van compositie. En vooral: waar Feith nadrukkelijk een
ondubbelzinnige moraal nastreeft, heeft Goethe die juist níet willen geven.
De verschillen tussen de Werther en de Julia zijn dus in wezen hemelsbreed,
maar toch heeft Feith, naar we mogen aannemen doelbewust, een personage met
de beladen naam Werther geïntroduceerd zowel in het verhaal Julia als in het
mengelwerkgedicht Werther aan Ismeene. Het betreft juist twee zeer moeilijke
tekstgedeelten, reden waarom we er hier tamelijk uitvoerig op in zullen gaan.
Duidelijk is alleen dat in beide gevallen het meisje dat Werther als voor hem
geschapen beschouwde, zijn liefde niet beantwoordt. Waarom niet? Was ze al met
een ander verbonden? In het hoofdstuk De rampzalige wordt onduidelijk gezinspeeld
7
op ‘eenen ongevoeligen’ die mogelijk in het geding is. In Werther aan Ismeene
‘eischt Rede, eischt Godsdienst, dat ik u

7

De zin: ‘dan het denkbeeld dat er geen sterveling leeft, die haar zo gelukkig kan maken als
ze verdiende te zijn; dat ze eens door eenen ongevoeligen rampzalig...’ (p. 122) lijkt te moeten
worden aangevuld met ‘gemaakt zal (of kan) worden’ of iets dergelijks. Het meisje zou dan
nog niet getrouwd zijn - wat al in de betiteling ‘meisje’ opgesloten lijkt te liggen - maar mogelijk
al wel verloofd (zoals Lotte dat met Albert was op het moment van haar ontmoeting met
Werther). Op iets als een verbintenis zou kunnen wijzen: ‘Reeds beschouwt hij [Werther] zich
zelven - schoon ook zijn lot veranderde - dat hij echter niet wenscht [...] als haarer onwaardig’
(p. 121). In deze interpretatie zou die verandering van lot namelijk bewerkstelligd kunnen
worden door het overlijden van de verloofde van het meisje, maar het wensen daarvan strookt
natuurlijk niet met een verheven ethiek. In Goethes Werther vinden we een vergelijkbare
maar minder verholen toespeling op p. 147 (2. Theil, am. 21. Aug.).
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vergeten zal’ (p. 224 r. 88) - als de godsdienst dit vergt, moet de implicatie wel zijn
dat Werthers liefdesgevoelens moreel ongeoorloofd zijn.
Tot overmaat van ramp heeft in beide gevallen de aanbedene na een periode
8
van vriendschap iedere vorm van contact verboden. Klaarblijkelijk heeft er een
incident plaatsgevonden waardoor Werther zich zeer ernstig geblameerd heeft. In
De rampzalige voelt hij zich door de rigide reactie van het ‘eenigst Meisje’ miskend
(p. 122); later blijkt dat hij mogelijk ooit eens haar gemoedsrust ‘onwillig [ =
onopzettelijk] gestoort heeft’ (p. 126). In Werther aan Ismeene wordt Ismeenes
deugd ‘woest’ en ‘wreed’ genoemd (p. 222 r. 36); vervolgens zet Werther daar
omstandig uiteen dat zijn liefde volstrekt zuiver was. Is in allebei de relaties de
minnaar mogelijk een keer hartstochtelijker geweest dan in de gegeven
omstandigheden toelaatbaar was? Het blijven gissingen.
Als gezegd: het lijkt moeilijk voorstelbaar dat Feiths lezers bij de naam Werther
niet aan de geschiedenis van diens Duitse naamgenoot hebben gedacht. Zoals
bekend raakt Goethes Werther hopeloos verliefd op de reeds aan Albert gebonden
Charlotte, en als consequentie van het feit dat hij de omstandigheden niet kan
aanpassen aan zijn hartstocht, en weigert zijn hartstocht aan te passen aan de
omstandigheden, pleegt hij ten slotte zelfmoord. De laatste ontmoeting nu van
Werther en Lotte (zijn besluit tot suïcide staat dan overigens al vast) is de eerste
die tot een conflict leidt. Niet alleen maakt Werther een inbreuk op de afspraak dat
hij een paar dagen niet komen zou, maar bovendien geeft hij in een emotionele
scene voor het eerst toe aan zijn erotische gevoelens en hij omhelst Lotte
hartstochtelijk. Waarop deze de omineuze woorden spreekt: ‘Das ist das leztemal!
Werther! Sie sehn mich nicht wieder’.
De veronderstelling lijkt niet te gewaagd dat Feith met opzet Werthers

8

‘Werther aan Ismeene’ (p. 222 r. 35). Minder duidelijk is de formulering in ‘De rampzalige’:
‘en beroofde hem van twee onschuldige, reeds toegezegde, voorrechten, die nu zijn eenige
troost zouden zijn’ (p. 122 r. 91). Moeten we hier denken aan vriendschappelijke omgang en
correspondentie?
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conflict een plaats in zijn verhaal gegeven heeft, en ook zich erdoor tot Werther aan
Ismeene heeft laten inspireren. In onze interpretatie is de functie ervan in het
Julia-verhaal tweeledig. In de eerste plaats is Werther een waarschuwend voorbeeld:
zijn geschiedenis laat zien hoe een zuivere relatie bedreigd kan worden door
onzuivere momenten, zolang de aardse verlangens nog domineren. In deze zin
interpreteert ook Julia zelf het gebeuren op p. 130: Werthers lot, zo zegt zij daar,
bewijst de gerechtvaardigdheid van hun eigen scheiding. Bovendien laat het hun
zien hoe relatief gelukkig zij nog zijn: zij hebben elkaar nog, zij het op afstand, terwijl
Werther definitief - althans op aarde - het contact met zijn aanbedene kwijt is, ja
‘mooglijk van haar vergeten’ is (p. 124). In de tweede plaats stipte Feith in de
Werther-episode een probleem aan waarvan hij zich realiseerde dat het binnen zijn
liefdesconceptie onoplosbaar was: waarop kan de minnaar hopen wiens aanbedene
zijn liefde niet beantwoordt, of, als ze reeds gebonden is, niet beantwoorden mag?
Mogelijk zinspeelt Julia op dit probleem als ze erkent:
Ik gevoel het, mijn Eduard! alle uwe bedenkingen tegen de Voorzienigheid
zijn hier niet mede opgeheven - de levensloop van Werther blijft voor u
en mij een onoplosselijke knoop - - maar, o Eindige! - wilt gij de
Oneindigheid peilen? (p. 132).
De moraal is in ieder geval duidelijk: we moeten ons er in schikken dat we hierin
Gods grote plan niet doorzien, en ons deemoedig overgeven aan Zijn beschikking.
Zelfmoord als oplossing past natuurlijk volstrekt niet in deze levensbeschouwing.
Feiths Werther slaat de hand dan ook niet aan zichzelf - hij kwijnt smartelijk weg.
Rest nog de vraag waarom de geliefde aan wie de Werther in het gedicht zijn
jongste (d.w.z. allerlaatste), zelfrechtvaardigende groet zendt, Ismeene heet, en
niet Charlotte. Misschien moet daar niet te veel betekenis aan worden gehecht, en
wilde Feith alleen een ‘Werther-achtige’ situatie oproepen zonder al te specifiek
9
naar het gebeuren in Goethes roman te verwijzen. Maar het lijkt heel wel mogelijk
dat de naam Ismeene hier toch

9

De naam Ismeene, even literair als bijv. Themire en Alcestes, lijkt ons in ieder geval geen
bijzondere functie te hebben in het gedicht De nacht. Het personage dat er daar mee aangeduid
wordt bezit nauwelijks contouren, en wekt door geen enkele hoedanigheid associaties met
een bekende Ismeene op.
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ook een verwijzende functie heeft, al zullen we daarbij niet moeten denken aan de
bekende, onder andere in Racines Phèdre optredende dochter van Oedipus. Feiths
Ismeene wordt voorgesteld als een prototype van de deugd, misschien zelfs van
een al te onbarmhartige deugd. De naam Charlotte zou hier problematisch zijn:
Charlottes verhouding tot Werther is in Die Leiden des jungen Werthers niet volstrekt
ondubbelzinnig. Maar in het treurspel Scilla van Lukas Rotgans (1709) treedt een
Ismene op die figureert als de incarnatie van de rechtlijnige deugd wanneer een
10
derde - Minos - haar trouw aan haar geliefde Fokus op de proef stelt. Wellicht heeft
Feith naar haar heroïsche houding in een onoplosbaar liefdesconflict willen verwijzen.
Voor de subtiele relatie in Goethes roman, lijkt hij bewust een situatie van morele
ondubbelzinnigheid in de plaats te hebben gesteld.
Het werk waaraan overigens de meeste reminiscenties doorklinken in de Julia is
de Bijbel. Uiteraard kende Feith de Bijbel door en door, en het is gezien de thematiek
van de Julia niet verwonderlijk dat met name nogal eens gezinspeeld wordt op
teksten waarin de vergankelijkheid van het leven tot uitdrukking komt, of waarin
gesproken wordt over dood en wederopstanding. Deze ‘begeleiding’ door
bijbelplaatsen draagt sterk bij aan de gewijde sfeer van het verhaal. De waarde van
dergelijke teksten was voor Feith natuurlijk primair inhoudelijk, maar ook bewonderde
hij de beeldende zeggingskracht van vele bijbelpassages. Uit zijn theoretische
geschriften blijkt dat hij grote waardering had voor de beschouwingen van onder
meer de Duitser J.H. Herder over de verheven poëtische waarde van een aantal
bijbelboeken. Eén daarvan was het boek Job, een boek dat Feith ook om de
thematiek bijzonder moet hebben aangesproken: de mens die ondanks zware
beproevingen zijn vertrouwen in God niet verliest. Zoals bekend worden Job zijn
bezit en zijn kinderen ontnomen, en wordt hij bovendien door een vreselijke ziekte
getroffen. Zijn Godsvertrouwen houdt echter uiteindelijk stand, hij verheerlijkt Gods
wijsheid en onder-

10

L. Strengholt, Inleiding (p. 12) bij: Lukas Rotgans. Scilla. Treurspel. Opnieuw uitgegeven met
een inleiding en aantekeningen door L. Strengholt. Zwolle 1966. klassieken uit de Nederlandse
letterkunde nr. 34.
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werpt zich aan Zijn wil. De beproevingen van Eduard en die van de rampzalige
hoofdpersonen uit De hermiet doen Jobsiaans aan, en bovendien is er in de tekst
een aantal min of meer letterlijke ontleningen aan Job te vinden. De zwaarbeproefde
‘getrouwe Echtgenoot’ (die vrouw en kind verloor), wiens graf Eduard en Julia
bezoeken (p. 95), heeft een aan Job ontleende tekst op zijn grafsteen: ‘Ik weet, mijn
Verlosser leeft’ (Job 19:25).
De bijbelallusies zullen voor de meeste 18e-eeuwse lezers onmiddellijk herkenbaar
zijn geweest, voor vele moderne lezers geldt dat niet meer. Een aantal ervan hebben
we in voetnoten aangegeven, in de tekst van de Statenvertaling.
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9 Reacties op de Julia
Er kan weinig twijfel over bestaan dat de Julia onmiddellijk na verschijnen gretig
aftrek vond, en al gauw tot de bekendste Nederlandse romans van die tijd behoorde.
De eerste druk verscheen in het voorjaar van 1783. Reeds in de zomer van datzelfde
jaar zag de tweede druk het licht, en dat in een tijd dat snelle herdrukken van romans
uitzonderlijk waren. Nieuwe edities in 1786 en 1792 getuigen van een bestendige
1
populariteit. De bekendheid van het boek blijkt ook uit het feit dat er in allerlei
geschriften aan de Julia gerefereerd wordt, en een inspirerende werking ervan
spreekt uit de in deze jaren frequent te vinden poëzie op Julia en Eduard, en uit
literatuur waarin onmiskenbaar Feiths wijze van schrijven wordt nagevolgd. Maar
ook valt de populariteit af te leiden uit het gegeven dat Julia veel meer dan welk
ander Nederlands werk ook in de jaren '80 en '90, aanleiding gaf tot bestrijding en
spot. Van meet af aan was de Julia een omstreden boek.
In de opdracht bij de Julia gericht aan ‘Mevrouwe***’, is de vrees voor bespotting
al uitgesproken: ‘Men zal lagchen en het zal met mij gedaan zijn’. Dit voorgevoel
kwam gedeeltelijk uit. In het voorbericht bij de tweede druk verklaart Feith:
Dan, schoon ik merkelijk meer goedkeuring gehad heb, dan ik mij immer
heb durven beloven, wil ik echter niet ontveinzen, dat aan den anderen
kant mijne verwachting van zeer veel Lezers te zullen vinden, die mijn
werkje belagchlijk voor zou komen, niet geheel ongegrond zij geweest.
Ik kon toch gemaklijk vooraf weten, dat de zuivere kunstelooze taal van
't gevoel aan minder gevoelige harten geoutreerd, en aan gevoelloozen
2
volstrekt ongerijmd voor moest komen [...].
Tot de ‘zeer veel Lezers’ die Julia belachelijk vonden behoorden in ieder geval niet
de critici die het werk recenseerden. Het toonaangevende tijdschrift van die jaren,
de Vaderlandsche letter-oefeningen, heeft niets dan lof:

1
2

Zie de primaire bibliografie in hfdst. 12.
Dit voorbericht is opgenomen op p. 226-227 van deze uitgave. Het citaat op p. 226.
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De kiesche en zuivere minnehandel van Julia en Eduard, door den Heer
en Mr. Rhynvis Feith alhier beschreeven, behelst eene by uitstek treffende
liefdes-geschiedenis, in welker voorstelling de Schryver eene groote
verscheidenheid van zeer aandoenlyke tafereelen gemaald heeft, die ons
de reine Liefde, vergezeld van oprechte Godsvrugt, op veelerleie wyzen,
in verschillende uitwerkingen, zo leevendig onder 't oog brengen, dat een
aandoenlyk hart 'er ten gevoeligste door getroffen moet worden. De
geheele inrigting van dit Geschrift, de manier van uitvoering, en de styl
3
daarin gebruikt, maaken het tot een Meesterstuk in zyne soort.
(Merkwaardig is overigens dat bij wijze van proeve het stukje Selinde uit het
‘Mengelwerk’ is opgenomen, dat juist qua uitvoering en stijl weinig representatief
lijkt.)
Veel uitvoeriger en enthousiaster nog is een (anonieme) recensie in een in
Nederland uitgegeven Franstalig tijdschrift, de Nouvelle bibliothèque Belgique. De
criticus begint met op te merken dat Julia het eerste voorbeeld in Nederland is van
een bepaald soort romans, namelijk die
où les événemens sont subordonnés aux sentimens, & où l'on décrit plûtôt
les sensations qu'éprouvent les personnages qui paroissent sur la scène,
4
que les avantures de leur vie.
(Men ziet dat Feiths in hfdst. 3 aangehaalde omschrijving van de sentimentele roman
woordelijk met het hier aangehaalde overeenstemt; het woord ‘sentimenteel’ wordt
echter in de recensie niet gebruikt.) Dit soort romans, zo vervolgt de criticus, waarbij
de schrijver niet zijn toevlucht neemt tot avontuurlijke gebeurtenissen, stelt hoge
eisen aan diens literaire capaciteiten:
lorsqu'au lieu de retracer des événemens extraordinaires, on se contente
d'exciter la sensibilité par l'exposition d'un fait unique, & commun en lui
même. C'est alors qu'il faut user de toutes les ressources de l'art: des
idées hardies, de grandes vues, un style énergique & tout éclatant, pour
ainsi dire, de comparaisons, de métaphores & d'images, voilà ce que l'on
5
exige d'un Auteur;
Feith nu heeft, zoals de criticus met lange (vertaalde) citaten aantoont, deze
moeilijkheden met glans overwonnen: ‘c'est la pureté du style, & le

3
4
5

Vaderlandsche letter-oefeningen 1784, eerste stuk, p. 128.
ère

Nouvelle bibliothèque Belgique tome 5, 1
Idem p. 90.

partie (jan.-mrt. 1783), p. 89.
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ton d'originalité qui regne dans cet ouvrage’. En: ‘chaque mot porte coup, fait image
6
& exprime avec justesse la pensée de l'Auteur’. Hierin doet de Julia zijns inziens
zelfs niet onder voor Rousseaus Julie ou la nouvelle Héloïse, waarop Feiths roman
bovendien nog voor heeft dat de deugd er niet geschonden wordt.
Een merkwaardig getuigenis van het enthousiasme dat Julia bij een ‘gewone’
lezer wekte is te vinden in een werk waarvan de zeer langademige titel begint met
Vermaakelyke reizen, door het grootste gedeelte van het Duitsche Ryk en eindigt
met Aan het einde des werks, wydt de Schryver ten breedsten uit in den lof van den
heere, Mr. Rhynvis Feith, betreffende deszelfs Julia, welk overheerlyk werkje hem,
7
staande zyne reizen, veele aangenaame uuren verschaft heeft. Inderdaad bevat
dit overigens nogal dorre reisverslag een lyrische lofzang op Feiths roman, ‘het
voortreffelykste werkje, dat, voor zo verre my bewust is, in de Nederduitsche taale,
tot heden toe het licht gezien heeft’. Met grote geestdrift citeert de anonieme schrijver
een aantal passages, en tussendoor roept hij onder meer uit:
Is Julia niet een beminnelyk meisje? och myn vriend! had ik zulk een
pronkstuk der vrouwelyke kunne op myne reis mogen ontmoeten! maar
zy zyn schaars; menigmaal heb ik de voorkomende vrouwen, ook de
bevalligste, de tederste, by Julia vergeleken; maar, welk een onderscheid!
ruwheid, woestheid, ongevoeligheid, zie daar alles wat zy, by dat
wonderbaare meisje gezien, bezaten.
Zelfs verklaart hij: ‘ik betuig u van harten dat ik op die wonderbaare schoonheid
8
smoorelyk verliefd ben’.
Een veel bezadigder reactie spreekt uit een - niet gepubliceerde - brief van de
9
dichter J.P. Kleijn aan zijn vriend M. Tydeman. Kleijn heeft ernstig bezwaar tegen
Feiths voorstelling van de liefde, waarbij hij vooral het oog lijkt te hebben op het
onmiddellijke en unieke karakter ervan. Als leidraad inzake de liefde acht hij daarom
de Julia niet beter dan de meeste andere romans. Voorts acht hij het hoofdstuk De
ontmoeting onnatuurlijk,

6
7
8
9

Idem, resp. p. 91 en p. 96.
‘Gedrukt voor Rekening van den Autheur’ zonder jaartal. De reis vond plaats in de jaren 1782
en 1783.
De citaten op resp. p. 357, 358 en 360. Niets wijst erop dat deze lofprijzing ironisch bedoeld
zou kunnen zijn.
De brief berust in de Universiteitsbibliotheek te Leiden (sign. BPL 945). Hij is gedateerd 29
november 1783.
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en ‘nog meer fout loopt het, daar hij Julia doodt vindt’. Bovendien, zo vervolgt Kleijn,
is deze laatste gebeurtenis vrijwel identiek aan een episode in J.M. Millers Beyträge
10
zur Geschichte der Zärtlichkeit. Toch had hij waardering voor Feiths literaire
capaciteiten, zoals blijkt uit zijn lof voor ‘de vorm, de Poëtische gedachten, ook
veelligt de jeugdige wegslepende stijl’. En even verder: ‘Nog eens - om den vorm,
om de schoone stijl enz. spijt het mij dat er zo veel Romanesk, valsch gevoel in
Julia schuilt.’
Dit verwijt van ‘valsch gevoel’ is ook de kern van de uitvoerigste aanval die in ons
land op het sentimentele gericht is, namelijk de uit 1786 daterende Gedagten over
het sentimenteele van deezen tyd van W.E. de Perponcher. In dit lange stuk wordt
Feith weliswaar niet met name genoemd, maar niet ten onrechte trok deze het zich
aan als een aanval op vooral zíjn werk. Kort samengevat stelt De Perponcher dat
de waarde van de teergevoeligheid buiten kijf staat, maar dat de cultivering ervan
een gevaarlijk modeverschijnsel dreigt te worden, waarbij men zozeer gericht is op
de eigen volmaaktheid dat men zijn sociale verantwoordelijkheden miskent en zich
in een geestelijk en maatschappelijk isolement plaatst. Het sentimentele schiet zo
z'n doel voorbij, en niettegenstaande hun goede bedoelingen bevorderen de
sentimentele schrijvers dit kwaad: zij willen hun lezers tot hogere volmaaktheid
brengen, maar bereiken slechts dat die, ontevreden over het tekortschieten van de
wereld bij hun idealen, zich in egoïstische zelfgenoegzaamheid afzonderen, en hun
eerste plicht verzaken, namelijk om mens te zijn met de mensen.
Vanzelfspekend trof deze kritiek Feith zeer pijnlijk. Met zijn sentimentele romans
had hij beoogd de samenleving te verbeteren door het gevoel te verfijnen, en de
kritiek was uitgerekend dat hij daarmee de samenleving juist ondermijnde. Zijn
uitvoerige verdediging, en vervolgens De Perponchers dupliek en Feiths antwoord
daarop verhelderen overigens de kwestie weinig, doordat beide partijen in allerlei
11
bijzaken afdwalen. Ten slotte concludeert Feith dat zijn tegenstander en hij het in
wezen niet oneens zijn, maar dat aan de een aandoeningen ‘geoutreerd’ kunnen

10

11

In de Nederlandse vertaling van dit werk (J.M. Miller. De geschiedenis der tederheid van het
menschlijk hart opgehelderd in brieven van twee gelieven, Amsterdam 1781) is de bewuste
passage te vinden op p. 102-103.
Zie voor de volledige titelbeschrijving van deze stukken hfdst. 12, secundaire bibliografie
onder c. (het sentimentele).
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voorkomen die de ander als echt beleeft. En daarmee was hij terug bij het
uitgangspunt dat hij reeds in het voorbericht bij de tweede druk van Julia had
uitgesproken.
Ofschoon Feith zich door De Perponcher in zijn edelste bedoelingen aangetast
kon voelen, werd hij ten minste door deze tegenstander au sérieux genomen. Hun
polemiek getuigt dan ook van wederzijds respect. Daartegenover hebben veel
andere bestrijdingen van sentimentele dweepzucht een sterk badinerende toon een aanwijzing dat het met het gevaar ervan wel meeviel? - waarbij Feith het
gemakkelijk slachtoffer wordt van doorgaans weinig fijnzinnige spotters. Eén van
deze reacties hebben we achter in dit boek opgenomen. Het is de anonieme Julia,
door den Heer Feith, verkort in den parodischen stijl, verschenen in een soort
satirische almanak, de Sentimenteele tydwyzer voor het jaar 1794. Gevoelens,
belevenissen en stijl zijn effectief in het vulgaire getrokken waarbij met name Feiths
verheven liefdesopvattingen belachelijk gemaakt worden door er een onverholen
erotisch realisme voor in de plaats te stellen. Hield Feith zich in de polemiek met
De Perponcher heel behoorlijk staande, tegen dit soort aanvallen was hij natuurlijk
volstrekt weerloos.
Het feit dat er nog in 1794 een dergelijke persiflage op Julia kon verschijnen, die,
gegeven de aard van de toespelingen, alleen ten volle kon worden genoten wanneer
men Julia zelf behoorlijk paraat had, bewijst eens te meer dat het boek niet zo snel
in vergetelheid is geraakt als soms wordt gesuggereerd. Echter tegen 1800 lijkt het
toch uit de belangstelling te verdwijnen. Positieve èn negatieve verwijzingen ernaar
worden schaars. Ook was er blijkbaar niet genoeg vraag meer naar om na de editie
van 1792 een nieuwe uitgave te rechtvaardigen. In de negentiende eeuw verscheen
de Julia enkel nog in het vijfde deel van Feiths verzameld uitgegeven Werken, in
1824, het jaar van zijn dood. Maar in de vele lofredenen die ter gelegenheid van
zijn overlijden het licht zagen werd de periode van zijn sentimentele romans
doorgaans verdoezeld, of op z'n hoogst in min of meer verontschuldigende woorden
12
terloops aangestipt.

12

Een zeer goed overzicht van de verdere waarderingsgeschiedenis van Feiths oeuvre wordt
gegeven door P.J.A.M. Buijnsters, in het 7e hfdst. van Tussen twee werelden.
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10 Vertalingen
Van de Julia bestaan uitgaven in het Frans, het Duits en zelfs het Russisch. De tot
nu toe enig bekende Franse editie dateert uit het vierde jaar van de République
Française (1796/1797). Volgens de titelpagina is het de tweede editie. Een vroegere
editie is echter nog niet teruggevonden. Reeds in 1783 werd een Franse vertaling
1
aangekondigd , zodat we mogen aannemen dat er inderdaad een eerdere Franse
editie bestaan heeft. De Franse versie verschilt van het origineel doordat de opdracht
Aan mevrouwe*** ontbreekt, evenals het hoofdstuk Aan de Maan. Ook in het
‘Mengelwerk’ heeft de vertaler het een en ander weggelaten; overgebleven zijn drie
prozastukken: Themire, Alpin en De hermiet. Men krijgt voorts de indruk dat in het
gehele werk al te emotionele passages enigszins versoberd zijn. De redenen van
weglatingen en veranderingen worden niet medegedeeld.
De vertaler was Hendrik Jonas Jansen (1741-1812). Deze Hagenaar ging in 1770
naar Parijs, waar hij carrière maakte als vertaler, boekhandelaar, uitgever, censor
en bibliothecaris. Hij vertaalde uit het Nederlands, Engels, Duits en Italiaans, en
legde zich er vooral op toe om de kennis van de Nederlandse letteren in Frankrijk
te bevorderen. Rhijnvis Feith, die hij persoonlijk kende, beschouwde hij als ‘un des
2
plus grands poëtes & des meilleurs littérateurs Hollandois’ van zijn tijd. Jansen
vertaalde ook Feiths tweede roman Ferdinand en Constantia (Parijs 1793, tweede
druk 1796). Achter de tekst van Ferdinand et Constance van 1793 nam hij twee
stukjes uit het ‘Mengelwerk’ van Julia opnieuw op: Themire (‘Thémire’) en De hermiet
(‘Le solitaire’) - een blijk van de grote waarde die hij eraan hechtte.
De eerste Duitse uitgave verscheen te Leipzig in 1788. Ook hierin werden Aan
mevrouwe*** en Aan de Maan weggelaten. De vertaler verantwoordt de laatste
weglating aldus:

1
2

ère

Nouvelle bibliothèque Belgique, tome 5, l partie (jan.-mrt. 1783), p. 104: ‘on prépare aussi,
de l'aveu de l'Auteur, une Traduction Françoise de Julie, qui paroitra incessamment.’
Jansen schreef dit in de ‘Préface du traducteur’ tot: Les aventures de Friso, roi des Gangarides
et des Prasiates, en dix livres; par G. de Haren; avec quelques autres pièces du même auteur,
traduites du Hollandois, sur la seconde édition. 2 dln. Paris, P. de Lormel, 1785. Dl. 1, p.
XVIII.
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da der arme Mond von deutschen prosaischen und poetischen
Schriftstellern schon so viel Bittschriften und Klagen erhalten hat, dass
man billiger Weise Bedenken tragen muss, ihm noch mit andern
dergleichen Zuschriften beschwerlich zu fallen.
Van het ‘Mengelwerk’ laat hij Alpin en de gedichten vervallen, waardoor de
thematische samenhang van het Julia-verhaal en de prozateksten uit het
‘Mengelwerk’ sterker wordt.
De vertaler is onbekend gebleven. Feith waardeerde diens werk nauwelijks: hij
3
vond hem een te geringe kennis van het Nederlands bezitten. Inderdaad zijn er
nogal wat omslachtige formuleringen te vinden en zijn er enkele merkwaardige
fouten in het werk geslopen. Een fraai voorbeeld van een zgn. woordenboekfout is
de weergave van ‘onschuldige borstjes’ (p. 79) door ‘unschuldige Jünglinge’ (vertaling
p. 4).
In 1797 verscheen te Mannheim een tweede Duitse uitgave, ditmaal echter een
vertaling uit het Frans. Dientengevolge ontbreken dezelfde tekstgedeelten als in de
Franse vertaling. Deze eveneens onbekende vertaler betreurt het voorkomen van
de Werther-figuur in Feiths tekst. Hij vindt het Julia-verhaal weliswaar eentonig,
maar kent er toch voldoende esthetische en ethische waarde aan toe om een
vertaling zinvol te doen zijn. Beide Duitse vertalers, ten slotte, vinden de Julia bij
voorkeur geschikt voor vrouwelijke lezers.
De Russische ‘Joelia’ was eveneens een indirecte vertaling, via het Frans. De
titel luidt:
Čuvstvitel'naja Julija, ili Redkij obrazec něznoj i plamennoj ljubvi. Sočinenie
Gollandskogo pisatelja Rinvisa Fejta. S priobščeniem dvuch trogatel'nych
ego povestej o Temire i Pustynnike. Perevod s francuzskogo.
Moskva. V tipografii Platona Beketova. 1803.
In Nederlandse vertaling:
De gevoelige Julia, of een zeldzaam voorbeeld van een tedere en vurige
liefde. Een werk van de Nederlandse schrijver Rhijnvis Feith. Bijgevoegd
twee van zijn ontroerende novelles, Themire en De Hermiet. Vertaling uit
het Frans. Moskou, gedrukt bij Platon Beketov, 1803.

3

‘On a rendu ma Julie à Leipzig en Allemand; mais le traducteur Allemand, que je ne connais
pas, n'a certainement pas su notre langue. Il a même souvent donné des contresens.’ Brief
van Feith aan H.J. Jansen te Parijs, d.d. 17 nov. 1792 (Kon. Bibl. Den Haag sign. 78 E 70).

Rhijnvis Feith, Julia

59
Het werk bevat de goedkeuring van de burgelijke censuur. In een voorwoord
motiveert de vertaler (van wie alleen de initialen F.B. bekend zijn) zijn activiteit aldus:
‘De aangename stijl van deze roman, het karakter van Julia en Eduard, het teder
uiten van hun wederzijdse liefde, hebben mij tot het vertalen aangezet’. De Russische
vertaling volgt de Franse tekst op de voet; de door Jansen weggelaten gedeelten
ontbreken ook hier. Echter, Alpin, een tekst die Jansen zeer bewonderde, is in de
Russische editie niet overgenomen.
Afgezien van de in het buitenland buitengewoon populaire kinderroman De kleine
Grandison (1782) van M.G. de Cambon, heeft van de contemporaine Nederlandse
romans alleen de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart met 2 Franse en 3 Duitse
edities een vergelijkbaar succes buiten de landsgrenzen gekend als de Julia van
4
Rhijnvis Feith. Habent sua fata libelli ... .

4

‘Boeken hebben hun (eigenaardige) lotgevallen.’ Het is een gevleugeld woord van de Romeinse
grammaticus Terentius Maurus (eind 2e eeuw na Chr.).
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11 Verantwoording
De hier afgedrukte Julia-tekst is een diplomatische weergave van het exemplaar
1
van de eerste druk dat thans in het bezit is van A.N. Paasman te Putten. Slechts
2
enkele evidente zetfouten zijn gecorrigeerd. Aan de eerste druk is de voorkeur
gegeven boven de door Feith enigermate gecorrigeerde tweede druk, omdat van
de eerste druk géén exemplaren aanwezig zijn in openbare bibliotheken en van de
3
tweede druk wel. Ook van latere drukken zijn exemplaren bereikbaar in openbare
4
verzamelingen. De wijzigingen in de tweede druk zijn bovendien weinig ingrijpend
en betreffen hoofdzakelijk spellings- en interpunctieverschillen. Het interessante
‘Voorbericht’ tot de tweede druk drukken wij overigens in een bijlage af (diplomatisch
volgens het exemplaar Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam,
sign. 52).
In een tweede bijlage geven wij, eveneens diplomatisch, de tekst weer van een
van de opmerkelijkste reacties op Feiths roman: Julia, door den heer Feith, verkort
in den parodischen stijl, afkomstig uit de Sentimenteele tydwyzer voor het jaar 1794
(exemplaar Universiteitsbibliotheek te Leiden, sign. 1219 H 41). Deze parodie beslaat
27 ongepagineerde bladzijden (D6 recto - F3 recto). De bladspiegel bedraagt 101
5
bij 56 mm. Er zijn geen illustraties bij dit tekstgedeelte.

1

2

3

4

5

Vorige eigenaar was Dr. Garmt Stuiveling. Andere exempl. van de le dr. zijn aanwezig in de
(particuliere) collectie Buijnsters-Smets (te Nijmegen) en in de Bibliotheek der Familievereniging
Feith (te Vorden). Een handschrift van de Julia is tot op heden niet teruggevonden.
De volgende zetfouten zijn gecorrigeerd:

liefste

(exempl. 1e dr. p. 8, r. 13) wordt
liefste (p. 77, r. 16)

verbeelding

(exempl. 1e dr. p. 44, r. 11-12) wordt
verbeelding (p. 103, r. 57-58)

zlj

(exempl. 1e dr. p. 64, r. 23) wordt zij
(p. 116, r. 37)

aandoenijk

(exempl. 1e dr. p. 103, r. 19) wordt
aandoenlijk (p. 144, r. 64)

streelt.

(exempl. 1e dr. p. 219, r. 1) wordt
streelt, (p. 216, r. 37).

Er zijn exempl. in de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA) en Leiden, in de Prov.
Bibl. van Friesland te Leeuwarden en in de Instituutsbibliotheek van het Inst. voor Neerl. (UvA)
te Amsterdam.
Zie de opgave in de artikelen van resp. Wa.R.D. van Oostrum en M. Hochscheid-Mabesoone:
‘Julia(-)drukken’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 513-536; en Wa.R.D. van Oostrum:
‘Julia(-)drukken vóór 1800. II.’ in Spektator 9 (1979-1980), p. 433-450.
Na afsluiting van onze kopij is deze parodie afzonderlijk heruitgegeven, zonder enige vorm
van toelichting of commentaar: Julia door den heer Feith verkort in den parodischen stijl.
Utrecht, de Utrechtsche, [1981].
Welk exemplaar als basis diende voor deze heruitgave wordt niet vermeld.

Rhijnvis Feith, Julia

61
In de Inleiding en in het woord- en zakencommentaar hebben wij er bewust naar
gestreefd zo weinig mogelijk met eerdere Feith-onderzoekers en tekstediteurs te
polemiseren - een teksteditie voor een breder publiek lijkt ons daarvoor niet de juiste
plaats. Ook hebben wij ons de grootst mogelijke beperking opgelegd bij het geven
van literatuurverwijzingen. Wie dieper op Feiths oeuvre, in het bijzonder op de Julia,
wil ingaan, of op de studie van de (brief)roman en het sentimentele, vindt in de
selectieve Bibliografie voldoende aanknopingspunten.
De woordverklaringen zijn in de eerste plaats gebaseerd op het Woordenboek
der Nederlandsche taal (WNT) en op materiaal aanwezig op de Afd. WNT van het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. Daarnaast is gebruik gemaakt van
ander lexicografisch apparaat en van het artikel ‘De semantiek van geest en zinnen
bij Rhijnvis Feith’ door M.C. van den Toorn. Feiths taalgebruik (in schijn misschien
eenvoudig) is echter zeer eigenzinnig en het bestaande apparaat schiet dan ook
dikwijls te kort om zijn idiolect te verklaren. Voor suggesties ter verbetering en
aanvulling houden we ons zeer aanbevolen.
De enige afbeelding (buiten het titelvignet door de Leidenaar Pieter de Mare) die
authentiek in de eerste druk thuishoort, is een kleine gravure door de Duitse
kunstenaar J.L. Zentner (zie p. 168). Het is onduidelijk hoe Feith, of diens Leidse
vriend, de drukker Cornelis van Hoogeveen, in het bezit van deze gravure gekomen
is. In de tweede druk, nog in hetzelfde jaar bij Van Hoogeveen uitgegeven, ontbreekt
deze gravure overigens al weer. De verdere afbeeldingen die wij opgenomen hebben,
o

zijn 1 de gravures door Noach van der Meer jr. naar tekeningen van Feiths
stadgenoot Dirk Jan van der Laan (in 1785 door Elwé en Langeveld afzonderlijk
o

uitgegeven, daarna opgenomen in de uitgaven van 1786); 2 de gravures door
Reinier Vinkeles en Daniël Vrijdag naar tekeningen door Jacob Buys (opgenomen
6
in de uitgave van 1792 door Johannes Allart). De kleine decoraties zoals het ‘en-tête’
boven Aan Mevrouwe*** en de ‘cul-de-lampe’ aan het eind van dit hoofdstuk) zijn
uit de eerste druk afkomstig.

6

Na afsluiting van onze kopij verscheen een artikel van L. Buijnsters-Smets over de illustraties
en decoraties in de vroege Julia-drukken (in: Antiek 16 (1981), p. 305-315).

Rhijnvis Feith, Julia

62
In de noten bij de Inleiding en in de aantekeningen bij de tekst wordt, ten slotte, met
verkorte titel verwezen naar de volgende werken van Feith:
Verhandeling over het heldendicht, door Mr. Rhijnvis Feith, wien de gouden
eerepenning is toegewezen.
[Leyden, Corn. Heyligert, 1782.]
Brieven over verscheiden onderwerpen. Door Mr. Rhynvis Feith. 6 dln.
Amsterdam, Johannes Allart, 1784-1793.
Ferdinand en Constantia. Door Mr. Rhijnvis Feith. 2 dln.
Amsterdam, Johannes Allart, 1785.
Oden en gedichten van Mr. Rhijnvis Feith. 5 dln.
Amsterdam, Johannes Allart; Haarlem en Zwolle, F. Bohn en D. van Stegeren;
1796-1814.
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12 Bibliografie
Dit bibliografisch hoofdstuk is onderverdeeld in een primaire en secundaire afdeling.
In de primaire vindt men de Julia-uitgaven opgesomd (a de Nederlandstalige, b de
vertaalde); in de secundaire vindt men een selectie uit de literatuur over resp. a
Feith en de Julia, b de (brief)roman, c het sentimentele.

Primair
1

a Nederlandstalige uitgaven
1783

1 Julia, door Mr. Rhijnvis Feith.
Te Leijden bij C. van Hoogeveen, jun.
MDCCLXXXIII.
2 Julia, door Mr. Rhijnvis Feith. [Tweede
druk.]
Te Leijden bij C. van Hoogeveen, jun.
MDCCLXXXIII.

1786

3 Julia, door Mr. Rhijnvis Feith.
Te Amsterdam, bij J.B. Elwé en D.M.
Langeveld. MDCCLXXXVI.
2

4 Idem.
1792

5 Julia. Door Mr. Rhijnvis Feith. Met
plaaten.
Te Amsterdam, bij Johannes Allart,
MDCCXCII.

1824

6 Julia. In: Dicht- en prozaïsche werken
van Mr. Rhijnvis Feith.
Vijfde deel.
Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, junior.
MDCCCXXIV.
Pag. [1]-110.

1933

7 Rhijnvis Feith. Julia. Met inleiding en
aanteekeningen van H.C.M. Ghijsen.
Purmerend, J. Muusses, 1933. [Hierin
ontbreekt het ‘Mengelwerk’.]

1
2

Vindplaatsen van exemplaren worden gegeven door Wa.R.D. van Oostrum in haar artikel
‘Julia(-)drukken vóór 1800 II’ (Spektator 9 (1979-1980), p. 433-450).
Wa.R.D. van Oostrum maakt het in haar artikel (zie noot 1) aannemelijk dat er in 1786 bij
Elwé en Langeveld twee edities van de Julia verschenen (zonder dat dit in het werk zelf
aangegeven was). Aanvullend onderzoek door Majola Hochscheid-Mabesoone verricht,
bevestigt de conclusie van Van Oostrum. Exemplaren van de derde druk bevinden zich in de
Gemeentebibliotheek te Rotterdam, de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden
en in het privébezit van A.N. Paasman. Exemplaren van de vierde druk in de Provinciale
Bibliotheek van Zeeland te Middelburg, het Museum Meermanno-Westreenianum te Den
Haag, de Universiteitsbibliotheek te Leiden, idem te Utrecht en de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag.
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1967

8 Mr. Rhijnvis Feith. Julia. Met een
inleiding van M.C. van den Toorn.
Den Haag, W. van Hoeve, [1967].
Kramers pockets van formaat.

1981

9 Rhijnvis Feith. Julia. Ferdinand en
Constantia.
Utrecht/Antwerpen, Uitgeverij Het
Spectrum, [1981].
Prisma-boeken no. 1964. [Hierin
ontbreekt het ‘Mengelwerk’.]
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3

b Vertalingen
1785?

1 [1e Franse uitg. Julie: niet
teruggevonden.]

1788

2 Julie nebst einigen vermischten
Aufsätzen von R. Feith.
Aus dem Holländischen übersetzt.
Leipzig, im Schwickertschen Verlage.
1788.

1796

3 Julie, par Rhynvis Feith; suivie de
quelques autres morceaux du même
auteur. Le tout traduit du Hollandois par
H.J. Jansen. Seconde édition, avec
figures.
e

A Paris, chez H.J. Jansen et comp .,
Place du Muséum. An IVe de la
République Françoise.
1797

4 Julie von Rhynvis Feith. Nebst einigen
andern Aufsätzen des nemlichen
Verfassers. Mit einem Kupfer.
Mannheim, bei Schwan und Götz 1797.

1803

5 Чувсвительная Юлия, или Редкий
образец нежной и пламенной любви.
Сочинение Голландского лисателя
Ринвиса Фейта. С лриобщением двух
трогательных его повестей о Темире
и Пустыннике. Перевод с
Французского.
Москва. В типографии Платона
4
Векетова. 1803.

Secundair

a Rhijnvis Feith en de Julia
K. MENNE. Goethes ‘Werther’ in der niederländischen Literatur. Ein Beitrag
zur vergleichenden Literaturgeschichte. Leipzig 1905, p. 13-62.
H.G. TEN BRUGGENCATE. Mr. Rhijnvis Feith. Een bijdrage tot de kennis van
zijn werken en persoonlijkheid. Wageningen 1911. Diss. Leiden.
J. KOOPMANS. ‘Rhijnvis Feith.’ In: De beweging 1908, IV, p. 35-60; 129-144.
3

4

Omdat Van Oostrum de Julia-vertalingen niet behandelt, geven wij hier de vindplaatsen: 1.
niet teruggevonden; 2. Bibl. Gem. Rotterdam; 3. Univ. Bibl. Leiden; 4. Kon. Bib]. Den Haag;
5. British Library London; Gosudarstvennaja biblioteka SSSR im. V.I. Lenina Moskva
(Staatsbibliotheek Moskou).
De spelling van het Russisch is gemoderniseerd. Zie voor een transscriptie en een vertaling
van de titelpagina p. 58.

Rhijnvis Feith, Julia

J. KOOPMANS. ‘Feith's natuurgevoel en kunst.’ In: De nieuwe taalgids 3 (1909),
p. 14-25.
J. VAN DER VALK. ‘Feith's gevoels-pantheïsme.’ In: Ons tijdschrift 19 (1914),
p. 761-788.
J. PRINSEN. ‘Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.’ In: De gids
79 (1915), I, p. 45-73, 236-263, 512-554 (over Feith: p. 236-263). In zeer
verkorte versie
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ook opgenomen in: J. PRINSEN. Varia literaria. Culemborg 1970, p. 76-91.
D. INKLAAR. François-Thomas de Baculard d'Arnaud, ses imitateurs en
Hollande et dans d'autres pays. 's-Gravenhage etc. 1925.
A. VAN DUINKERKEN. ‘Feith of het bovenzinnelik verdriet.’ In: A. VAN
DUINKERKEN. Achter de vuurlijn. Hilversum 1930, p. 135-142.
H.C.M. GHIJSEN. ‘Inleiding.’ In: RHIJNVIS FEITH. Julia. Purmerend 1933, p.
III-XXXV.
M. LANGBROEK. ‘Rhijnvis Feiths Jugendromane.’ In: Liebe und Freundschaft
bei Klopstock und im niederländischen empfindsamen Roman. Purmerend
1933. Diss. Univ. van Amsterdam, p. 103-148.
J.C. BRANDT CORSTIUS. ‘Rhijnvis Feith als overgangsfiguur.’ In: De nieuwe
taalgids 50 (1957), p. 241-247.
Q.W.J. DAAS. De Gezangen van Ossian in Nederland. Nijmegen 1961. Diss.
Nijmegen, p. 51-60.
P.J.A.M. BUIJNSTERS. Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van
‘Het graf’. Assen 1963. Diss. Nijmegen.
M.C. VAN DEN TOORN. ‘Sentimentaliteit als grootheid in de literaire
terminologie.’ In: De nieuwe taalgids 57 (1964), p. 260-271.
M.J.G. DE JONG: ‘Geen overspel in de hemel.’ In: De Gids 128 (1965), p.
129-134.
W.A.P. SMIT. ‘Rhijnvis Feith en de liefde van Julia.’ In: Dietse studies; bundel
aangebied aan prof. dr. J. du P. Scholtz. Assen enz. 1965, p. 144-159. Ook in:
W.A.P. SMIT. Twaalf studies. Zwolle 1968, p. 112-125.
M.C. VAN DEN TOORN. ‘Inleiding’ en ‘literatuuropgave’. In: RHIJNVIS FEITH.
Julia. Den Haag [1967], p. 5-10; p. 133-135.
W. GOBBERS. ‘Het probleem van de historische evaluatie (n.a.v. Rhijnvis
Feith).’ In: Spiegel der letteren 13 (1970-1971), p. 33-54.
WA.R.D. VAN OOSTRUM en M. HOCHSCHEID-MABESOONE.
‘Julia(-)drukken.’ In: Spektator 3 (1973-1974), p. 513-536.
P.J. BUIJNSTERS. ‘De literaire betekenis van Rhijnvis Feith (1753-1824).’ In:
Catalogus tentoonstelling mr. Rhijnvis Feith. Zwolle 1824-1974. Zwolle 1974,
p. 1-6.
H.J.H. KNOESTER. ‘Rhijnvis Feith. Zwols burgemeester en patriot’ en ‘Rhijnvis
Feith en Boschwijk’. In: Catalogus tentoonstelling mr. Rhijnvis Feith. Zwolle
1824-1974. Zwolle 1974, p. 7-22.
A.N. PAASMAN. ‘De dichter van de vergankelijkheid. Rhijnvis Feith 1753-1824.’
In: Spiegel historiael 9 (1974), p. 306-313.
M.C. VAN DEN TOORN. ‘De semantiek van geest en zinnen bij Rhijnvis Feith.’
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 90 (1974), p. 22-57.
WA.R.D. VAN OOSTRUM. ‘Julia(-)drukken vóór 1800. II.’ In: Spektator 9
(1979-1980), p. 433-450.
J.J. KLOEK. ‘Rhijnvis Feith, het belang en de gevoelige lezer. Een
receptieesthetische problematiek avant la lettre.’ In: Tijdschrijt voor Nederlandse
taal- en letterkunde 97 (1981), p. 120-145.
L. BUIJNSTERS-SMETS. ‘Illustraties en decoratieve versieringen voor Feith's
roman “Julia”.’ In: Antiek 16 (1981), p. 305-315.
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b De (brief) roman in de 18e eeuw
E.D. BECKER. Der deutsche Roman um 1780. Stuttgart [1964].
W. VAN DEN BERG. ‘Epistolariteit als literair procédé.’ In: Handelingen van
het drieendertigste Nederlands filologencongres. Amsterdam 1975, p. 13-28.
W. VAN DEN BERG. ‘Sara Burgerhart en haar derde stem’. In:
Documentatieblad Werkgroep 18e-eeuw nr. 51-52 (sept. 1981), p. 151-207.
H.M. DE BLAUW. ‘Boekjes voor 't gemeen.’ In: Spektator 4 (1974-1975), p.
93-111.
R.F. BRISSENDEN. Virtue in distress. Studies in the novel of sentiment from
Richardson to Sade. [London enz. 1974.]
P.J. BUIJNSTERS. ‘Sara Burgerhart’ en de ontwikkeling van de Nederlandse
roman in de 18e eeuw. Groningen 1971. Openbare les Nijmegen.
P.J. BUIJNSTERS. ‘Inleiding.’ In: E. WOLFF-BEKKER en A. DEKEN. Historie
van mejuffrouw Sara Burgerhart. Naar de eerste druk van 1782 uitgegeven. 2
dln. Den Haag 1980. Dl. 1, p. 1-89.
W.F. GREINER. Studien zur Entstehung des englischen Romantheorie an der
Wende zum 18. Jahrhundert. Tübingen 1969.
P.U. HOHENDAHL. Der europäische Roman der Empfindsamkeit. Wiesbaden
1977. Athenaion Studientexte 1.
G. JÄGER. Empfindsamkeit und Roman. Wortgeschichte, Theorie und Kritik
im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Stuttgart enz. [1969].
F. JOST. ‘L'évolution d'un genre: 1e roman épistolaire dans les lettres
e

occidentales.’ In: Essais de littérature comparée II, Europaeana 1 série.
Fribourg 1968, p. 89-179; 380-402.
J.J. KLOEK. ‘Kanttekeningen bij een literaire landkaart.’ In: Spektator 7
(1977-1978), p. 412-421.
G. MAY. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle; étude sur les rapports du
roman et de la critique (1715-1761). New Haven enz. 1963.
V. MYLNE. The eighteenth-century French novel. Techniques of illusion. [2e
herz. dr.] Manchester enz. [1970].
J. ROUSSET. ‘Une forme littéraire: 1e roman par lettres.’ In: J. ROUSSET.
Forme et signification. Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel.
Paris 1962, p. 65-103.
L. VERSINI. Le roman épistolaire. Paris 1979. Littératures modernes, 20.
W. VOSSKAMP. ‘Dialogische Vergegenwärtigung beim Schreiben und Lesen.
Zur Poetik des Briefromans im 18. Jahrhundert.’ In: Deutsche Vierteljahrschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45 (1971), p. 80-116.
I. WATT. The rise of the novel. Studies in Defoe, Richardson, and Fielding.
[Reprint. Harmondsworth enz. 1966.]
N. WÜRZBACH. Die Struktur des Briefromans und seine Entstehung in England.
Münster 1965.
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c Het sentimentele
[W.E. DE PERPONCHER.] ‘Gedagten over het sentimenteele van deezen tyd’
In: Mengelwerk, onder de zinspreuk Tendimus ad Coelestem Patriam, 8e stukje
(1786), p. 59-106.
R. FEITH. Brieven over verscheiden onderwerpen, dl. 3 Amsterdam 1787.

Eerste brief.

‘Eenige algemeene aanmerkingen
betreffende zeker werkje, ten tijtel
voerende: Gedachten over het
sentimenteele van deezen tijd’ (p. 1-51).

Tweede brief.

‘Betekenis van het woord: sentimenteel.
Voor- en na-deelen van sentimenteele
schriften. Over de liefde. Genoeglijke en
deugdbevorderende droefgeestigheid’
(p. 52-91).

Derde brief.

‘Over het gevoel’ (p. 92-133).

Vierde brief.

‘Apologie van Julia en van Ferdinand en
Constantia’ (p. 134-178).

[W.E. DE PERPONCHER.] ‘Nadere gedagten over het sentimenteele van
deezen tyd.’ In: Mengelwerk, onder de zinspreuk Tendimus ad Coelestem
Patriam, 9e stukje (1788), p. 1-143.
R. FEITH. Brieven over verscheiden onderwerpen, dl. 4. Amsterdam 1789.
Eerste brief. ‘Nog iets over het Sentimenteele’ (p. 1-57).
J.C. BRANDT CORSTIUS. ‘Inleiding.’ In: BETJE WOLFF en AAGJE DEKEN.
Lotje Roulin. Een liefde in de achttiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de
roman Willem Leevend. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien
door J.C. BRANDT CORSTIUS. 2e herz. dr. Culemborg 1977.
E. ERÄMETSÄ. A study of the word ‘sentimental’ and of other linguistic
characteristics of eighteenth century sentimentalism in England. Helsinki 1951.
P.U. HOHENDAHL. Der europäische Roman der Empfindsamkeit. Wiesbaden
1977. Athenaion Studientexte 1.
G. JÄGER. Empfindsamkeit und Roman. Wortgeschichte, Theorie und Kritik
im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Stuttgart enz. [1969].
M. LANGBROEK. Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im
niederländischen empfindsamen Roman. Purmerend 1933. Diss. Univ. van
Amsterdam.
R. MORTIER. ‘Unité ou scission du siècle des lumières?’ In: Clartés et ombres
du siècle des lumières. Études sur le XVIIIe siècle littéraire. Genève 1964, p.
114-124.
G. SAUDER. Empfindsamkeit. I. Voraussetzungen und Elemente. Stuttgart
1974. III. Quellen und Dokumente. Stuttgart 1980.
M.C. VAN DEN TOORN. ‘Sentimentaliteit als grootheid in de literaire
terminologie.’ In: De nieuwe taalgids 57 (1964), p. 260-271.

Rhijnvis Feith, Julia

Rhijnvis Feith, Julia

69

[Tekst]
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*
Daar zo de Liefde viel,
Smolt Liefde ziel met ziel,
En hart met hart te gader Die Liefde is sterker dan de dood;
Geen Liefde komt Gods Liefde nader,
Noch is zo groot.
VONDEL.

*

Het Vondelcitaat is uit de ‘Rey van Burghzaten’ (Gysbreght van Aemstel, vs. 1257-1262).
Feiths tekst gaat terug op de editie van 1659. Er zijn kleine spellings- en interpunctieverschillen;
de opvallendste is dat Feith ‘Liefde’ met een hoofdletter spelt.
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t

Aan Mevrouwe***

1

[1] Welk een onbedachtzaame eisch, Vriendin! - Hoe! mijne JULIA in
2
[2] 't openbaar verschijnen? en gij - gij, die alles op mij vermoogt - dit
3
[3] van mij vorderen? - Waarlijk, dit heet een misbruik van zijne magt te
[4] maken. Bedenk toch een oogenblik wat mij aanleiding gegeven heeft
[5] om deeze weinige bladen te vervaardigen, en beslis zelve of er toen het
6
[6] doelwit bij kon zijn van ze ooit gemeen te maken? - Gij herinnert u ligt
7
[7] nog de dichterlijke partij, die gij, voor twee jaaren, aan eenige uwer
[8] beste Vrienden en Vriendinnen op uw vermaaklijk Landgoed gaaft? -

t

1
2
3
6
7

Aan Mevrouwe ***: Er hoeft geen sprake te zijn van een opdracht aan een reële persoon. De
opdracht aan een vrouw is een bekende toop (literaire gemeenplaats). De naam Sophie
suggereert dat we met een ideale, want wijze vrouw te maken hebben. Deze opdracht vormt
het kader voor het Julia-verhaal.
eisch: wens.
die alles op mij vermoogt: die alles van mij gedaan kunt krijgen.
vorderen: verlangen.
gemeen te maken: te publiceren.
dichterlijke partij: ontvangst waarop over literatuur gesproken wordt, literaire soirée.
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[9] De vermoeiende hette van dien dag deed u, die altijd op het genoegen
9-10
[10] van anderen bedacht zijt, op eene wijze, die men geen' wederstand kan
[11] bieden, aanhouden om er den nacht bij te voegen. Nooit zal ik dien
[12] verrukkelijken nacht vergeten! Hij was de schoonste, dien ik immer
[13] zag. - Nog kan ik mij verbeelden in uw donker Prieel aan den oever
[14] van den Rhijn te zitten, en deezen stroom door de maan bij streeken
[15] verlicht te zien. Geen blaadje verroerde zich. - 't Is in zulke oogen[16] blikken, dat het hart zich, onder 't genot der strelendste kalmte,
[17] vertedert. - Wij kwamen in een vriendlijk verschil over de Liefde. Ik
[18] had bijna elk tegen mij - Gij alleen, bevallige Sophie! koost mijne
[19] zijde. Aan welken kant zich de waarheid ook bevond, dit is zeker, wij
20
[20] dachten meer verheven over de Liefde, dan onze tegenstrevers. Ons
[21] gesprek liep ten einde en gij vorderde toen van mij, dat ik mijne
22
[22] gedachten omtrent de Liefde in een tafreel van twee gevoelige harten
[23] ontwikkelen zou. - Ben ik geschikt om u iets te weigeren? - Mijne
24
[24] JULIA ontving haar aanwezen, en naauwlijks heb ik aan uwen eersten
[25] eisch voldaan, of gij voegt er eenen tweeden, die veel zwaarer is, bij 21-26
[26] Gij wilt dat JULIA in het licht trede. Begrijp toch wat ik wage met u te
27
[27] gehoorzamen! - Aan wie zal mijn Schilderij behagen? - Aan Sophie?
[28] ja! en aan die weinigen, die haar gelijken, die zulk een schoon, gevoelig,
[29] hart in haaren boezem dragen. Ach! ik gevoel het al te wel, mijne
[30] JULIA is niet voor de achtiende eeuw geschikt. Een eenvouwdig tafreel
[31] van twee tedere harten, die oprecht beminnen, zo als onze Voorouders,

9-10
20
22
24
21-26

27

op ... bedacht zijt: aan ... denkt.
tegenstrevers: opponenten.
tafreel: voorstelling, hier met exemplarische bedoeling (zie Inl. hfdst. 4).
ontving haar aanwezen: werd geschreven.
aanwezen: gedaante.
Dat een werk geschreven en vervolgens uitgegeven wordt op uitdrukkelijk verzoek van een
hoogstaande vrouw, is een literaire gemeenplaats. De opdracht is echter niet in alle opzichten
topicaal te noemen: de bescheidenheidstoop ontbreekt. De schrijver vreest niet zozeer dat
zijn werk te gering van waarde zal zijn voor de lezers, maar dat het in zedelijk opzicht voor
hen te hoog gegrepen zal zijn!
Schilderij: schildering.
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32

[32] waar van wij de eigenschappen zo zeer beginnen te haten, mooglijk voor
31-33
[33] eenige honderd jaaren bemind hebben, zie daar mijne geheele JULIA!
[34] Geen verleidende Gebeurtenissen, geen onverwachte toevallen - geen
34-35
[35] enkel bekoorlijk Nietje zelfs! - verzekert mij van de goedkeuring van
36
[36] 't gemeen. Voeg hier bij, dat ik eene Liefde predike, die zonder de
[37] deugd niet bestaat. - Ach! dit laatste bederft alles! - Men zal lagchen
[38] en het zal met mij gedaan zijn. - Nu, Vriendin! wat zegt gij? - Gij
[39] begrijpt dit alles en echter volhardt gij bij uwen eisch. - Welaan! ik zal
[40] gehoorzamen. Ten minsten - en dit alleen is toejuiching genoeg - ten
[41] minsten zal Sophie mij met haare goedkeuring belonen, en elk, die
42-43
[42] gelukkig genoeg is van haar te kennen, zal overtuigd zijn, dat mijne
[43] JULIA geen wezen van verbeelding is. - -

32
31-33

34-35

36
42-43

waar van ... haten: m.a.w. allerlei voorouderlijke deugden raken in diskrediet.
zo als onze Voorouders ... bemind hebben: Verg. Brieven over verscheiden onderwerpen dl.
4, 3e en 4e brief, waar Feith de verbastering van de liefde een van de ernstigste gebreken
van zijn tijd noemt. Hij situeert een meer zuivere, edele en ‘natuurlijke’ beleving in minder
verdorven tijden, in het bijz. in de middeleeuwen.
Geen verleidende ... zelfs: Hier wordt gezinspeeld op elementen die een roman aantrekkelijk
maken voor het grote publiek; in de Julia zal de lezer echter niet meegesleept worden door
spannende gebeurtenissen of onverwachte verwikkelingen, zelfs treft hij er geen charmante
onbenulligheden in aan (Nietje: iets onbeduidends).
't gemeen: de menigte, d.w.z. het gros van de lezers.
dat mijne Julia ... is: d.w.z. Julia is niet een onbestaanbaar ideaal, Sophie is daarvan het
‘bewijs’.
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Julia. De ontmoeting.
[1] In een van die bekoorlijke zomersche avondstonden, die ons van de
[2] nederdrukkende warmte eens wolkenloozen dags vertroosten, den
[3] geest verkwikken, en, onder het inademen van duizend verfrissende
4
[4] koeltjes, ons op nieuw het genoegen van ons aanzijn doen smaken,
5
[5] sloeg ik mijne begunstigde wandelplaats in. Deeze was een uitge[6] breid dennenbosch, waar een eeuwig duister in heerschte, omgeven
7
[7] door al het ontzaglijke der afgezonderdste eenzaamheid. Ontelbaare
8
[8] beekjes van levendig water slingerden overal langs de kunstelooze
[9] paden heen. Door een zacht windtje voortgestuuwd, rolden ze hunne
[10] golfjes langs bloemrijke oevers, die de welriekendste kruiden voort[11] bragten. Tallooze Lelien van daalen, die de natuur hier alom ont
12
[12] luiken deed, vermengden er haare liefelijke uitwaasemingen mede.
13
[13] In het diepste van 't woud was eene groote kom, wier midden de
14
[14] eenigste verlichte plek van dit geheele bosch was. Voor lang had hier
15
[15] mijne hand eene gemaklijke rustplaats van zooden gemaakt, en het
[16] was altijd daar, dat ik mij aan mijne liefste bespiegelingen overgaf.
[17] Nooit was ik tot zo ver in deeze gewijde schaduwen doorgedrongen

4
5
7
8
12
13
14
15

aanzijn: bestaan.
begunstigde: favoriete.
ontzaglijke: ontzagwekkende.
kunstelooze: natuurlijke (niet kunstmatig aangelegde).
uitwaasemingen: geuren.
kom: vijver.
Voor lang: lang geleden.
rustplaats van zooden: bank van plaggen. De zodenbank was een geliefd attribuut van de
zg. Engelse tuin. In de sentimentele literatuur behoort de zodenbank dikwijls tot de
sfeerbepalende ‘stoffering’ van het landschap.
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18

[18] of mijn hart was reeds tot dien trap van gevoeligheid gebragt, dien
18-19
[19] het immer bereiken kon. Dan bepeinsde - gevoelde ik de grootheid
19-2020
[20] van den Mensch - ik zag ze, ik smaakte ze in mijne eigen onsterflijk21
[21] heid. Hier vierde ik de nagedachtenisse mijner overleden Vrienden
22
[22] - verkwikkelijke traanen ontsprongen uit mijne oogen - verloren
23
[23] in eene wellustige droefgeestigheid overviel mij de nacht - de maan
[24] verlichtte bij vakken het bosch, en mijne verbeelding vertoonde mij
25
[25] hunne schimmen om mij heen zwevende - ik sprak met hun - mijn
[26] hart ontlastte zich van alle zijne geheimen in hunnen schoot - Zij
27
[27] beminden reeds in dit leven de deugd - ook zij was de vriendinne
[28] mijner jeugd - de gelukzaligheid, die uit hunne oogen scheen,
29
[29] verstrekte mij telkens op nieuw tot een spoor - Welk eene geluk[30] zaligheid! - de eenigste, die mijn brandend hart niets meer te be
[31] geren kon geven! - Mijn gemoed verwijdde zich - enkel gevoel [32] zuiver, heilig gevoel, wierp ik mij op den stillen grond neder - De
[33] bank van zooden ondersteunde mijne betraande handen - Het
34
[34] bosch werd mij tot een' Tempel - in ieder stofje zag ik mijnen
35
[35] verheven Weldoener - alles werd GOD! - Hartelijke dankbaarheid

18

18-19
19-20
20
21
22
23

25
27
29
34
35

trap: graad. Onder bepaalde gunstige omstandigheden kan men hogere niveaus van
gevoeligheid bereiken; de entourage bepaalt dikwijls in belangrijke mate de
gemoedsgesteldheid van de personages (zie Inl. hfdst. 6).
dien ... kon: die het ooit (d.w.z. op z'n hoogst) zou kunnen bereiken.
grootheid van den Mensch: nl. het feit dat zijn ziel onsterflijk is.
ze: nl. de grootheid.
smaakte: ervoer.
vierde: vereerde.
verkwikkelijke: verkwikkende.
wellustige: (hier) aangename. Zie voor het complex van betekenistoepassingen van wellust(ig):
M.C. van den Toorn, ‘De semantiek van geest en zinnen bij Rhijnvis Feith.’ In: Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde 90 (1974), p. 22-57, in het bijz. p. 38-42.
schimmen: geesten.
deugd: zie Inl. hfdst. 4.
zij: nl. de deugd.
spoor: aansporing.
stofje: het kleinste stukje materie.
Hartelijke dankbaarheid: dankbaarheid uit de grond van het hart.
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36-37

[36] - vuurige gebeden, vlogen, met duizend zuchten, tot den ONUIT-SPREEKLIJKEN,
[38] den ONEINDIGEN. - Alle mijne Vrienden paarden hunne stemmen aan de mijne
- onze traanen vermengden zich [39] mijn gevoel werd verrukking! - het bosch verdween - 't was
[40] geen tempel meer - 't was de Hemel - ik genoot - ja! ik genoot
22-4141
[41] met hun alle de onsterflijkheid.
[42] Thans, meer dan naar gewoonte in diepe gedachten verzonken,
[43] was ik onmerkbaar tot bijna aan het midden van 't woud genaderd.
[44] Mijn hart had dikwerf gebrek gevoeld in zijne eenzaamheid. Ik moest
[45] beminnen om gelukkig te zijn en echter - ik beminde niet! - Met de
[46] innigste aandoeningen had ik vaak het zachtste en aanminnigste
46-47
[47] gedeelte des Menschdoms beschouwd. Meer dan eens zag ik met de
[48] tederste gewaarwording de roosjes op de koontjes van een lieftallig
[49] meisje ontluiken - meer dan eens twee onschuldige borstjes op een
50
[50] zwoegend hart verleidend spel spelen. - Dikwerf, vervoerd door
[51] uitwendige aantrekkelijkheden, gekluisterd aan een onwederstaan52
[52] baar lagchje, verbeeldde ik mij te beminnen; dan ach! - nimmer had
52-5353
[53] ik gemeenzaam met mijne schoone omgegaan, of de begocheling, die
54
[54] mij voor een oogenblik zo veel geneuchte schonk, verdween. Ligt55
[55] vaardigheid en ongestadigheid woonden in 't hart van 't eigen
55-56
[56] meisje, op wier lippen het genoegen bloosde. - Ik zag, onder het
[57] plengen van zilte traanen, dat ik mij bedrogen had - dat ik alge57-58
[58] meen
gevoel van wellust voor waare tederheid had aangezien, en [59] verder dan ooit van mijn geluk, mijn eenigst geluk op aarde verwij-

36-37

22-41

41
46-47
50
52
52-53
53
54
55
55-56
57-58

Onuitspreeklijken: nl. God, die zo groot is dat het niet in woorden kan worden uitgedrukt. Ook
de door Feith bewonderde Duitse dichter F.G. Klopstock gebruikt met betrekking tot God
dikwijls unaussprechlich.
In zijn Verhandeling over het heldendicht (1781) beschrijft Feith op vergelijkbare wijze zijn
eigen beleving van de nachtelijke natuur: ‘Zo wordt mijne ziel geheel gevoel als ik eenzaam
de volle maan aan een ruimen en zuiveren hemel beschouw. Ik staar 'er gedachtloos op mijne aandoeningen overstelpen mij - traanen biggelen langs mijne wangen - ik koom weder
tot mij, en de gedachtenis van alle mijne overleden vrienden zweeft voor mijne oogen - ik
bepeinze mijne verganglijkheid - ik gevoel mijne onsterflijkheid’ (p. 40).
alle de onsterflijkheid: geheel de onsterflijkheid.
het zachtste ... des Menschdoms: nl. de vrouwelijke sexe.
een zwoegend hart: een hart dat snel klopt (van opwinding).
dan: maar.
nimmer ... of: (hier) niet zodra ... of.
gemeenzaam: intiem.
geneuchte: genot.
ongestadigheid: onbestendigheid.
't eigen meisje: hetzelfde meisje.
algemeen gevoel van wellust: onbepaald gevoel van welbehagen; dit in tegenstelling tot het
specifieke waare tederheid (r. 58).
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[60] derd - betreurde ik mijn lot, en mijn hart doolde, afgemat, in zijne
[61] ijsselijke ledigheid.
[62] Levendig getroffen door alle deeze herinneringen, ging ik gebukt
[63] onder mijne eenzaamheid - toen eene zachte vrouwenstem, die van
64
[64] den kant mijner gewoone rustplaats scheen te komen, mij ijlings in
[65] mijne mijmering stoorde. - Geheel ontroering, naderde ik - ‘O
[66] mijn God! Gij hebt mij dit gevoelig hart gegeven ... en nu ... Nimmer
[67] - neen! nimmer heb ik U om rijkdom, om eenig aardsch voorrecht
[68] gebeden - mijn geluk is er nooit aan verknocht geweest! - maar een
[69] Vriend voor dit hart, een deugdzaam Lotgenoot, onder wiens geleide ik
[70] deeze, voor mij zo eenzaame, waereld doorwandelen kon - op wiens
71
[71] arm rustende, geen zegening ongemerkt over mijn hoofd zou waaien [72] o mijn God! zie daar mijne bede! - de innigste, de vuurigste bede van
65-73
[73] mijne onschuldige ziel - Och! ontzeg ze aan een hulploos meisje niet!’
[74] - Nu was ik tot aan de verlichte plek van 't woud genaderd. Hemel!
[75] wat zag ik? - Eene tedere bevallige Maagd, in wier blaauwe oogen
76
[76] en rijzige gestalte gevoel en onschuld om strijd uitblonken - bruine
77
[77] hairlokken kronkelden kunstloos om eenen sneeuwwitten hals [78] met gevouwen handen voor de bank van zooden geknield, dropen
[79] stille traanen langs haare gloeiende wangen op het gras neder, even
[80] als de morgendaauw van eene pasontloken roos. - Zo knielt een
81
[81] Engel voor den ONGESCHAPENEN. - Terwijl ik, stom van ver-

64
71
65-73

ijlings: plotseling.
ongemerkt over mijn hoofd zou waaien: mij zou ontgaan.
O mijn God ... niet: In een van zijn uiteenzettingen over het minnedicht zegt Feith: ‘'Er zijn
harten vatbaar voor de Liefde, en die 'er als 't ware het voorgevoel van bezitten, zonder dan
nog een bepaald voorwerp [d.w.z. een bepaalde persoon] te beminnen’. Hij verwijst daarbij
in een voetnoot naar enkele verzen uit Klopstocks elegie ‘Die künftige Geliebte’, die lijken
door te klinken in Julia's gebed (zij het dat in Klopstocks gedicht niet God, maar de natuur
aangesproken wordt):

Ach! warum, o Natur, warum, unzärtliche
Mutter,
Gabst du zu dem Gefühl mir ein zu
biegsames Herz?
Und ins biegsame Herz die unbezwingliche
Liebe,
Daurend Verlangen, und ach keine
Geliebte dazu?
76
77
81

(Brieven over verscheiden onderwerpen dl. 5, p. 94).
om strijd: niet voor elkaar onderdoend.
bruine: donker glanzende.
kunstloos: op natuurlijke wijze.
Ongeschapenen: hij die niet geschapen is, nl. God.
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82

[82] wondering, en naauwlijks mijn gezicht vertrouwende, staren bleef,
[83] ontdekte mij JULIA; - vol ontroering rees zij op - eene kleene
[84] siddering deed haar verbleekt op de zooden nederzijgen. - Ik trad
85
[85] met ongewisse schreden naar haar toe. Hemelsch Meisje! borst ik
86
[86] stamerende uit - maar de ontroering sloot met lieffelijk geweld mijn'
[87] mond, en geen enkel woord konden mijne bevende lippen
[88] meer uitbrengen! - Onwederstaanbaar getroffen, gevoelde ik eene
[89] nieuwe gewaarwording in mijnen boezem. - Beurtling onder tal[90] looze zuchten, die met vereenigd geweld eenen doortocht door
91
[91] mijnen geprangden gorgel zochten, met moeite ademhalende, en
[92] weder in de ruimste kalmte van genoegen herlevende, zeeg ik, door
[93] overmaat van gevoel verflaauwd, krachtloos aan haare zijde neder.
94
[94] - Onze bevende oogen ontmoetten elkander - Spraakloos hieven
95
[95] onze harten het tederst gesprek aan, en de inspraak der Natuur
96
[96] verzekerde mij, dat JULIA het eenigste Meisje op den geheelen
[97] aardbodem was, dat mij gelukkig kon maken. - Hoe gemaklijk
98
[98] verstaan zich twee harten, die op dezelfde wijze slaan! die de Natuur
99
[99] op den eigen toon stemde! - Onze ontroering vernietigde zich-zelve
[100] - dan, eer wij nog spraken, waren onze zielen, onscheidbaar in een
[101] gesmolten, reeds voor de eeuwigheid aan elkanderen verbonden. 102
[102] Nu ontdekten wij ons onze onderlinge behoefte, en beide vervulden
102-103
[103] wij - ieder een tot hier toe aaklig ledig hart. - Waare liefde in eene

82
85
86
91
94

95
96
98
99

102
102-103

mijn gezicht: mijn ogen.
borst: barstte.
stamerende: stamelende.
geprangden gorgel: dichtgeknepen keel.
bevende oogen: knipperende of trillende oogleden. Waarschijnlijk metonymisch bedoeld:
onze ogen waarin het beven van ons gemoed te lezen was.
Spraakloos: zonder te spreken. Voorbestemde zielen herkennen elkaar zonder dat er woorden
aan te pas hoeven te komen (zie Inl. hfdst. 4).
inspraak: stem (dikwijls in een verheven betekenis).
de inspraak der Natuur: de stem in mijn gemoed, mijn intuïtie.
eenigste: D.m.v. eenigste wordt opnieuw aangegeven dat er sprake is van voor elkaar
voorbestemde zielen.
verstaan zich: verstaan elkaar.
die op dezelfde wijze slaan: die met elkaar harmoniëren.
op den eigen toon: op dezelfde toon.
Onze ontroering vernietigde zich-zelve: onze aangedaanheid (die ons aanvankelijk bijna tot
bezwijming bracht, verg. r. 92-93) deed zichzelf teniet, verdween.
Nu ontdekten ... behoefte: nu maakten wij aan elkaar ons wederzijds gemis bekend.
vervulden ... hart: nl. met liefde; vervullen: vol maken, z'n bestemming geven.
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[104] onschuldige ziel veinst nooit. - Och! zij is de roem en zegen der
105
[105] Menschlijkheid - en zou zij blozen over haar eigen taal, die voor het
[106] verdorven hart even onverstaanbaar, als onnavolglijk is? - Hoe
[107] zalig verliet ik thans, met MIJNE JULIA (o mijn hart gevoelde dat
[108] mijne!) hand aan hand tredende, het bosch! - Eén oogenblik had
109
[109] een nieuw Heelal voor mij ontsloten - alles lagchte mij toe; niets
[110] kwam mij meer onverschillig voor. Het grasje, dat zich voor mijnen
111
[111] voet boog - het viooltje, dat aan mijne zijde waassemde - alles,
[112] alles vermeerderde mijne zaligheid! De Liefde had duizend nieuwe
113
[113] gevoelvermogens in mijn hart ontwonden, die tot hier toe in zijne
114
[114] geheimste schuilhoeken werkeloos verschoven lagen. - - o Liefde!
115
[115] tedere, goddelijke Liefde! gij alleen verheft onze ziel tot het waare
116
[116] geluk - gij alleen maakt den sterveling vatbaar voor zijne waare
[117] grootheid - ongelukkig hij, die u nimmer kende! ***

105
109
111
113
114
115
116

Menschlijkheid: mensheid.
nieuw Heelal: d.w.z. door de liefde gaat er een nieuwe wereld voor Eduard open; hij ziet de
wereld met nieuwe ogen.
waassemde: geurde.
ontwonden: geactiveerd.
verschoven: verl. deelw. van verschuiven: ter zijde stellen, wegstoppen.
goddelijke Liefde: zie Inl. hfdst. 4.
vatbaar: ontvankelijk.
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Het meisje.
[1] De Natuur scheen haare uiterste poging gedaan te hebben om van
[2] JULIA een bevallig Meisje te maken, en nooit was zij in eenig voort[3] brengsel gelukkiger geweest. - Zo ooit het gevoel uit twee aanmin4
[4] nige oogen blonk, het zegepraalde in de kwijnende oogen van JULIA
[5] - zo ooit de onschuld haaren zetel op maagdelijke koontjes vestig[6] de, het was op de blozende en met kuiltjes prijkende wangen van
[7] JULIA. Alle de aanlokkelijkheden der prilste jeugd, de volle aantrek7
8
[8] kelijkheid van het poesele vrijsterschap, scheenen aan haar gelaat
[9] voor altijd gekluisterd te zijn. Tederheid, mededogen, menschlie10
[10] vendheid, en de overige deugden van het gezellig leven, hadden aan
11
[11] haare gestalte dien lossen en innemenden zwier gegeven, die dikwerf
[12] over zielen zegeviert, die aan de toverkracht van een schoon gelaat
12-13
[13] ontkomen zijn. De Godvrucht had op haar aangezicht die verheven
[14] majesteit gedrukt, die zich gevoelen, maar niet beschrijven laat. Al
15
[15] wat men er van zeggen kan, is, dat de verleiding er voor verstomde.
[16] Meer dan eens had zij haaren mond geopend - maar nooit was het
[17] haar gelukt een enkel beledigend woord uit te brengen, JULIA sloeg
[18] haare oogen op en de ondeugd verbleekte. - - Welk een kostbaare
19
[19] schat was onder deezen schoonen sluier verborgen! - Welk een hart
[20] was het hart van JULIA! - Vatbaar voor de minste van alle die
[21] kleene genoegens, die de groote Weldoener des Menschdoms, voor

4
7
8

10
11
12-13
15
19

kwijnende: (hier niet negatief bedoeld) zacht glanzende.
prilste: onschuldigste.
van het poesele vrijsterschap: d.w.z. van een meisje in de bloei van haar jeugd.
poesele: (hier) aanminnige, bevallige; eigenlijk: mollige.
vrijsterschap: staat van ongerept, huwbaar meisje.
het gezellig leven: het sociale leven, de menselijke samenleving.
dikwerf: dikwijls.
die ... ontkomen zijn: m.a.w. die zich niet hebben laten inpalmen door een knap gezichtje.
de verleiding er voor verstomde: dat de verleiding (het kwaad) machteloos werd. Verg. ook
de personificatie in r. 18: de ondeugd verbleekte.
deezen schoonen sluier: nl. het mooie uiterlijk.
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[22] elk die ze gevoelen kan, alom zo mild gezaaid heeft; altijd genieten[23] de; bleef de uitoeffening der deugd bestendig haar grootste genot.
24
[24] Aan deeze vredeverwekkende beloonster offerde zij alle andere ge24-2525
[25] neuchte op, zonder dat dit voor haar een offer was. Gezegend door
26
[26] elk, die haar kende, stortte JULIA vaak een' kunsteloozen traan over
[27] haare onwaardigheid, en ieder lofspraak maakte haar nederiger [28] Met alle deeze voortreffelijkheden was JULIA echter een sterflijk
28-29
[29] Meisje - zij had haare gebreken - maar ook deeze gebreken
30
[30] konden niet dan in eene ziel, zo groot als de haare, vallen. - - o
30-31
[31] Mijn Vriend! nooit zal ik dat zalig oogenblik vergeten, waarin ik
[32] voor 't eerst haare geheele ziel bloot zag! - Welk een oogenblik! [33] Welk eene ziel! - - JULIA beminde mij teder, en de uurtjes, die ze
34
[34] in mijn bijzijn kon doorbrengen, waren haare genoeglijkste oogen35
[35] blikken. - Na eene afwezendheid van drie geheele dagen, had zij mij
36
[36] met het opgaan der zon op eenen met kreupelbosch bewassen heuvel
37
[37] bescheiden. - Op vleugelen der liefde ijle ik naar mijne zaligheid 38
[38] De zon was nog niet boven de kim toen ik reeds met uitgebreid
[39] verlangen mijne oogen van den top des heuvels over de geheele
[40] omliggende vlakte liet dwalen. -Het licht vermeerderde - maar ik
[41] zag mijne JULIA niet. Beurteling van begeerte brandende en koud
[42] van schrik vloog ik honderdmaalen den heuvel af, en honderdmaa[43] len bereikte ik zuchtende zijnen top weder. - JULIA verscheen niet,
44
[44] en ik kwijnde. Reeds was de tijd tot onze saamenkomst bijna verstre[45] ken - en o! hoe lang was hij mij gevallen! Reeds was ik gereed om
46
[46] troostloos den heuvel te verlaten - toen ik haar schier ademloos zag

24
24-25
25
26
28-29
30
30-31
34
35
36
37

38
44
46

deeze .,. beloonster: nl. de deugd.
geneuchte: genot.
Gezegend: geprezen.
kunsteloozen: ongekunstelde, zonder gemaaktheid.
een sterflijk Meisje: een stervelinge, m.a.w. Julia was in weerwil van al haar kwaliteiten een
mens, niet een engel.
vallen: (hier) voorkomen.
o Mijn vriend: voor het eerst wordt hier een correspondentiepartner aangesproken.
genoeglijkste: aangenaamste.
afwezendheid: afwezigheid.
bewassen: begroeide.
bescheiden: uitgenodigd, gevraagd te komen.
Op vleugelen der liefde: door de liefde gedreven. In de klassieke traditie wordt de liefde(sgod)
voorgesteld met vleugels.
uitgebreid: (hier) vurig; groot geworden.
kwijnde: (hier) voelde me droevig.
schier: bijna.
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[47] aansnellen! - Zij ziet mijne wanhoop - ik weende. - ‘Verdenk
48
[48] mijne liefde niet, o mijn Eduard! dit geheele hart slaat voor u! [49] maar ach! deezen zaligen kus (op dit oogenblik gloeiden mijne
[50] lippen onder de haare) deezen vreedzaamen kus had uwe JULIA u
51
[51] met geen' wellust kunnen geven, indien zij spoediger bij u gekomen
[52] ware. - Mijn Dierbaare! kunnen wij genieten zonder een kalm
[53] geweten? - Hoor mijne ontmoeting. - Ik vloog naar den heuvel,
[54] en geheel bezield door de vreugd van u, na zulk een lang gemis,
55
[55] weder te zien, zag ik niets dan Eduard in alle de voorwerpen, die mij
56
[56] omringden. - IJlings treft de stem der diepste treurigheid mijne
[57] ooren - Gij weet het, mijn beste! in geen omstandigheden was mijn
[58] hart doof voor haar - Ik zie om, en een afgemat Grijsaart, gebukt
59
[59] onder een ligt pak, dat zijne schouderen weigerden te dragen,
[60] bezwijkt, al kermende voor mijne voeten. - Ik vergat onze saa[61] menkomst. - Ach! de arme man! - Eene ziekte had hem in een
[62] vreemd land, waar hij slechts eenige dagen meende te vertoeven,
[63] geboeid. Hulpeloos voor zich zelven en van den bijstand zijner
[64] ongevoelige medestervelingen verstoken, had hij nooit een middel
65
[65] gevonden om zijne door ouderdom en armoede uitgeteerde Gade,
[66] die hij teder beminde, en voor wie hij alles was, van zijnen toestand
67
[67] te verwittigen. Hij beefde zo vaak hij dacht dat zijne trouwe gezellinne,
[68] die hem sedert lange verloren moest achten, deezen laatsten
[69] slag niet overleefd zou hebben. - Deezen dag vleide hij zich het
70
[70] einde van zijnen moeilijken tocht te bereiken -dan zijne krachten
71
[71] ondersteunden zijn hart niet - zijne jongste hoop vervloog toen ik
72
[72] hem zag nedervallen - o Mijn Vriend! zoude ik den ellendeling
[73] hebben laten omkomen en zelve gelukkig geweest zijn? - Neen!
[74] Vader van alle menschen! - Ik vraag den Grijsaart naar zijne
[75] woonplaats - zij was niet ver meer - een uurtje slechts, en dit
[76] uurtje had hij dien dag niet kunnen afleggen! - Eduard! ik troostte

48
51
55
56
59
65
67
70
71
72

Eduard: voor het eerst wordt hier Eduard bij name genoemd.
wellust: genoegen.
voorwerpen: dingen.
IJlings: plotseling.
pak: last, bepakking.
Gade: echtgenote.
verwittigen: op de hoogte stellen.
dan: doch.
zijn hart: d.w.z. zijn hartewens.
jongste: laatste.
ellendeling: ellendige.

Rhijnvis Feith, Julia

88
77

[77] hem - met mijne hulp rijst hij stenende op - mijne eene arm
[78] onderschraagt hem, terwijl de andere zijn pak torscht - en o! [79] uwe JULIA is gelukkig genoeg geweest om hem aan zijne nog
[80] levende en van blijdschap trillende Gade wedertegeven. - Met hunne zegeningen
81
besproeid, ben ik tot u geijld en dit oogenblik,
[82] hoe kort ook, is mij dierbaar. - Verlaten wij den heuvel, mijn Beste!
[83] - Och wij zullen nog menig oogenblik van onzen tijd tot eene lieve
84
[84] bijeenkomst kunnen afwoekeren - maar hoe schaars lagcht ons
[85] de gelegenheid aan om gelukkigen te maken, om de Godheid
86
[86] natevolgen? - Mijn Eduard! wanneer vinden wij deeze weder!’ 87
[87] JULIA zweeg en weende van tederheid - ik weende van blijdschap
[88] en mijn hart aanbad - o God! daar was voor Eduard maar eene
[89] JULIA en deeze JULIA - - hebt gij hem gegeven! ***

77
81
84
86
87

stenende: kreunende.
besproeid: d.w.z. ze hebben erbij gehuild toen ze Julia zegenden.
afwoekeren: uitwinnen.
deeze: nl. de gelegenheid (r. 85).
tederheid: gevoeligheid.
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Het belang.

1

[1] ‘Wat zucht gij, mijne ziel! - Waarom zoekt gij kristallen beeken
2
[2] in de wildernis en onvermengde zaligheden bij schepsels van stof?
[3] - Waarom vordert gij van dit leven, wat slechts de eeuwigheid
4
[4] geven kan? - IJl te rug, onsterfelijke! eer u eene bedrieglijke hoop
[5] door den doolhof van aardsche wenschen leidt, die nooit tot genot
6
[6] rijp worden, zonder nieuwe en ongestuimer wenschen voorttebrengen
7
[7] - Te rug van uwe vlucht door het ongebaande oneindige! 1-88
[8] De gelukzaligheid stroomt uit geen geschapen bron.’ -

t
1
2

4
6
7
1-8

8

Het belang: Bedoeld wordt hier het materiële belang dat Julia's vader beoogt. De liefde van
Eduard en Julia zelf is in dit opzicht bij uitstek belangeloos.
kristallen beeken: een symbool van de eeuwigdurende gelukzaligheid (vgl. Statenvertaling,
Kantt. bij Openbaring 22:1).
wildernis: woestijn. De voorstelling van de wereld als een wildernis in deze betekenis komt
op verscheidene plaatsen in de Bijbel voor. In samenhang met stromend water zie bijv. Jesaja
35:6, 43:19, 20.
onvermengde zaligheden: zuiver geluk.
onsterfelijke: nl. de ziel (r.l.).
ongestuimer: onstuimiger.
het ongebaande oneindige: De onbegrensde wereld van de wensdromen? De ziel wordt
gemaand terug te keren naar de realiteit (de gebaande eindigheid).
‘Wat zucht gij ... bron’: De tussen aanhalingstekens geplaatste woorden zijn een vertaling
van het begin van Wielands ‘Hymne auf die Allgegenwart Gottes’, uit de in 1756 verschenen
bundel Hymnen auf die Allgegenwart und Gerechtigkeit Gottes (in 1758 opgenomen in
Wielands Prosaische Schriften). Het origineel luidt: ‘Was seufzest Du, meine Seele? Warum
suchest Du krystallene Bäche in der Wüste und unvermengte Seligkeiten bei Geschöpfen
von Staub? Warum forderst Du von diesem Leben, was nur die Ewigkeit geben kann? Eile
zurück, Unsterbliche, ehe Dich eine betrügerische Hoffnung durch den Irrgarten irdischer
Wünsche leitet, die nie zu Genuss reif werden, ohne neue und ungestümere Wünsche zu
gebären! Zurück vom Flug im ungepfadeten Unendlichen! Glückseligkeit strömt aus keiner
erschaffenen Quelle.’ (Aangehaald naar Wieland's Werke, Berlin, Gustav Hempel, z.j. 40er
Theil, p. 665.)
De gelukzaligheid ... bron: De gelukzaligheid komt niet voort uit een geschapen (d.w.z. aardse)
bron, m.a.w. het zuivere geluk is niet van de aarde.
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[9] o Mijn Vriend! hoe diep gevoelt mijn hart op dit oogenblik de
10
[10] waarheid van deeze uitspraak. - Wie kon zich immer het waar
11
[11] geluk op dit beneden rond beloven, zo het Eduard niet is na den
11-12
[12] vond eener JULIA? - Ach, mijn Vriend! - deeze JULIA zal ik nooit
[13] als mijne Echtgenoote aan deezen boezem drukken - nimmer zal zij
14
[14] aan mijne borst vernachten. - - o Gij! die alle uwe schepselen
[15] poogt gelukkig te maken, Bron van alle Liefde! - Gij boodt mij het
[16] edelst geschenk aan - reeds nadert mijne van dankbaarheid be17
[17] vende hand tot u - ach! een ongevoelig Natuurgenoot ontrukt mij
18
[18] op eens alles! - en wie is die ontmenschte sterveling? De Vader
[19] mijner JULIA - een Vader, die zulk eene dochter niet waardig is.
[20] Hoe! hij kent de tederheid van haar hart - haare gevoelvolle ziel 21
[21] en poogt haar geluk aan aardsche grootheid opteofferen? - JULIA
[22] eenen Echtgenoot kiezen, die zich door niets dan verachtlijk goud
22-23
[23] aanbeveelt! - Neen, wreede Vader! - Gij kunt mijnen weg met
[24] doornen bezaaien - JULIA eerbiedigt, zelfs in een onmenschelijk
25
[25] bevel, den oorsprong van haar leven - nimmer, ach! nimmer
26
[26] schenkt zij mij haare hand als gade! - dan, verwacht ook niet dat
[27] die hand zich aan eenig sterveling geeft, dien zij niet gelukkig zou
28
[28] maken - en, wien kan zij dit doen dan Eduard, die alleen voor zulk
[29] eene zaligheid geboren, door u, zo onuitspreeklijk rampzalig wordt!
30
[30] - o mijne JULIA! - onze harten, onze liefde zijn boven alle geweld
31
[31] verheven - geen zweem van vrees zelfs ontrust mij omtrent uw hart
32
[32] - voedt waare liefde, die nooit dan op zuivere achting rust, ooit een
[33] beledigend wantrouwen? - maar welk eene lange onafzienlijke
34
[34] keten van heil wordt ijlings van een gereten? - Welk eene zalige

10
11
11-12
14
17
18
21
22-23
25
26
28
30
31
32
34

immer: ooit.
beneden rond: het ondermaanse, de aarde.
den vond: het vinden.
vernachten: de nacht doorbrengen.
Natuurgenoot: medemens.
ontmenschte: onmenselijke, van zijn menselijkheid beroofde.
aardsche grootheid: wereldse pracht, status.
die zich door ... aanbeveelt: d.w.z. die geen andere verdiensten heeft dan dat hij rijk is.
den oorsprong van haar leven: nl. haar vader.
dan: doch.
alleen: als enige.
geweld: dwang.
ontrust: verontrust.
voedt: kweekt.
keten van heil: aaneenschakeling van geluk; er is samenhang tussen iedere schakel.
ijlings: plotseling.
van een gereten: gescheurd, (hier) gebroken.
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35

[35] maatschappij verbroken? - Eduard zal dan nooit den dierbaaren
36
[36] naam van Vader horen? - en de tedere betrekking van Moeder is
[37] voor de gevoelvolle JULIA voor eeuwig verloren! - Geen rij van
38
[38] spelende wichtjes zal ooit onze knien omarmen - onder onze
[39] vreugdetraanen opgroeien - de troost van onzen ouderdom zijn
40
[40] - eens onze oogen sluiten - en dan - op ons vereenigd stof
[41] wenen! - op ons vereenigd stof! - - Mijne JULIA! - Welk een
42
[42] geluk is voor ons verloren! - Ten minsten beminnen wij - en een
[43] oogenblik in uwe tegenwoordigheid verspreidt zaligheid over een
44
[44] geheel vak van mijn leven - o verdubbelen wij deeze oogenblikken!
45
[45] - smaken wij dan met stromende gewaarwordingen ons heil - en
46
[46] zo ooit een onwillige blik in een verschiet, dat voor ons gesloten
[47] is, traanen uit onze oogen perst - zo wij dan spraakloos naast
48
[48] elkanderen zitten en op het stof staren - JULIA! herinneren wij ons
[49] dan onder duizend zuchten: Neen! de gelukzaligheid stroomt uit
[50] geen geschapen bron! ***

35
36
38
40

42
44
45
46
48

maatschappij: samenleving, nl. die van Eduard en Julia.
betrekking van Moeder: moederschap.
wichtjes: kindertjes.
knien: knieën.
op ons vereenigd stof: op ons gemeenschappelijke graf (Eduard en Julia hopen in hetzelfde
graf begraven te worden).
stof: stoffelijk overschot.
Ten minsten beminnen wij: (hier) in ieder geval beminnen we elkaar.
vak: tijdvak.
stromende gewaarwordingen: gevoelens die ons doorstromen.
onwillige: onopzettelijke, onwillekeurige.
verschiet: toekomst.
stof: d.w.z. het aardse.

Rhijnvis Feith, Julia

92
t

De grafkelder.

[1] o Mensch! waarom is er iets in uwen gestorven natuurgenoot,
[2] dat afgrijzinge, of ten minsten schrik bij u verwekt? - Waarom is
3
[3] zelfs de deugdzaamste niet boven deeze ontzettende aandoening
[4] verheven? - Honderdmaalen heb ik mij verbeeld aan de zijde mij[5] ner JULIA voor alle vrees beveiligd te zijn - met haar in den
[6] aakligsten Grafkelder een Paradijs te vinden, en nu - nu heb ik,
[7] haar in mijne armen drukkende, een verzamelplaats der dooden
[8] bezocht en - gesidderd!
9

[9] Eenige uuren van ons Vlek verheft zich een tempel, die wegens
[10] zijne eerbied verwekkende schoonheid in den geheelen omtrek be11
[11] roemd is. Nergens, sprak het Gerucht, vond men een aandoenlijker
12
[12] schouwtoneel dan in zijne onderaardsche gewelven. JULIA had
[13] deezen tempel nooit aanschouwd, en ook ik kende hem slechts door
14
[14] beschrijvingen. Een gevoelig hart bemint alles wat somber en ver[15] heven is. - Meer dan eens had ik met JULIA op den rand eens grafs
16
[16] traanen van wellust gestort. Gemeenzaam met de gedachte des
17
[17] doods, voorspelden wij ons de zuiverste geneuchte uit de bezichtiging
18
[18] van het gevaarte. - Op eenen schoonen zomerschen morgenstond
[19] wandelden wij hand in hand naar den tempel. De aandoen-

t

3
9
11
12
14
16
17
18

De grafkelder: In de 18e eeuw werd er nog algemeen in de kerken begraven. Tegen het eind
van de eeuw werden er steeds vaker bezwaren geformuleerd tegen dit onhygiënische gebruik
en werd begraven buiten de kerken gepropageerd. Zie P.J.A.M. Buijnsters, Tussen twee
werelden, p. 62-64.
de deugdzaamste: nl. (zoals uit het verloop van dit hoofdstukje blijkt) Julia.
Vlek: (meestal: groot) dorp.
tempel: kerkgebouw (in verheven taal).
sprak het Gerucht: zo werd gezegd; het Gerucht is hier een personificatie zoals het Latijnse
fama.
schouwtoneel: toneel, entourage.
Een gevoelig hart ... is: zie Inl. hfdst. 6.
traanen van wellust: tranen van genot.
Gemeenzaam: vertrouwd.
voorspelden wij ons: rekenden wij op.
de zuiverste geneuchte: het zuiverste genot.
gevaarte: (hier) indrukwekkend gebouw.
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[20] lijkste gesprekken, waarin onze mond de eenvouwdige tolk van ons
[21] hart was, deden ons den weg kort schijnen. - Geen' kus drukte ik op
[22] de lippen mijner JULIA of onze traanen vermengden zich. De zon
[23] verhief zich even boven de kim, en de slaap hield de oogen der halve
23-2424
[24] waereld nog gesloten, toen wij geheel eenzaam het ontzaglijk ge[25] bouw binnen traden. - Eerbiedig en vol van eene godsdienstige
26
[26] vrees bogen wij onze knien voor den ONZICHTBAAREN, die
[27] in deezen tempel wordt aangebeden. De Godsdienst verheft het hart
28
[28] en doet den mensch zijne waare grootheid gevoelen. - Met eene
[29] ruimademende borst herrezen wij, en onze eerste begeerte was den
[30] Grafkelder te bezichtigen. - In het donkerste gedeelte des tempels
31
[31] ontdekten wij tusschen twee gothische zuilen eenen breeden marmeren
[32] trap, die naar beneden leidde. Wij daalden er langs af, en
33
[33] ijlings bevonden wij ons in eenen tweeden tempel, die even zo veel
33-34
[34] lichts ontving, dat men er de voorwerpen in onderscheiden kon. [35] Toen onze voorste voet den grond van dit rustvertrek des doods
[36] raakte, weêrgalmde het geheel gewelfsel en deeze doffe klank scheen
37
[37] tegen alle de kisten, die ons oog in een lang verward verschiet
[38] ontdekte, te stuiten. - Eene koude rilling vloog over ons geheele
[39] ligchaam - JULIA verbleekte. - Ik sprak en mijne woorden wer[40] den viermaalen, al treuriger, al treuriger, herhaald. De hevigheid der
41
[41] aandoening, en eene onwillige schrik overweldigden mijne tedere
[42] gezellinne - zij zeeg op eene doodkist neder. - Wat treft mijne
[43] JULIA? vroeg ik met eene bevende stem. - ‘Ik verbeeldde mij
44
[44] het geluid van een mensch te horen’ antwoordde zij ontroerd. - 't Was
[45] de schrik, die u bedroog, of mooglijk het geblaas van den wind, die

23-24
24
26
28
31

33
33-34
37
41
44

der halve waereld: nl. van dit halfrond.
ontzaglijk: ontzagwekkend.
vrees: (hier) schroom.
zijne waare grootheid: nl. het feit dat hij een onsterfelijke ziel heeft.
gothische zuilen: Men behoeft hier niet aan de bouwstijl van de gothiek te denken; Feith
gebruikt gothiek en gothisch vaak min of meer als een synoniem van middeleeuws (soms
zelfs van romaans), met de bijgedachte van indrukwekkend en somber. (Zie o.a. Brieven over
verscheiden onderwerpen, deel 1, 4e brief, p. 126-129).
ijlings: plotseling.
even zo veel lichts: het genoeg licht; lichts: partitieve genitief na veel.
een lang verward verschiet: een uitgestrekte en onduidelijke verte.
onwillige: onwillekeurige.
ontroerd: (hier) ontsteld.
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46

[46] langs deeze verwelfde bogen huilt. - ‘Luister slechts!’ - Neen 't is
[47] niets. Alles is in rust en zo stil als de dood. - Welk een schrik[48] verwekkend gezicht! - hoe majestueus is de gedaante van dit ver[49] heven gebouw, wiens aêloude pylaars hunne marmeren kruinen
[50] verheffen, om dit dikke gewelf, dat zijn eigen gewigt vast en on51
[51] wrikbaar maakt, te onderschragen. - ‘Welk eene kalmte heerscht
[52] in deeze plaats! - Hier is alles een toneel van afgrijzinge en schrik
[53] voor mijne ontroerde oogen ..... Hier overweldigen de graven en de
[54] diepe verblijfplaatsen des doods mijn bekommerd hart en doen het
[55] verstijven. Geef mij uwe hand, Eduard! .... doe mij uwe stem horen
[56] .... ja! haast u tot mij te spreken .... doe mij uwe stem horen. - Als ik
[57] spreek verschrikt mij de verdubbelde weêrklank mijner woorden’
[58] ..... Nu drukte ik mijne koude hand in de sidderende hand van JULIA
[59] - onder eenen geduurigen galm traden wij den trap weder op. [60] Hier bekwamen wij van onze akelige gewaarwordingen. - Hoe
[61] kleen, hoe nietig was de waereld nu in onze oogen! - Door hoe
62-63
[62] weinig banden wierden wij er nog aan gebonden! - - Wij dachten
[63] alle onze vrienden na - en het grootste gedeelte er van was reeds in
[64] de eeuwigheid. JULIA! sprak ik, onder de hevigste aandoening,
[65] JULIA! zo wij in het zelfde oogenblik stierven - reeds wonnen wij bij
65-666666
[66] onze verwisseling. Reeds zijn wij sterker vermaagschapt aan de
66-6767
[67] eeuwigheid dan aan den tijd - Ook in de onzichtbaare waereld
68
[68] zullen wij geen vreemdelingen zijn! - Welk eene omhelzing, mijne
[69] Beminde! zal dat zijn! - Zo veele bitterbetreurde bloedverwanten
[70] en vrienden, na zulk een lang gemis weêrtevinden! - kommerloos
71
[71] aan het zwoegend hart te drukken! .... o Mijne JULIA! hoe heerlijk

46
51
62-63
65-66

66
66
66-67
67
68
71

verwelfde bogen: bogen van het gewelf.
kalmte: stilte.
dachten ... na: herdachten.
reeds wonnen wij bij onze verwisseling: wij zijn al zo op de eeuwigheid gericht (en onthecht
van het aardse) dat sterven geen verlies voor ons zou zijn, maar winst: we zouden in de
hemel komen.
verwisseling: verwisseling van staat, overgang van leven naar dood.
zijn wij ... vermaagschapt aan: zijn wij ... verwant met, hebben wij een ... relatie met.
de eeuwigheid ... den tijd: resp. het hemelse leven (dat tijdeloos is) en het aardse leven (dat
onderworpen is aan de tijd).
de onzichtbaare waereld: de hemel, het hiernamaals.
geen vreemdelingen: nl. omdat ze er reeds vele bekenden hebben.
zwoegend: heftig kloppend.
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72

[72] een morgenstond zal die der opstandinge zijn! - Hoe veele vrienden
[73] zullen dan aan vrienden waardiger, dierbaarer, wedergegeven wor[74] den! - Hoe veele Echtgenooten, die hier, op het naauwst vereenigd,
[75] naauwlijks hun geluk smaakten of de dood rukt ze uit elkanders
65-76
[76] armen! .... Herinnert gij u die beide looden kisten, die naast elkan[77] deren stonden? - op welker eene gij gezeten hebt? - De eerste was
[78] die eener tedergeliefde echtgenoote. - Niets haperde aan het geluk
[79] van haaren Zielvriend dan de tedere naam van Vader. - Het oogen[80] blik was daar, dat hij zijnen wensch voldaan zou krijgen, en dat
[81] langgewenschte oogenblik rooft hem in eens beide zijne Gade en
82
[82] Zoon! - Welk een aandoenlijk opschrift heeft hij op haare lijkbus
[83] gezet! Zaad van God gezaaid om rijp te worden tegen den dag des
83-84
[84] oogsts. - Na eenen langen, moeilijken, en aaklig eenzaamen, levens[85] loop stierf ook de tot zijnen dood getrouwe Echtgenoot. - Hij heeft
86
[86] zijn eigen grafschrift vervaardigd. Ik weet, mijn Verlosser leeft! - Ja!
[87] deugdzaame, gevoelige harten! uw Verlosser leeft! - Hij bewaakt
88
[88] uwe kille asch, en geen stofje zal er van verloren gaan! - o mijne
[89] JULIA! hoe zal deeze onderaardsche Tempel weêrgalmen van hun90
[90] nen vrolijken lofzang ten dage hunner verrijzing! - Welk eenen
[91] erkentelijken blik zullen ze voor 't laatst op deeze plaats hunner
[92] langduurige woning werpen, daar ze, terwijl eeuwen over hun stof

72

65-76
82
83-84

86
88
90

morgenstond ... der opstandinge: het moment van wederopstanding (uit de doodsslaap). Er
lijkt hier een inconsequentie te zijn in de voorstelling van het leven na de dood. In Feiths
normale voorstelling gaan de zielen direct na het sterven naar de hemel en herkennen zij de
hun verwante zielen. Het lichaam volgt pas op de dag van de wederopstanding. In deze regels
echter wordt gesteld dat ook het wederzien van dierbaren op de wederopstanding zou moeten
wachten. De verklaring van deze inconsequentie moet misschien gevonden worden in de
opvatting dat er in de eeuwigheid géén tijd is. De tijd tussen sterven en wederopstanding kan
op aarde eeuwen duren, in het hiernamaals is de tijd als het ware opgeheven.
Zie voor deze opvattingen omtrent het hiernamaals de Inl. hfdst. 4.
lijkbus: doodkist; er kan hier echter ook een urnvormig grafornament mee bedoeld zijn.
Zaad van God ... oogsts: Dit grafschrift (een verwijzing naar I Corinthe 15:42) had Klopstock
op de zerk van zijn echtgenote Meta laten beitelen: ‘Saat von Gott gesäht dem Tage der
Garben zu reifen.’ Enkele jaren voor het verschijnen van de Julia had Feith dit graf bezocht.
Ik weet ... leeft!: een verwijzing naar Job 19:25 (‘Want ik weet, mijn Verlosser leeft, en Hij zal
als laatste over het stof opstaan.’).
asch: stoffelijk overschot.
verrijzing: opstanding uit de dood.
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[93] heenen waaiden, eenen gerusten droomloozen slaap genoten, en nu,
[94] verkwikt, versterkt, voor eenen eeuwigen morgenstond ontwaakten!
[95] - o! ik gevoel, ik gevoel hunne spraaklooze blijdschap - maar
[96] vruchtloos poge ik mijn gevoel met woorden uit te drukken. - Ik
[97] zie hunne harten kloppen, hunne boezems zwellen, hunne oogen
98
[98] traanen - JULIA! welk een verschiet .... o mijne JULIA! ...... Hier
99
[99] zegen wij in elkanders armen, terwijl onzer beider harten versmolten
[100] en door overmaat van gevoel geen woord meer van onze lippen kon
[101] vloeien. - Wij knielden op nieuw naast elkanderen met dooreenge[102] vlochten handen en spraakloos dankten wij vuurig den ALWE-TENDEN voor
103
onze onsterfelijkheid - - onsterfelijkheid - [104] Toen keerden wij zwijgende - maar genietende - naar onze wo[105] ningen - en nooit had mijn hart meer gevoeld hoe dierbaar de
[106] deugd en het genot van een kalm geweten zij! ...... Ach! moest ik
107
[107] eerlang in gevaar komen om beide onherstelbaar te verliezen? ......
***

98
99
103
107

verschiet: vooruitzicht.
onzer beider harten versmolten: de harten van ons beiden ineensmolten.
preludeert op r. 40 van p. 98.
eerlang: weldra.
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t

Fragment.

[1] - - - - - [2] - - - - - [3] - - - bijna, mijn Vriend! - maar ook nooit was er een
4
[4] grooter verzoeking. - Gij kent het duister Dennenbosch, waarin
[5] ik mijne JULIA voor 't eerst ontmoette. In den verkwikkelijksten
[6] avondstond, na eenen brandenden dag, trad ik zijne geheiligde scha[7] duw binnen. Op de bank van groene zooden, die de Godsdienst en
7-88
[8] Liefde gesticht hebben, bij de groote waterkom in het digtste van 't
[9] woud, vond ik mijnen Engel. Wij omhelsden elkander en onze zielen
[10] genoten. Onder eene geduurige afwisseling van de aandoenlijkste
[11] gesprekken, en van een nog aandoenlijker zwijgen, verspreidde de
[12] nacht zich om ons heenen, terwijl de maan aan eenen wolkenloozen
[13] hemel met eene stille majesteit te voorschijn trad, en het bosch bij
[14] plekken verlichtte. - Alles was stil; alleen hoorde men van verre het
15
[15] eentoonig gezang van den kikvorsch. - Eene godsdienstige vrees
[16] deed alle mijne leden trillen. - Ik zat op de zooden naast JULIA;
[17] haar arm was om mijnen hals geslingerd, en mijn hoofd rustte op
18
[18] haare borst. - Geen wellustige gedachte was tot hier toe in mij
[19] opgekomen. - Nu beurde ik mijn hoofd op - de maan scheen juist
[20] op het gelaat van mijne JULIA - Ik zag de beide kuiltjes, die een
[21] engelachtige glimlagch op haare wangen gedrukt had - de schoon[22] heid en het tedere vuur van haare oogen - de zachte uitdrukking

t

4
7-8

8
15
18

Fragment: Het fragmentarische karakter van dit hfdst. wordt d.m.v. strepen aan het begin
aangegeven. Niettemin lijkt het begin precies aan te sluiten op het eind van het vorige hfdst.
Mogelijk is er bedoeld aan te geven dat er sterke emoties zijn die niet adequaat onder woorden
gebracht kunnen worden.
verzoeking: verleiding.
die de Godsdienst ... gesticht hebben: die tot stand gekomen is door inspiratie van gevoelens
van godsdienst en liefde. Weliswaar kende Eduard Julia nog niet toen hij de zodenbank
maakte, maar hij overpeinsde in het bos wel de liefde.
waterkom: vijver.
vrees: gevoel van ontzag, eerbied.
wellustige: blijkens de context moet dit woord hier een sensuele betekenis hebben die
overeenstemt met de huidige.
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[23] van alle haare trekken, en dat betoverend geheel, dat de bevalligheid
[24] van ieder trek vermeerderde. Mijn hart begon te kloppen en ik
[25] gevoelde dat het bloed mij geduurig met meerder drift door de
[26] aderen bruischte. - Ik wilde haar omhelzen, en reeds beefden mijne
27
[27] lippen op de haare - Eene zachte drukking deed JULIA op het gras
[28] nederzijgen - ik volgde haar kussende. - Mijne JULIA! - ‘Mijn
[29] Eduard’! - Nu rustte ik op haar hart - ik voelde dat hart, daar ik
[30] alle de waarde van kende, op mijn hart slaan - de overmaat van
31
[31] gevoel bedwelmde mij - ik was gereed mij te vergeten. - Beurteling
31-3232
[32] gloeiende en bleek van wellust scheen JULIA mij 't Heelal te zijn, en
[33] de oogenblikken, die ik nog bij haar in 't bosch vertoeven kon, al den
33-34
[34] tijd, dien ik kende. - Mijne JULIA! herhaalde ik met eene bevende
[35] stem - o mijn Zielvriend! mijn Dierbaare! mijn Al! antwoordde zij. [36] Kan mijne JULIA mij in dit verrukkelijk oogenblik iets ont[37] zeggen? - ‘Ach! wat zoude ik u ontzeggen kunnen? - Kan Eduard
38
[38] iets wenschen, dat JULIA niet teffens wenschen zou? - Tot in de
39
[39] eeuwigheid zullen onze zielen slechts eenen wensch hebben. [40] Eduard! - wat zal de onsterflijkheid voor ons niet zijn!’ .... De
41
[41] onsterflijkheid, JULIA! ..... och gij geeft mij aan mij zelven weder [42] vergeet, o vergeet dit oogenblik, mijne Beste! het is het eerste waarin
[43] ik uwer onwaardig was. JULIA! - ik zag alleen het aanminnig, het
[44] bekoorlijk meisje in u; thans, o thans herken ik den Engel weder! 45
[45] JULIA weende. - JULIA weende traanen van den heiligsten wellust
[46] - ik zette mij aan haare voeten en deelde in haare vreugd. - Nu
[47] stak de wind op en begon door de toppen der dennen te ruischen [48] JULIA rees op en verliet mij - verliet mij nog onschuldig en der[49] halven gelukkig. Ik zag haar bij het maanlicht na - dan verloor ik
50
[50] ze in de schaduw en wat verder vond ik ze geduurig op eene ver[51] lichte plek weder - eindelijk zag ik niets meer van haar dan de

27
31
31-32
32
33-34
38
39
41
45
50

drukking: druk.
was gereed: (hier) stond op het punt.
Beurteling ... wellust: bepaling bij mij, d.w.z. Eduard.
wellust: (hier) sensuele wellust.
al den tijd, dien ik kende: d.w.z. dat Eduard op dit moment zijn besef van de eeuwigheid
geheel kwijtgeraakt is.
teffens: tevens, tegelijkertijd.
eenen wensch: éénzelfde wens.
geeft ... weder: brengt me weer tot mezelf, brengt me weer tot bezinning.
heiligsten wellust: zuiverste zielsgenot.
geduurig: telkens weer.
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52

[52] witte roozen, die haar hair versierden, en ook deeze verdwenen ten
[53] laatsten. Ik zuchtte. - Geheel vertederd wierp ik mij op den grond
54
[54] neder en dankte God vuurig voor zijne bewaring. - o Mijn vriend!
55
[55] aan welk eene verzoeking was ik ontkomen! Het genoeglijke, het
55-56
[56] leven van mijne liefde, mijn ruimademend geweten, - het zacht57
[57] bedwelmend verschiet op de onsterflijkheid - op eene onsterflijk[58] heid, die ik met mijne JULIA deelen zal! - Hemel! in gevaar om dit
59
[59] alles aan het vliegend genoegen van een berouwteelend oogenblik
58-60
[60] voor altijd onherstelbaar op te offeren! ..... o hoe klopt mijn hart nog
[61] van blijdschap op de enkele herinnering dat ik eens aan zulk eene
[62] verzoeking ontkomen ben! - - Thans schoven er zwarte wolken
[63] voor de maan. Ik wandelde langzaam, diepgevoelend, het bosch uit,
64
[64] en toen ik in mijne woning trad, hoorde ik van verren den donder
[65] achter mij ratelen. - ***

52
54
55
55-56
57
59
58-60
64

witte roozen: Zowel de kleur wit, als de roos zijn symbool voor onschuld en maagdelijkheid.
voor zijne bewaring: voor zijn bescherming; voor het feit dat hij ons behoed had.
Het genoeglijke: het genot.
het leven van mijne liefde: het wezen van mijn liefde.
verschiet: vooruitzicht.
vliegend genoegen: vluchtig genot.
berouwteelend: berouwverwekkend.
in gevaar ... offeren: rigoreuze deugdopvatting, die de rest van het verhaalverloop bepaalt
(zie Inl. hfdst. 4).
donder: De donder heeft hier duidelijk een symbolische betekenis. In de eerste plaats begeleidt
onweer in literatuur zeer veelvuldig noodlottige gebeurtenissen. In de tweede plaats kan,
onder verwijzing naar vele plaatsen in het Oude Testament, de donder hier als Gods
waarschuwende of toornige stem beschouwd worden. En mogelijk ook ligt er een verwijzing
in besloten naar de rampspoed die Eduard vanaf nu te wachten staat. Vergelijk ook de zwarte
wolken die voor de maan schuiven.
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Julia aan Eduard.
[1] Ik weet het, mijn Beste! gij bemint mij zo zuiver als men op aarde
2
[2] ooit bemind heeft - Onze zielen kennen haare onderlinge waarde en
[3] wij vinden het ligchaam slechts in zo verre bekoorlijk als deszelfs
[4] trekken de gevoelens van de ziel aan onze oogen vertonen - Beide
5
[5] zijn wij overtuigd, dat onze liefde niet dan verliezen kan bij het meer
6
[6] stoffelijke, dat er zich immer in vermengen moge. Het nam er met dien
[7] fijnen wellust van 't gevoel, die de Engelen met de menschen gemeen
6-8
[8] hebben, de waarde van weg - en met onze onschuld verloren wij
[9] alles! - - Ik geloof het, mijn Eduard! - de deugd heeft haare
[10] wortels diep genoeg in ons hart geschoten om nooit voorbedach10-1111
[11] telijk te vallen - Onze onschuld is boven alle geweld verheven [12] ach! is zij het ook boven alle verzoekingen? - Eduard! herinner u
13
[13] onze jongste bijeenkomst - nog een oogenblik als het laatste en wij
[14] waren onherstelbaar verloren - Nog beve ik op deszelfs herden[15] king! - o mijn eenige Vriend! vertrouwen wij minder op onze deugd
[16] om haar zekerer te bewaren. Ontrukken wij ons aan een minder
[17] vermaak, om een dierbaarer te beveiligen, en met welk eene be18
[18] toverende innemendheid het zinnelijke zich ook aan ons hart voor

2
5
6
6-8

10-11
11
13
18

haare onderlinge waarde: hun waarde voor elkaar.
niet dan: niet anders dan, alleen maar.
Het: nl. het stoffelijke.
Het nam ... weg: Het stoffelijke (lichamelijke) zou aan onze liefde tegelijk met ‘dien fijnen
wellust van 't gevoel’ (die engelen en mensen gemeen hebben), ook de waarde ervan
ontnemen. M.a.w., als onze liefde slechts op sexualiteit berustte, dan zou ze haar wezenlijke
waarde verloren hebben.
voorbedachtelijk: met opzet.
geweld: (hier) boos opzet.
jongste: laatste.
het zinnelijke: het sensuele, in dit geval de sexualiteit.
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19

[19] moge doen, mistrouwen wij die Sireene! - het genot kan het denk19-2020
[20] beeld zeker niet evenaren - en eene ijsselijke ledigheid moet er het
21-22
[21] gewisse gevolg van zijn. Hoe weinig wij ook aan het stof kleven
[22] mogen - beide toch zijn wij menschen - eens zijn wij reeds zeer
23
[23] zwakke menschen geweest - Eduard! wie zwak is, kan misdadig
24
[24] worden! - - Ook zie ik nu, dat er zich eene zekere geestdrijverij met
[25] onze liefde vermengd heeft, die de allergevaarlijkste gevolgen voor
[26] onze deugd kan hebben - wij vrezen het ligchaam niet, omdat wij
27-30
[27] ons verbeelden enkel de ziel te beminnen - Onze liefde is zeker haar'
[28] oorsprong, haare kracht, haare geheele waarde aan die harmonische
[29] overeenstemming onzer zielen, die zich slechts gevoelen laat, ver[30] pligt - Gij bemint mijne ziel, Eduard! - ik ben er geheel van
[31] overtuigd - maar zoudt gij die eigen ziel even teder beminnen, zo ze
[32] in geen meisje woonde, zo ik tot uw geslacht behoorde? - Pogen wij
[33] niet wijzer te zijn, dan onze Schepper geweest is, mijn Beste! Hij heeft
34
[34] tot de wigtigste einden deezen onderlingen trek in onze harten ge[35] plaatst - Wie dien geheel onderneemt uitteroeien, poogt de Al[36] macht te overtreffen - om niet geheel dier te zijn tracht hij de
37
[37] zuiverheid van den Engel te bereiken - die echter met deeze aandrift
[38] niet te worstelen heeft. Besturen wij dezelve door de Rede en den
38-39
[39] Godsdienst en wij zullen aan onzen pligt voldaan hebben. - Gij
[40] gevoelt dit, mijn dierbaare! mijn hart zegt mij dat gij het gevoelt -

19

19-20
20
21-22
23
24
27-30
34
37
38-39

mistrouwen wij: laat ons ... wantrouwen.
Sireene: verleidster; de sirene is in de mythologie een wezen, half vrouw, half vogel, dat door
haar gezang zeelieden trachtte te verlokken.
het denkbeeld: de voorstelling die men er zich van maakt (nl. van het sexuele genot).
ledigheid: gevoel van leegte.
Hoe weinig ... mogen: hoe weinig wij ook hechten aan het stoffelijke.
misdadig: zondig; misdaad betekent hier verkeerde daad en heeft niet de hedendaagse
betekenis van criminele daad.
geestdrijverij: dweepzucht, nl. een te groot vertrouwen op eigen deugd.
is ... aan ... verpligt: heeft ... te danken aan.
wigtigste einden: belangrijkste doeleinden, nl. de voortplanting.
onderlingen trek: wederzijdse (fysieke) aantrekking.
aandrift: drang, neiging. Engelen zijn a-sexueel.
Besturen ... voldaan hebben: m.a.w. de mens moet niet trachten tegen Gods bedoelingen in
te gaan door zijn sexuele driften uit te roeien. Indien hij ze leidt met behulp van zijn verstand
en zijn religieuze gevoelens voldoet hij aan zijn opdracht als mens.
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[41] zou het zich hier kunnen bedriegen? - o! doen wij dan een offer
[42] aan die deugd, daar al ons heil, zo onafscheidbaar, aan verbonden is! - Verlaat
mij [43] verlaat mij, mijn Eduard! - Geen afstand van
43-44
[44] Waerelddeelen zal ooit onze zielen scheiden - Waar gij ook zijn
[45] moogt, zij kunnen zich overal met elkanderen bezig houden - eene
45-46
[46] zucht voert ons hart van de een naar de andere Pool - en eens 47
[47] eens zien wij ons zeker weder! - mooglijk hier in dit traanendal 48
[48] God weet het! - en die God is Liefde - Hoe gemaklijk doet dit
48-49
[49] denkbeeld ons zijn besluit aanbidden, zonder het te willen door48-50
[50] gronden? - Ja! dit offer zal ons menige bittere traan kosten - en
[51] toch gevoel ik, dat ons hart er meer genoegen onder genieten zal, dan
52
[52] het misdrijf ooit schenken kan - Eduard! - welk eene vertroostende
[53] gedachte - eens zullen wij ons voor den troon van God
54
[54] waardig wedervinden! - Deeze eene gedachte verdrijft, overwint
[55] alle tegenwerpingen, die ons zwakke hart immer maken kan 56
[56] IJsselijk verschiet! - voor den Alwetenden te staan, en een van ons

43-44
45-46
47

48

48-49
48-50
52
54
56

afstand van Waerelddeelen: afstand doordat wij ons elk in een ander deel van de wereld
bevinden.
eene zucht: d.w.z. de snelheid van één ademtocht. Er zou ook bedoeld kunnen zijn: één
zelfde neiging.
ons: elkaar.
eens zien wij ons zeker weder: Julia en Eduard geloven in een weerzien na de dood, zodat
hun relatie vervolmaakt kan worden (zie Inl. hfdst. 4).
traanendal: oord van treurigheid (Statenvertaling: Psalm 84, Kantt. 12). Vaak gebruikt als
aanduiding voor het (onvolmaakte) aardse leven, zo ook hier.
die God is Liefde: verwijzing naar 1 Johannes 4: 8 en 16 (resp. ‘Die niet liefheeft, die heeft
God niet gekend, want God is liefde’ en ‘En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God
tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, die blijft in God, en God in hem.’).
dit denkbeeld: nl. dat God liefde is.
Hoe gemaklijk ... doorgronden: Het in vertrouwen aanvaarden van Gods besturing van het
mensenleven geldt als één van de essenties van het boek Job.
misdrijf: zonde, overtreding van Gods gebod.
waardig: nl. zonder dat we door ons gedrag onze hemelse zaligheid verspeeld hebben.
verschiet: vooruitzicht. In dit geval: de dag des oordeels.
een van ons: Merkwaardig is dat hier gesuggereerd wordt dat indien Eduard en Julia aan hun
sexualiteit zouden toegeven, slechts één van beide schuldig voor God zou zijn. Uit p. 106 (r.
43-44) zou men kunnen opmaken dat dit Julia zou zijn. Toch lijkt de traditionele dubbele
moraal wel het laatste wat Feith beoogt: de sentimentele man staat voor hem op hetzelfde
hoge zedelijke niveau als de sentimentele vrouw.
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57

[57] misdaadig te zien .... Mijne geheele ziel keert op de enkele verbeel57-5858
[58] ding er van in mij om! - Neen! mijn Vriend! maken wij ons dien
59
[59] ontzettenden toestand onmogelijk - eerlang zullen wij er de beloning
[60] van genieten. - Kom deezen avond mijne laatste omhelzing ont[61] vangen - ik verwachte u aan den voet van het kleene heuveltje, daar
[62] uw geliefde Eik op staat: - hij zij de getuige van de tederste min en
[63] van het duurste offer! - Hoe dierbaar zal mij zijne vertederende
[64] schaduw na uw vertrek zijn! - Eduard! - ik gevoel het - gij zult de
64-65
[65] ongelukkigste van ons beide niet zijn! ***

57
57-58
58
59
64-65

misdaadig: zondig, schuldig tegenover God.
op de enkele verbeelding er van: wanneer ik het me alleen al voorstel.
maken wij ons: laten wij wederzijds ... maken.
eerlang: weldra.
gij zult de ongelukkigste van ons beide niet zijn: zal Julia ongelukkiger zijn omdat zij het bevel
tot de scheiding gegeven heeft?
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Het afscheid.
[1] Gij waant mij gelukkig te zijn - in de schaduw mijner JULIA
[2] rond te zweven - uit haare oogen geduurig nieuwe levenskrachten
3
[3] in te ademen - o mijn Vriend! op het oogenblik dat gij deezen brief
[4] leest, kwijne ik meer dan honderd uuren van de woonplaats mijner
[5] JULIA af. - Eenzaam doole ik van woestenij tot woestenij zonder
6
[6] ooit haar te ontmoeten, die mij de wildernis tot een Eden zou maken.
[7] - Aan de gevoellooze Natuur klage ik mijn leed en tot hier toe heb
8
[8] ik geen hart gevonden, daar ik mijn' tot stikkens toe geprangden
[9] boezem in ontlasten kon. JULIA heeft voor 't eerst wreed kunnen
[10] zijn - zo als de Engelen wreed zijn wanneer ze alles aan de Deugd
[11] opofferen - Ach! ik aanbidde die Heilige, zonder haar ooit te
[12] kunnen bereiken - ik bewondere haar in het uitoeffenen van eene
[13] deugd, die mij al mijn geluk medogenloos ontrooft. - Leg deeze
[14] tegenstrijdigheid van mijn hart uit, zo gij kunt - of noem het
[15] dwaasheid - maar ik gevoel dat ik haar minder beminnen zou, zo zij
[16] mij thans gelukkiger maakte, en echter komt mijne geheele ziel tegen
15-17
[17] haare wreedheid op. - Ja! zij heeft mij het bevel kunnen geven van
18
[18] haar te verlaten - van haar in deezen korten leeftijd, daar elk
[19] oogenblik een onwaardeerbaar, een nooit te herroepen gedeelte van
[20] uitmaakt - te verlaten. - Ach! zo zij mijn' dood geeischt had, ik
[21] zou haar gehoorzaamd hebben - ik zou den dolk gekuscht hebben,

3
6

8
15-17

18

brief: voor het eerst wordt hier een hfdst. expliciet als zodanig aangeduid.
die mij ... zou maken: refereert aan bijbelplaatsen als Jesaja 51:3 (‘Want de Heere zal Zion
troosten, Hij zal troosten al hare woeste plaatsen, en Hij zal hare woestijn maken als Eden
en hare wildernis als den hof des Heeren; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden,
dankzegging en eene stem des gezangs’). Wildernis betekent hier weer woestijn.
geprangden: beknelde, benauwde.
maar ik gevoel ... wreedheid op: m.a.w. Eduards paradoxale gevoelen is dat hij Julia temeer
bemint omdat ze zulke strenge consequenties trekt t.a.v. hun beider deugd, maar niettemin
kan hij dat emotioneel nog niet accepteren.
leeftijd: tijd van leven.
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[22] dien haare hand mij aanbood, en stervende haar gezegend hebben .....
[23] JULIA! JULIA! - o gij eenigste Vriendin van mijn hart! - eenigste
[24] Ziel! die God onder de tallooze wezens van den geheelen aardbodem
[25] voor mij geschapen heeft - hebt gij mij, die enkel voor u aan de
25-26
[26] gevoelloosheid onttogen was - hebt gij mij aan mijn geluk ontroven
[27] kunnen - aan dat stille, onschuldige geluk, daar mijn hart alleen de
[28] waarde van kende? - u slechts te aanschouwen, was mijn eenigst
[29] heil, boven het welke ik mij geene zaligheid verbeelden kon - ik
[30] smaakte die vreugd - stroomen van den zuiversten wellust ademde
30-31
[31] mijne ziel gedurig van uw gelaat in - aan uwe zijde, als mijne oogen
32
[32] niets dan u zagen - als mijne lippen van genoegen gekluisterd
[33] waren, riep mijn hart in vollen nadruk uit: Engelen worden schoon
34
[34] geschilderd om u te gelijken: in u is alles, wat ik van den Hemel
[35] gelove, verbazende luister, zuiverheid en waarheid, eeuwige vreugde
33-36
[36] en altoosduurende liefde! - en nu - nu heeft de medelijdige JULIA
37
[37] een' ellendeling uit dit Paradijs verdreven - hij dwaalt eene ledige
[38] waereld door, en waar zijn voet rust, raakt hij op een' doorn. - - [39] Ja! mijn Vriend! ik heb het jongste afscheid kunnen doorstaan [40] maar waar ik geheel zwak, enkel pijnigend gevoel was, scheen
[41] JULIA door haare eigen deugd boven alle smart verheven te zijn. 4236
[42] Welke goddelijke lessen vloeiden als een daauw recht goddelijk van

25-26

30-31
32
34
33-36

die enkel ... onttogen was: (lett.) die enkel ter wille van u aan de gevoelloosheid onttrokken
was. Men kan dit op twee manieren interpreteren: 1. vat men gevoelloosheid op als ‘staat/
toestand van onbezieldheid’, dan kan men lezen: die enkel ter wille van u geschapen is (want
voor u voorbestemd); 2. leest men gevoelloosheid als ‘afwezigheid van verfijnde gevoeligheid’,
dan kan men parafraseren: die enkel om wille van u tot fijngevoeligheid is gebracht.
ademde ... in: nam ... in zich op.
gekluisterd: gesloten. M.a.w. als ik sprakeloos van genot was.
geschilderd: voorgesteld, afgebeeld.
Engelen ... liefde: Deze passage komt bijna lett. voor in een voetnoot bij de vertaling van
Youngs Night Thoughts door Joannes Lublink de Jonge (Nachtgedachten over het leven, den
dood en de onsterflykheid der ziele, uit het Engelsen van den eerwaarden heere Eduard
Young [...]. Amsterdam 1766, dl. 1, p. 107). Ze wordt daar gegeven als vertaling van de
volgende regels uit het stuk Venice preserved van Thomas Otway (1652-1685):

Angels are painted fair, to looke like
you:
There's in you all that we believe of
Heav'n,
Amazing Brightness, Purity and Truth,
Eternal Joy, and everlasting Love.
37
42
36

ellendeling: ellendige.
recht: echt, geheel en al.
medelijdige: barmhartige.
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43

[43] haare lippen! - ‘Eduard! het lot van uwe JULIA hangt van uwe
[44] deugd af - zij zij u dierbaarer dan uw leven!’ - Ach Engel! waarom
[45] bezit ik uwe deugd niet - of waarom zijt gij den broozen sterveling
45-4646
[46] niet meer gelijk? - Neen, mijne dierbaare JULIA! mijn hart doemt
[47] dien laatsten wensch - blijf, o blijf de Heilige, die gij zijt - klim
48
[48] eindeloos in grootheid! - Een zwakke worm, die in het stof kruipt,
[49] zal gelukkig genoeg zijn, zo hij u van verre mag navolgen - één
[50] straal van uwen luister, die op hem valt, maakt al zijn heil uit! [51] Helaas! zij hoort mij niet - en geen traan bedaauwt haare wangen op mijne
52
klachten. - Alcestes! ik moest haar eindelijk verlaten [53] bevende en wezenloos nadere ik haar - nu zag ik dat zij eene poging
53-54
[54] op haar zelve deed - zij vat mijne natte hand - ik voelde de haare
[55] sidderen - maar met een' glans van volmaaktheid op haar gelaat
[56] brengt ze moedig deeze woorden uit - de laatsten, die ik van haar
[57] gehoord hebbe! ‘Eduard! dat wij ons deeze handen even zuiver, even
58
[58] onbesmet wedergeven voor den Rechterstoel van God! - dan wor[59] den ze in geene eeuwigheid van een gereeten.’ - Ik zag haar aan [60] o God! met welke oogen! - met welk een hart, verzonken onder 't
[61] onlijdelijkste leed! - - ‘Gij ziet uwe zaligheid - uwe eenigste
[62] zaligheid voor 't laatst - de Eeuwigheid kan verandering baren 62-63
[63] de Tijd, de geheele lange Tijd, nooit! - nog één oogenblik - en het
[64] gordijn valt - gij hebt geleefd’ - Zie daar de gedachten, die
[65] duizendmaalen in een oogenblik, met onwederstaanbaar, met dul-

43

45-46
46
48
52

53-54
58
62-63

lot: nl. of zij in de hemel zal kunnen worden opgenomen of niet. Aangezien alleen over Julia's
lot gesproken wordt, lijkt er wederom sprake te zijn van een dubbele moraal. Verg. ook de
aant. bij p. 102, r. 56.
waarom ... gelijk: waarom gelijkt gij niet méér op de (gewone) zwakke mens.
doemt: keurt ... af, veroordeelt.
Een zwakke worm, die in het stof kruipt: nl. Eduard. Eduard vergelijkt zichzelf en Julia hier
met twee uitersten van de Keten der wezens. Zie aant. bij p. 133, r. 90.
Alcestes: de naam van Eduards vriend en vertrouweling. In de klassieke traditie was Alcestis
een vrouw, symbool van liefde en huwelijkstrouw. In de 17e en 18e eeuw komt Alceste voor
als mannelijke deugdheld. De naam wordt door Feith ook gebruikt in ‘Themire’, maar daar
voor een ontrouw en onbetrouwbaar man (de verleider van Themire).
eindelijk: tenslotte.
eene poging op haar zelve: nl. een poging om zich te beheersen. M.a.w. haar kalmte was
slechts schijn.
den Rechterstoel van God: verg. Romeinen 14:10 (‘Want wij zullen allen voor den rechterstoel
van Christus gesteld worden’), of 2 Corinthe 5:10.
de Eeuwigheid ... de Tijd: zie de aant. bij p. 94, r. 66-67.
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[66] deloos geweld - als bliksems door mijn verstand vlogen - en nooit
[67] zonder dat ik een stuk van mijn hart voelde afscheuren - Ik zou
68
[68] luidkeels geschreeuwd hebben van weedom, maar overmaat van
[69] smart sloot mijnen mond en mijne lippen beefden. Waar leeft de
[70] sterfelijke, die vatbaar is te gevoelen, wat ik gevoelde? - Voor[71] zienigheid! - o Voorzienigheid! ik wensche u te aanbidden! [72] Zeker hebt gij, Vader van uwe schepselen! ook mijn geluk bedoeld 73
[73] toen uwe hand mij aan het niet ontrok - toen gij mij juist met dit
74
[74] diepgevoelend hart in den kring der wezens plaatste - en echter zo
[75] ongelukkig - door onoverwinnelijke toevallen zo rampzalig - ik
[76] stare ... en mijn hart gruuwt - - - o mijn Vriend! ik heb den
[77] laatsten kusch op de koude lippen mijner JULIA gedrukt - waarom
[78] is mijne ziel dien kusch niet gevolgd! - Neen! men sterft niet van
79
[79] smart, dewijl ik nog leve! - - Ik verliet haar geheel buiten mij zelven
80
[80] - wat ik leed, drukt geen eindig wezen uit. - - Naauwlijks vond ik
81
[81] mij alleen of de gelatenheid, die het tederste Meisje onder het aan[82] doenlijkste afscheid betoond hadde, pijnigde mij nog boven al mijne
[83] smart. - Ieder trek van haar gelaat - ieder woord, dat van haare
[84] lippen gevloeid was, herdacht ik - herdacht ik duizendmaalen - en
[85] alles scheen mij even koel, even onverschillig toe - ‘JULIA op[86] houden mij te beminnen’ - IJsselijke gedachte! - wijk te rug in den
[87] nacht des afgronds, daar gij uit voortgekomen zijt! - Gij schept mij
[88] eene hel van wanhoop en afgrijzinge. - Ach! aan haare liefde hangt
[89] mijn wezen. - Zij veranderen? ... Vergeef, vergeef, o mijne JULIA!
[90] uwen zwakken, uwen ongelukkigen Minnaar deeze lasterlijke ge[91] dachte. - ach! ik ondervinde het - het onheil maakt onrecht[92] vaardig - ik durfde u verdenken! - - - En gij, mijn Alcestes! [93] hadt gij gedacht, dat uw Vriend zo spoedig alles, wat hem dierbaar
[94] is, missen zou? - - Aardsch genoegen! - schitterende benaming

68
73
74
79
80
81

weedom: verdriet.
toen uwe hand mij aan het niet onttrok: toen uw hand mij gedaante gaf, toen u mij schiep.
kring der wezens: samenleving.
dewijl: (hier) gezien het feit dat.
eindig wezen: sterfelijk wezen, mens. M.a.w. geen mens is bij machte te beschrijven wat ik
leed.
gelatenheid: berusting, het niet aangedaan zijn.
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95

[95] der ellende! waar woont gij? - Bedriegelijke droom! gij vervloogt
[96] voor mij als eene schaduwe - ik ontwaakte - en het eerste oogen[97] blik na mijne ontwaking vermoordde de zaligheid van een geheel
[98] leven. - ***

95

Bedriegelijke droom: (zie ook r. 96 schaduwe) droom en schaduw zijn zeer bekende
vanitassymbolen, d.w.z. ze drukken de vergankelijkheid uit van het leven, het materiële en
het zintuiglijke. Verg. bijv. Jan Luykens gedicht ‘Air’ dat begint met ‘Droom is 't leven, anders
niet’ en Feiths gedicht ‘Het leven’ (Oden en gedichten dl. 5, p. 21-24).
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Julia aan Eduard.
1-9

[1] Hebt gij een oogenblik kunnen denken, dat mijn hart niet geleden
2
[2] heeft, toen mijn mond u het jongst vaarwel toeademde, dat ik niet
3
[3] aan de eigen plaats, daar gij mij verliet, zo lang mijne oogen u
[4] bereiken konden, vastgekluisterd scheen, en toen uwe laatste scha5
[5] duw uit mijn gezicht verdween, mijne tot stikkenstoe geprangde borst
[6] door het storten van een' heeten traanenvloed geen lucht gegeven
[7] hebbe, niet ijlings naar mijne kamer gevlogen, daar op mijne knien
[8] gevallen ben en eenen geheelen langen tijd Gods beste zegeningen
[9] over u afgebeden hebbe? - Zo gij voor een oogenblik hieraan hebt
[10] kunnen twijffelen .... Ondankbaare! hoe weinig kent gij dan mijne
[11] liefde! - Hoe kalm mijn gesprek u voorkwame - hoe koud de
[12] jongste kusch scheen, dien ik op uwe betraande lippen drukte, nooit,
[13] mijn dierbaare Eduard! nooit, eenige Vriend van mijn ziel! heb ik u
[14] een sterker proef van mijne liefde gegeven, dan in die zelfde bijeen15
[15] komst, daar gij u over beklaagt - Ach! toen mijn pligt mij beval dat
[16] ik u van mij verwijderen zou - toen mijne hand u schreef: verlaat
[17] mij! - o! waarom zaagt gij mij toen niet in mijne traanen smeltende,
[18] en ieder letter met benaauwdheid en zielangst voortbrengen! - Ik
[19] verbeelde mij levendig - ik zag, ik gevoelde den donderslag, die u
20
[20] trof, toen gij mijn bevel verstond - uwe JULIA verzaakte haare
21
[21] smart, verkropte haare traanen om enkel gevoelig voor uwen ramp

1-9
2
3
5
15
20
21

Wat Julia hier schrijft sluit, wonderlijk genoeg, aan bij wat Eduard in de vorige brief aan
Alcestes schreef.
jongst: laatste.
u ... toeademde: ... tot u sprak.
eigen: zelfde.
geprangde borst: bekneld gemoed.
pligt: nl. gehoorzaamheid aan de deugd.
verzaakte: (hier) gaf niet toe aan.
verkropte: verstikte, onderdrukte.
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21-22

[22] te zijn - gij leedt - zij zag niets meer dan EDUARD! en - wat geen
[23] Heelal bij mij had kunnen uitwerken, deed de enkele gedachte, dat
[24] mijn EDUARD minder leed, als ik hem mijne smart verbergen kon.
[25] Ja! de liefde, de tederste liefde alleen maakte mij tot eene Heldinne en
26
[26] zo trad ik naar onze laatste bijeenkomstplaats. Hoe gevaarlijk was
[27] mij de eerste blik, dien ik op u wierp, toen ik u van verre zag
28
[28] aankomen! - zo bleek, zo gevoelloos door overmaat van gevoel, zo
[29] hardnekkig op den grond starende, gebukt onder onuitspreeklijke
[30] ellende - o mijn EDUARD! ik gevoelde al mijn' moed bezwijken;
31
[31] mijne oogen begonnen te zwellen, en mijn hart borst van weêdom 32
[32] en zo gij toen uw gezicht op mij geslagen hadt, zoudt gij niets in uwe
[33] JULIA gevonden hebben, dan het zwakke, het gevoelige meisje. Ik
[34] herstelde mij met moeite - gij weet het overige - wij verlieten
[35] elkanderen - en toen - toen zonk uwe en mijne smart vereenigd op
[36] mijn hart neêr - God alleen weet wat ik geleden heb - zo veel leed
36-3737
[37] geen mensch ooit! - het oogenblik zal nog aanbreken, waarin ik,
38
[38] sedert uw afzijn niet aan u gedacht, niet vuurig aan u gedacht hebbe
[39] - ieder woord, dat wij ooit met elkanderen gesproken hebben,
[40] herhaal ik honderdmaalen op eenen dag en tot nog toe heb ik mijne
[41] woning niet verlaten, dan om de dierbaare plekken te bezoeken, die
[42] wij eenmaal hand aan hand bewandeld hebben - daar herinnert mij
[43] dan alles aan mijnen EDUARD - somtijds verbeelde ik mij, als de
[44] wind door het geboomte ruischt, uwe stem te horen en mijne ooren
[45] vangen ieder toontje met wellust op. o Bekoorlijke harsenschimmen!
[46] o lieffelijke, strelende begochelingen, laatste en eenigste toevlucht
[47] van ongelukkigen! ach! waarom moet uwe vreugd zo spoedig ver[48] dwijnen? - Waarom moet ik geduurig op nieuw mijne akelige
[49] eenzaamheid gevoelen? - Hoe vaak heb ik sedert uw afzijn de
50
[50] vergenoegde dagen mijner kindsheid te rug gewenscht. - In dien

21-22
26
28
31
32
36-37
37
38
50

om enkel gevoelig voor uwen ramp te zijn: m.a.w. Julia zette haar eigen verdriet opzij om zich
geheel op Eduards ellendige toestand te kunnen richten.
gevaarlijk: nl. het gevaar om weekhartig te zijn.
gevoelloos door overmaat van gevoel: paradox; Eduard zag er door verdriet afgestompt uit.
borst van weêdom: barstte van verdriet.
uw gezicht: uw blik.
zo veel leed geen mensch ooit: Julia en Eduard voeren zo nu en dan a.h.w. een ‘competitie’
van lijden: wie lijdt het meest? Verg. bijv. p. 103, r. 64-65 en p. 119, r. 24.
zal: moet.
afzijn: afwezigheid.
kindsheid: jeugd.
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51

[51] tederen leeftijd is onze verbeelding gedienstiger - en haar ver[52] mogen sterker - Zij schept ons alles wat wij wenschen en een
53
[53] oogenblikkelijk genot volgt elke begeerte op! - naauwlijks ver[54] vliegt de eene begocheling of eene tweede, veel bekoorlijker, ver[55] vangt haare plaats en dit tot in het oneindige - ja! tot in het
56
[56] oneindige, zo die zalige leeftijd oneindig ware! - maar hij vliegt met
[57] onze genoegens zachtskens, onmerkbaar heen - de Rede wint veld
[58] - en zij, die zo veele diensten aan den mensch doet, vermoort
[59] onmedogend zijne zoetste verbeeldingen en verdrijft wreedaartig
[60] die dierbaare harsenschimmen, die aan ons gevoel zulk een ver61
[61] kwikkelijk voedsel verschaffen, en ons door deeze akelige wildernis
57-6262
[62] van heuveltje op heuveltje zo genoeglijk voortrollen. - Ja! ons leven
62-63
[63] is een droom, en waar plukken wij hier een roosje dan in onze
[64] verbeelding? - EDUARD! waar zou mij deeze gedachte, deeze recht
[65] treurige gedachte heen voeren? - - - Is er dan geen Eeuwigheid?
66
[66] - Is hier de zaaitijd niet? - en zullen deeze moeilijke, heete, in zweet
66-67
[67] en stof doorgebragte dagen niet eenmaal door eenen eeuwigen oogst
[68] opgevolgd worden? - Wij hebben hier slechts kennis gemaakt, mijn
69
[69] Beste! - in de onsterflijkheid zullen wij stoorloos genieten - Hoe
69-70
[70] veele tegenspoeden weegt dit enkel denkbeeld op! - Wat is onze
71
[71] loopbaan hier kleen bij de toekomendheid! - Welk een onmerkbaar

51
53
56
61
57-62

62
62-63
66
66-67
69
69-70
71

gedienstiger: gewilliger.
oogenblikkelijk: onmiddellijk tot stand komend; misschien ook: kortdurend.
volgt elke begeerte op: volgt op elke wens.
hij: nl. ‘die zalige leeftijd’ (de jeugd).
wildernis: woestijn, als beeld voor het aardse leven. Zie de aant. bij p. 89, r. 2.
de Rede ... voortrollen: Op verscheidene plaatsen in de Julia wordt de Rede - veelal samen
genoemd met de Godsdienst - gewaardeerd als vermogen waarmee ongecontroleerde emoties
dienen te worden bijgestuurd (verg. bijv. p. 101, r. 38-39, p. 134, r. 112-115, p. 154, r. 14-17).
In deze passage wordt echter over de betekenis van de Rede tweeslachtig gedacht: zij verricht
vele goede diensten aan de mens, maar vernietigt ook de vertroostende verbeeldingswereld
van het kind.
van heuveltje op heuveltje: mogelijk worden de heuveltjes die uitsteken boven het tranendal
bedoeld: de genoeglijke momenten in het ellendige leven.
Ja! ons leven is een droom: een reactie op p. 109, r. 95. Zie de aant. aldaar.
zaaitijd: vgl. p. 95, r. 83-84 en de aant. aldaar.
deeze ... dagen: dit beeld sluit aan bij dat van het leven als een woestijn.
stoorloos: ongestoord (eigenlijk: zonder dat er van storingen sprake kan zijn).
Hoe veele tegenspoeden: (hier 3e naamval) tegen hoeveel tegenspoeden.
loopbaan: levensloop.
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72

[72] beekje wordt de tijd, als wij hem bij dien oeverloozen Oceaan be[73] schouwen, daar millioenen jaaren, met millioenen verdubbeld, zelfs
[74] geen enkel golfje van uitmaken! en echter hebben wij in deezen korten
75
[75] tijd elkander ontmoet - Hoe schoon is onze leeftijd besteed ge76
[76] weest! - - Hoe veele stervelingen verliezen zich in den drang deezer
77
[77] woelige waereld zonder zich onderling te ontdekken? - hoe veele
[78] ongelukkigen alom, die gelukkig, onuitspreeklijk gelukkig zouden
[79] geweest zijn, zo zij dat hart onmoet hadden, daar hunne zaligheid in
[80] sloeg - dat nu aan hunne treurige oogen ontsnapt is, en op zijn
[81] beurt door eene andere ongevoelige gepijnigd wordt! - - Hoe
82
[82] gevoelt mijn hart alle de waarde van ons heil, van een heil even
[83] duurzaam als ons wezen, tot in een eindeloos verschiet! - [84] Kweekt deeze overweging geen' goddelijken troost in uw hart, mijn
85
[85] EDUARD! nu wij ons missen? - Ach! zij is de eenigste die mij thans
86
[86] verkwikking aanbrengt bij alle de treurige voorwerpen, die mij om76-87
[87] ringen - 88

[88] Mijn Vader schijnt vergenoegd over het offer dat ik op zijn bevel
[89] van mijn hart gescheurd hebbe, en hij weet welk een offer dit voor
90
[90] mij is! - Hij poogt mij uw gemis door de uitgedachtste vermaaken te
[91] vergoeden - te vergoeden, EDUARD! - hoe weinig kent hij het hart
[92] zijner Dochter! - Waarom toch zijn alle menschen niet wat ze
[93] zouden kunnen zijn? - dan was ieder huisgezin een Hemel en de
[94] waereld - wat de eeuwigheid zijn zal! - o mijn Beste! met welk een

72
75
76
77
82
85
86
76-87

88
90

dien oeverloozen Oceaan: nl. de eeuwigheid.
onze leeftijd: de tijd van ons leven.
verliezen zich: raken verloren.
zonder zich onderling te ontdekken: zonder elkaar te vinden.
ons heil: ons geluk, nl. dat van elkaar ontmoet te hebben.
ons: elkaar.
voorwerpen: dingen (in de ruimste zin). Julia ervaart alles om haar heen als treurig, nu zij van
Eduard gescheiden leeft.
Julia houdt hier aan Eduard voor dat zij zich vergeleken met vele andere mensen, zeer gelukkig
mogen prijzen: zij hebben als voor elkaar voorbestemde zielen elkaar reeds op aarde ontmoet.
Anderen, aan wie dit geluk niet ten deel is gevallen, hebben zich met een verkeerde verbonden,
en aldus worden gevoelige harten door ongevoelige gepijnigd (r. 81).
vergenoegd: tevreden, voldaan.
uitgedachtste: meest uitgelezen, bijzonderste.
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[95] vermaak zie ik een' brief van u te gemoet - Verwaarloos uw leven
95-96
[96] toch niet - gij leeft voor uwe JULIA en zij ademt voor u - uw
[97] vertrek was noodzaaklijk - gij moest mij verlaten - maar denk dat
[98] gij mijn hart, mijne rust, alles, wat mij dierbaar is, met u voert, en dat
[99] onze geschiedenis voortaan maar een is - Gij kunt niet meer alleen
[100] gelukkig of rampzalig zijn - en gelooft gij dat uwe JULIA het zou
101
[101] kunnen zijn? - neen! schoon aan de beide uiterste grenspaalen der
101-102
[102] waereld geplaatst, zegt mijn hart mij, dat wij echter in 't zelfde lot
[103] zouden delen - o mijn EDUARD! zo gij mij zo teder bemint, als ik u
[104] doe, dan zal dit eigen gevoel u de naauwkeurigste zorg voor uw leven
[105] doen nemen - in de ontworsteling van elk gevaar zult gij de vreugd
[106] gevoelen, die gij aan uwe JULIA verschaft hebt - bij elk vermaak,
[107] dat gij op uwen weg ontmoet ... Och! mijn Dierbaare! zoudt gij niet
[108] iets doen voor haar, die alles wat zij is - alleen, geheel voor u is? ***

95-96
101
101-102

Verwaarloos ... niet: onderschat de waarde van ... niet; betoon u niet onverschillig omtrent
(de waarde van) uw leven.
grenspaalen: grenzen.
schoon ... geplaatst: al waren wij ... geplaatst (irrealis).

Rhijnvis Feith, Julia

115

De troost.
[1] Iets, mijne JULIA? - alles! - Spreek, wil slechts, en het onmo2
[2] gelijke zelfs wordt mij mooglijk. - Ja, ik zal leven - en niet geheel
[3] ongelukkig zijn, wijl gij mij bemint. o Mijne dierbaare Zielvriendin!
[4] - hoe vertroostend - hoe levenherstellend was mij de jongste
5
[5] verzekering uwer liefde! - Met zulk een zachtademend gevoel alles
6
[6] te vergeven en dan nog zaligheid op eenen misdaadigen uittestorten
7
[7] - o JULIA! eenigste Schepster van mijn geluk! - hoe kent mijn hart
8
[8] u aan dien eenen trek! - Wie kwam de Godheid ooit nader dan gij,
[9] en wie bezat teffens in eene ruimer maat al het aanminnige der
8-10
[10] Menschheid? - En ik heb u kunnen verdenken? - neen, mijne
[11] JULIA! ik verdacht uwe liefde niet, maar mijn hart, verzonken onder
[12] uw gemis, zag de geheele Natuur als één foltertuig aan - alles
[13] pijnigde mij! - niets bleef mij meer overig dan uwe Liefde - haar te
[14] verliezen was vernietiging voor mij! - - In zulke bedwelmende
15
[15] oogenblikken van vertedering en ellende vreest men het verlies van
[16] zijne jongste en dierbaarste bezitting, en naar maate zij dierbaarer is,
[17] dringt de vrees met meer geweld, zelfs in een hart, dat geen enkle
[18] reden van vertwijffeling heeft. - Uwe liefde was mij alles - konde
[19] ik gerust zijn toen mij door uwe afwezendheid de geheele natuur
19-20
[20] ontzonk? - en uw hart mij alleen overig bleef? - JULIA! gij waart

2
5
6
7
8
8-10

15
19-20

Ja, ik zal leven: In antwoord op Julia's bezorgdheid uitgesproken in het vorige hfdst., verklaart
Eduard hier dat hij niet door een onzorgvuldige levenswijs zijn dood zal verhaasten.
zachtademend: (hier) mild.
eenen misdaadigen: (hier) iemand die iets misdaan heeft.
kent: (hier) herkent.
trek: karaktertrek.
Wie kwam ... Menschheid: Enerzijds staat Julia met haar edele karakter dichter bij het
goddelijke dan wie ook op aarde, anderzijds overtreft niemand haar in menselijke bevalligheid.
De Godheid en de Menschheid betekenen hier respectievelijk de goddelijke en de menselijke
hoedanigheid, het goddelijke en het menselijke.
vertedering: aangedaan-zijn.
toen mij ... de geheele natuur ontzonk: toen ... de hele schepping voor mij verloren ging.
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[21] het Heelal voor mij! - mijn leven, mijne vreugd, mijn verstand,
[22] mijne deugd, mijne zaligheid! - Buiten u was ik den gevoelloozen
22=23
[23] stofklomp gelijk - door u bezield, was ik vatbaar voor de grootheid
24
[24] van den Engel. - Neen! ik heb nooit hartgrondig aan uwe liefde
[25] getwijffeld - het eigen oogenblik had mij zien sterven - eenen
25-2626
[26] geweldigen, pijnigenden dood zien sterven - en de Eeuwigheid 27
[27] de geheele lange Eeuwigheid zou mij een ijdelgapend ruim - de
26-28
[28] Onsterflijkheid een straffende last geweest zijn. - Gij alleen kunt
29
[29] mij eene Eeuwigheid vervullen - gij alleen mijn hart voor eene
[30] Eeuwigheid doen gevoelen! - - - o mijne JULIA! op dit oogen[31] blik is dat hart geheel liefde, geheel tederheid - het fijnste gevoel
[32] stroomt door alle mijne aderen en naauwlijks kan ik van het verhe[33] venst genoegen ademhalen - maar mijne pen, mijne woorden be[34] zwijken - en vruchtloos poge ik mijne gewaarwordingen uit te
[35] drukken. - Neen! ik ondervinde het, er is nog geen taal voor
[36] 't gevoel - of het moesten de traanen - de gezegende traanen zijn
37
[37] - ja! zij zijn het - zij ontlasten thans mijne geprangde borst - zij
38
[38] komen mijne flaauwe woorden te hulp en alles wordt uitdrukking!
[39] - JULIA! gij ziet thans de traanen niet langs mijne wangen vloeien
[40] - uwe traanen vermengen er zich niet mede - uwe hand droogt ze
[41] niet af - - die gelukkige tijd is verdwenen - de smartelijke en
42
[42] verkwikkende gedachtenis is er nog alleen van overig - zal er
[43] eeuwig van overig zijn! - maar gij zult gevoelen, wat ik gevoel [44] Heeft uw hart ooit woorden nodig gehad om het mijne te verstaan?

22=23
24
25-26
26
27
26-28
29
37
38

42

Buiten u ... gelijk: vergelijk p. 105 r. 25-26 en de aant. aldaar.
den gevoelloozen stofklomp gelijk: zo ongevoelig als een brok materie.
hartgrondig: in de grond van mijn hart.
het eigen oogenblik ... dood zien sterven: Eduard zegt hier in feite dat op het moment dat hij
werkelijk aan Julia's liefde zou twijfelen, hij zou sterven.
geweldigen: (hier) hevige, verschrikkelijke. Voor de mogelijkheid dat gewelddadig bedoeld
wordt (gewelddadige dood: zelfmoord), biedt de context weinie aanknopingspunten.
ijdelgapend ruim: leeg-gapende ruimte.
en de Eeuwigheid ... last geweest zijn: m.a.w. Eduard ambieert geen eeuwig leven zonder
Julia.
vervullen: inhoud geven, volmaakt maken.
geprangde: benauwde.
uitdrukking: expressie, nl. van het gevoel.
alles wordt uitdrukking: de ‘flaauwe woorden’ samen met de tranen worden geheel
gevoelsexpressie.
gedachtenis: herinnering.
overig: over.
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[45] - Ja! ik ben nog gelukkig in al mijn smart - zij zelve wordt mij
46
[46] dierbaar - mijne ziel verwijdt zich elk oogenblik - mijne gewaar47
[47] wordingen worden verhevener - ik durfde u beminnen, JULIA! [48] en zoude ik in waare grootheid niet toenemen? - Strelende ge[49] dachte! JULIA waardiger te worden - eens haar te bezitten - aan
50
[50] alle haare behoeften te voldoen - geen enkel ledig vakje in haar hart
51
[51] open te laten! - - Aanminnige hoop! - alles week van mij, maar
[52] gij bleeft mij bij - onder uwen verzachtenden adem verliezen de
[53] doorens, die ik op mijnen weg ontmoet, hunne stekeligheid en roo54
[54] zen ontluiken voor mijne oogen in een lang verschiet - JULIA!
[55] wanneer zal mijn voet dit verschiet bereiken? - hier? - hier die
[56] gelukkige Aardbewooner zijn? - of in de Eeuwigheid? - ten min[57] sten (wat lijdt mijn hart onder dit: ten minsten!) daar zeker 58
[58] stoorloos - eindeloos! - daar zal alles liefde, alles gevoel zijn! - - [59] heilig, van het vuil der menschlijkheid gezuiverd gevoel zijn! - - 60
[60] Leven van mijn leven! Ziel van mijne ziel! - o mijne JULIA! - ik
[61] bezwijke van aandoening - mijne hand beeft van genoegen - en
[62] toch ben ik treurig - de pen ontzinkt mij - o deel, deel in mijne
[63] zaligheid! ***

46
47
50
51
54
58
60

mijne ziel verwijdt zich: d.w.z. een vorm van bewustzijnsverruiming komt tot stand.
durfde: mocht. (Verg. het Duitse dürfen. De modaliteiten van de hulpwerkwoorden lagen in
de 18e eeuw minder vast dan tegenwoordig.)
vakje: plekje, ruimte.
Aanminnige: liefelijke, dierbare.
in een lang verschiet: in een ver vooruitzicht (of, in een langdurig vooruitzicht?).
stoorloos: ongestoord, zonder dat het verstoord kan worden.
Leven ... ziel!: analogie van Genesis 2:23 (‘been van mijne beenen en vleesch van mijn
vleesch’). Eduard bedoelt dat Julia het wezen van zijn leven en van zijn ziel uitmaakt.
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t

De rampzalige.

1

[1] o Mijne JULIA! ik ben de eenigste ellendeling niet, die hier zijn
[2] pad met traanen doorweekt. Er zijn ongelukkiger wezens dan ik ben,
[3] ongelukkiger, duizendmaal ongelukkiger. - - Ik vond hier onder
[4] eene geheele schaare van gevoellooze menschen één gevoelig hart 5
[5] o hoe duur heeft deszelfs bezitter zijn voorrecht moeten betalen! [6] Hij is mijn vriend, mijn lotgenoot geworden; en zijn bijzijn alleen
[7] kan mij de lange oogenblikken van uwe afwezendheid bij tusschen[8] poozen draaglijk maken. - Hij is zelfs uwe vriendschap waardig! [9] - Op het eerste gezicht bevielen wij elkanderen, en wij hadden geene
[10] verzekeringen nodig, om beide overtuigd te zijn, dat wij vrienden
11
[11] waren - o! die zijn overkropt harte in den schoot van een' waar'
[12] deelnemend Vriend, die even fijn als wij zelve gevoelt, uit kan stor[13] ten, is in de grootste rampen slechts half ongelukkig. Zulk een vriend
[14] ben ik voor Werther - Ach konde ik, konde ik zijn rampzalig lot
[15] verzachten! - Helaas! dit is op deeze waereld onmogelijk - Geen
[16] vergenoegde lagch zal ooit weêr op zijn gelaat zweven - geene
17
[17] zaligheid immer onverbitterd tot zijne ziel genaken.
[18] Eenige dagen had ik met hem omgegaan, en reeds dikwerf met
[19] hem geweend, eer hij mij zijne treurige geschiedenis mededeelde.
[20] Onlangs bezocht ik met hem een afgelegen plekje gronds, dat hem
[21] dierbaar geworden is, en daar hij door het plengen van verligtende
[22] traanen voor zijnen overstelpten boezem vaak lucht komt zoeken [23] ‘Waarlijk, Werther! zeide ik tot hem (en op dit oogenblik geloofde

t
1
5
11
17

De Rampzalige: zie voor dit interpretatief problematische hfdst. Inl. hfdst. 8.
ellendeling: ellendige.
deszelfs bezitter: de bezitter ervan (nl. van het gevoelig hart).
overkropt: overvol van aandoeningen.
immer: ooit.
onverbitterd: zonder met bitterheid vermengd te zijn.
genaken: komen.
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24

[24] ik het ook) gij zijt nog gelukkiger dan ik ben .... Gelukkiger? viel hij
[25] mij met eenen diepen zucht in - en nu kon hij geen woord meer
[26] uitbrengen - zijne smart overstelpte hem. Hij zonk met zijnen
27
[27] rechten arm op de helling van eene rots, die aan zijne zijde stond,
[28] treurig neder en zijn hoofd rustte op zijne hand - geheel moedeloos
[29] - stom van aandoening biggelden de traanen van zijne bleeke
[30] wangen op de rots neder. Ik eerbiedigde zijne smart en zweeg. - [31] o JULIA! ons jongste afscheid stond op nieuw levendig voor mijne
[32] oogen. - - Na eene lange stilte beurt hij langzaam zijn hoofd op,
[33] vat een staalen stift tusschen zijne vingeren, en schrijft al snikkend de
32-34
[34] volgende aandoenlijke regels op de rots:
35 o Gij! aan wie mijn hart zo teder is verbonden,
36
Die 'k op mijn treurig pad onwillig heb gevonden,
Wier deugd en fijn gevoel ik meer dan iemand ken ...,
Ach! laat uw hart, o vreugd en kwelling van mijn leven!
Voor mij getuignis geven,
40
of ik gelukkig ben.
41

Wat op uw jongst bevel mijn Rede poogt te winnen,
Het noodlot heeft beslist ... ik moet u eeuwig minnen;
Ach! waarom hier geveinsd? ... mijn ziel haat dit bedrog.
Ja, na het traag verloop van tallooze oogenblikken,
45
Na duizend bange snikken,
Ben ik dezelfde nog.
47

Dan, vrees niet dat ik ooit dees taal bij u zal uiten ...
Mijn hart zal al zijn leed in zijne schuilplaats sluiten:
Ik kan ellendig zijn, en zwijgen voor altijd ....

24
27
32-34

36
41
47

gij zijt nog gelukkiger dan ik ben: hier weer de ‘sentimentele competitie’ wie het ongelukkigst
is.
rechten: rechter.
Verg. Job 19:23-24: ‘Och, of nu mijne woorden toch opgeschreven werden! Och, of ze in een
boek ook werden ingeteekend! Dat zij met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots
gehouwen werden!’ Het is uiteraard zeer onwaarschijnlijk dat Werther zijn gedicht in korte
tijd in een rots kan graveren.
onwillig: predicatieve bepaling bij Die; slaat terug op Gij.
Wat ... winnen: hoe na uw laatste eis (waarschijnlijk om elkaar niet meer te ontmoeten) mijn
Rede ook z'n best doet ...
Dan: doch.
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50 En kan mijn kwijnend hart nog iets om laag bekoren,50
't Zal zijn als ik mag horen
Dat gij gelukkig zijt.
Ach! zou mij 't leven hier niet onverschillig wezen,
Die niets op aard' meer hoopt en niets meer heeft te vrezen,
55 Staart met een traanend oog reikhalzend op den dood:55
56
Of ligt de Onsterflijkheid voor hem meer blijdschap baarde,
Dan op deeze eenzaame aarde
58
Zijn ledig hart genoot.

[59] Ik las dezelve en was geheel vertederd. Nu verhaalde hij mij alles.
[60] De Liefde heeft hem onuitspreeklijk ellendig gemaakt. Zijn lot was
[61] reeds voor altijd beslist en hij had zich in zijne, voor 't oog van de
62
[62] waereld verborgen, smart, sedert een' geruimen tijd, opgedrongen,
[63] dat er op aarde geen waare tederheid woonde - ten minsten voor
[64] zijn diepgevoelend hart niet! - - zo bewandelde hij in stilte zijnen
[65] treurigen weg - door het minste windje bewogen - niets genietende
[66] en vatbaar voor het hoogste genot - altijd in het stof kruipende [67] eindeloos onder die grootheid zwevende, die zijne ziel aan de zijde
68
[68] eener waardige gezellinne zeker bereikt hadde - - IJlings verschijnt
69
[69] hem die Engel! - Hij vindt het eenigste hart, dat met het zijne
[70] gelijk slaat - de eenige ziel die voor de hoogste tederheid en dien
71
[71] onstoffelijken wellust vatbaar is, die zo weinig wezens kennen. [72] Hij ziet, hij gevoelt, dat het hoogste geluk op deeze waereld - en de
[73] beste toebereiding tot dat eener toekomende - voor hem mooglijk
[74] geweest zij! - hij gevoelt dit nu het - voor eeuwig voor hem
[75] afgesneden is, en zijn hart - jammerlijk verscheurd wordt! - Geen
[76] verandering, geen uitzicht meer - tot aan zijn graf toe! - Reeds
[77] beschouwt hij zich zelven - schoon ook zijn lot veranderde - dat
[78] hij echter niet wenscht (ach, JULIA! gevoel het ijsselijke van deeze
79
[79] tegenstrijdigheid!) als haarer onwaardig - Hij wenscht hier alleen

50
55
56
58
62
68
69
71
79

om laag: nl. op aarde.
op: naar.
ligt: wellicht.
ledig hart: onvervuld, nl. zonder wedermin.
opgedrongen: wijsgemaakt.
IJlings: plotseling.
die Engel: nl. een waardige gezellinne (r. 68).
onstoffelijken: niet-materieel, hier: nietlichamelijk.
haarer: haar; ‘onwaardig’ regeert de 2e naamval.
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[80] te lijden - dan het denkbeeld dat er geen sterveling leeft, die haar zo
[81] gelukkig kan maken als ze verdiende te zijn; dat ze eens door eenen
[82] ongevoeligen rampzalig .... Dit is de meest pijnigende gedachte, die
83
[83] zijn geheele aanzijn verpest, zo dra ze hem bekruipt. - Menigwerf
[84] bidt hij God, dat het geluk, dat aan zijn leven onttrokken is, haaren
85
[85] geheelen levensloop bezielen moge! - o dan wordt zijn onheil hem
86
[86] dierbaar, en hij wenscht geen aasje geluk meêr te genieten. Na eene
87
[87] lange wezenloosheid roept hij vaak al zuchtende uit: Eenigst Meisje
[88] op den aardbodem, wier achting al mijnen schat uitmaakt! hebt gij
[89] mij eenmaal voor een oogenblik kunnen miskennen’? - Deeze
90
[90] dwaling, mijn Eduard! maakte het gevoeligste, het beste hart voor
[91] eenen ongelukkigen wreed en beroofde hem van twee onschuldige,
91-92
[92] reeds toegezegde, voorrechten, die nu zijn eenige troost zouden zijn
93
[93] en mooglijk een leven, dat eene afgaande schaduwe gelijk is geworden,
[94] genoeglijk verlengen. - - Zijne minstpijnigende oogenblik[95] ken zijn, die hij in de bespiegeling der Onsterflijkheid doorbrengt [96] Waarlijk de bewustheid van een leven na dit leven is de eenige
[97] verkwikking voor ellendelingen, die hier onherstelbaar ellendig zijn.
[98] - Daar zal hij zijne Vriendin wedervinden - daar zal hij haar
99
[99] waardiger zijn - en het zal in den schoot der Liefde geen misdrijf
100
[100] zijn zuiver te beminnen - ach! in haare schaduw te leven is de
[101] hoogste gelukzaligheid die hij zich kan voorstellen! - - - Deeze
102
[102] rechttreurige regels heeft hij onder zijn schaduwbeeld geplaatst:

83
85
86
87
90
91-92
93
99

100
102

aanzijn: bestaan.
onheil: on-heil, het ontbreken van geluk.
aasje: greintje.
wezenloosheid: apathie.
mijn Eduard: Eduard spreekt hier zichzelf aan; het ziet ernaar uit dat de auteur zich hier vergist
heeft, en dat bedoeld wordt ‘mijne Julia’.
twee ... voorrechten: Welke? Mogelijk wordt bedoeld: in haar nabijheid te mogen vertoeven
en met haar mogen spreken of schrijven.
eene afgaande schaduwe: een verblekende schaduw. Toespeling op Psalm 102:12 (‘Mijne
dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras’).
waardiger: d.w.z. in het hiernamaals is er voor Werther geen reden meer om zich ‘als haarer
onwaardig’ (p. 121, r. 79) te beschouwen. De reden van zijn aanvankelijke onwaardigheid
kan een misslag/misverstand in zijn gedrag jegens de geliefde zijn.
in den schoot der Liefde: in de hemel, bij God (die de bron is van alle liefde).
in haare schaduw: in haar onmiddellijke nabijheid.
schaduwbeeld: silhouet. In de 18e eeuw gebruikelijke wijze van portrettering.
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Gevoelig voor het schoon, waar ooit mijn ziel het vond,
En vatbaar voor een heil, mij nooit door 't lot gegeven,
105 Doolde ik, in traanen meest, door dit beneden rond,105
En dankte God voor 't heil van een toekomstig leven.

[107] o JULIA! tedere JULIA! hoe diep zult gij mijnen Vriend beklagen!
[108] - met zulk een gevoelig hart, dat geen wormpje kan zien lijden, dat
[109] elk wezen gelukkig zou willen maken, zelf zo onuitspreeklijk on[110] gelukkig te zijn! - Welk eene waereld is de onze! - Zo veele
[111] ellendelingen alom, die alle de Voorzienigheid voor hun lot zouden
[112] gezegend hebben - die alle voortreffelijke menschen zouden ge113
[113] worden zijn - indien geen onzichtbaar geweld hen uit den kring
[114] geweerd had, daar ze in behoorden, daar hun waar geluk en groot115
[115] heid in rond zweefde! - Onnadenklijk gelukkig hij, mijne JULIA!
[116] die hier aan God genoeg heeft! - - Hij alleen is boven alle rampen
[117] verheven en, gelijk aan den reiziger op eenen hoogen berg, ademt hij
[118] eene kalme en zuivere lucht in, terwijl diep onder zijne voeten de
119
[119] donders voortrollen, die tot hem niet genaken kunnen.
***

105
113
115
119

beneden rond: ondermaanse, aarde.
onzichtbaar geweld: niet waar te nemen macht.
kring: nl. van even gevoeligen.
in rond zweefde: in potentie aanwezig was.
Onnadenklijk: onvoorstelbaar.
genaken: naderen.
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De uitkomst.

[1] Verheug u, mijne JULIA! maar verheug u met traanen - Werther
[2] is van alle zijne ellende verlost - Hij is niet meer! - - Zijn dood
3
[3] berooft mij van eenen tederhartigen lotgenoot - die mij in uw afzijn
[4] alles was - daar ik mijne gesprekken over u altijd aan kon kwijt
[5] raken - en echter verheug ik mij over denzelven. - De dood was
[6] het eenigste middel dat hem aan zijn lijden ontrukken kon - zoude
7
[7] ik - die dat duldloos lijden meer dan iemand gevoelde - baat[8] zuchtig genoeg zijn om een leven in hem te rug te wenschen, dat mij
[9] vertroosten en hem aanhoudend pijnigen zoude? - - Neen, mijne
[10] JULIA! ik heb van u geleerd mijn geluk in dat van mijnen even10-11
[11] mensch
te vinden - en zou er een enkle zucht zelfs tegen het belang
[12] van een' Vriend in mijn hart kunnen oprijzen? - - Welk een treurig
[13] einde was ondertusschen het zijne! - Zo jong, in den besten bloei
[14] van zijne jaaren, door ellende en smarten uitgeteerd, het graf als de
14-15
[15] eenige toevlugt tegen zijne rampen te moeten aanschouwen - door
[16] bergen en zeën van de Vriendin van zijn hart gescheiden - moog17
[17] lijk van haar vergeten - van liefde voor haar te sterven! - [18] Reeds lang waren zijne aandoeningen sterker dan zijne ligchaams[19] krachten - Ik voorspelde hem geene lange beproeving meer [20] echter zo onverwacht had ik mij niets voorgesteld.

t
3
7
10-11
14-15

17

De uitkomst: Hiermee zou zowel de afloop bedoeld kunnen worden, als de verlossing (uit het
lijden).
afzijn: afwezigheid.
duldloos: ondraaglijk.
evenmensch: medemens.
Het thema dat het graf voor de mens de enige uitkomst is uit zijn aardse lijden, is door Feith
uitvoerig behandeld in zijn leerdicht Het graf (1792). Zie: P.J.A.M. Buijnsters, Tussen twee
werelden. Rhijnvis Feith als dichter van ‘Het graf’ (Assen 1963), en diens editie van Het graf
(2e herz. dr. Culemborg 1977. Klassieken uit de Nederlandse letterkunde).
van: door.
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[21] Voor eenige dagen liet hij mij om middernacht roepen - ik vond
22
[22] hem op zijn leger - met eene stille wanhoop op zijn gelaat en bijna
[23] magteloos om zich te verroeren - ‘Eduard! sprak hij, zo dra hij mij
24
[24] gewaar werd, mijne taak loopt ten einde, ik bezwijke onder mijn leed
[25] - Stort geen traanen over mijnen dood - hij is mij een verlosser! [26] - maar hebt gij medelijden met eenen ongelukkigen gehad, is mijne
[27] gedachtenisse u dierbaar - o! doe mij dan eene belofte, en gij zult
[28] mijne laatste oogenblikken verkwikkinge aanbrengen. - Zo het lot
29
[29] u ooit brengen mogt in den omtrek mijner Vriendinne - begeef u tot
[30] haar - zeg haar hoe ik in het jongste tijdstip van mijn leven haar
[31] even vuurig, even oprecht bemind hebbe, als toen mijn mond haar
[32] eene enkle keer mijne geheele ziel dorst openbaren - dat het laatste
[33] vonkje in mijne oogen voor haar geschenen heeft - mijne laatste
[34] zucht voor haar geweest is - - Bid haar, dat zij het aan een'
35
[35] ongelukkigen vergeve, zo hij ooit voor eenige oogenblikken de rust
[36] van een Meisje, daar hij duizendmaal voor in den dood zou gegaan
37
[37] zijn, onwillig gestoord heeft - Zeg haar dat mijn hart mooglijk niet
[38] geheel onwaardig was om van haar bemind te worden’! - - Ik
38-3939
[39] voldeed, al snikkende, aan zijnen eisch. - ‘Nu ben ik te vreden,
[40] zeide hij, en alles is hier voor mij afgedaan! - Wees gelukkiger,
[41] Eduard! dan ik hier geweest ben’! - - Thans zweeg hij een'
[42] geruimen tijd - zijne handen waren gevouwen en opgeheven - hij
[43] scheen te bidden - - Eindelijk borst hij onder een' vloed van
43-4444
[44] traanen met eene gedurig verflaauwende stem uit:

22
24
29
35
37
38-39

39
43-44
44

leger: bed.
taak: Het leven op aarde wordt als taak gezien, ter voorbereiding op het leven na de dood.
Zie ook r.47.
omtrek: nabijheid.
rust: gemoedsrust.
onwillig: ongewild, onopzettelijk.
We horen naderhand niet of Eduard deze belofte nagekomen is. Compositorisch gezien is
dit een niet afgewerkt verhaalgegeven, kennelijk niet van essentieel belang voor de strekking
van Feiths exemplarische liefdesgeschiedenis.
eisch: verzoek.
borst ... uit: barstte ... uit (hier bedoeld als zich niet meer bedwingen kunnen om iets te zeggen).
gedurig verflaauwende: steeds zwakker wordende.
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45 o Oorsprong van mijn zijn .... zie op uw schepsel neder,
46
Gij eischt uw gift te rug ... ik geef ze u dankbaar weder ...
Mijn taak is zwaar geweest in deeze rampwoestijn .....
48
Vergeef, wat ooit mijn hart uit zwakheid heeft misdreven ...
't Is Godlijk te vergeven,
45-5049-50
50
Was 't menschlijk zwak te zijn!

[51] Hij zucht - drukt mijne hand en bevochtigt ze met zijn dood[52] zweet - slaat zijne oogen naar boven - en sterft. - - 53

[53] o Werther! Werther! wees gelukkiger in uw tegenwoordig leven,
[54] dan gij hier geweest zijt! - - Ongelukkig Jongeling! slagtoffer van
55
[55] uw gevoelig hart - Gij verdiende God te beminnen! -

[56] Ik heb zijn lijk naar het graf, daar hij zo dikwerf naar gereikhalst
57
[57] heeft, verzeld - ijsselijk leed ik onder deeze plegtigheid - toen men
[58] de kist in den grond liet zinken, meende ik te bezwijken - ieder
[59] klomp aarde die met een' hollen weêrgalm op de kist zonk, voelde ik
[60] op mijn hart vallen. - - o Mijne JULIA! dit geheele oord is mij
[61] sedert dien tijd ondraaglijk geworden - alles herinnert mij aan den
[62] rampzaligen Werther - - Morgen vertrek ik naar *** langs eenen
[63] barren akeligen weg - Nergens hoore ik t'huis - maar hier toch nu
[64] het minste - - - Wanneer zal ik eens weder uwe woning naderen?

46
48
45-50
49-50

53
55

57

uw gift: nl. het leven.
uit zwakheid: m.a.w. uit boos opzet heeft Werther nooit iets misdaan.
Deze woorden van de stervende Werther vertonen dezelfde vormgeving als diens gedicht op
de rots (zie p. 119). Ze zijn minstens zo onwaarschijnlijk.
Verg. een versregel van de Engelse dichter Alexander Pope (1688-1744): ‘To Err is Humane;
to Forgive, Divine’ (Essay on Criticism, vs. 525). Het eerste deel van deze uitspraak is het
Latijnse ‘errare humanum est’.
in uw tegenwoordig leven: nl. in het hiernamaals.
Gij verdiende God te beminnen: Van de vertwijfeling die de religieuze gevoelens van Goethes
Werther kenmerkt, is bij Feiths Werther niets te vinden: zie het vertrouwen dat uit diens laatste
woorden spreekt. Dit maakt de interpretatie van dit zinnetje problematisch. Mogelijk betekent
het: Jij was het waard, jij had je het recht verworven God te beminnen.
verzeld: vergezeld.
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[65] - God weet het! - - Treurig denkbeeld! - Wij komen den dood
65-66
[66] voor - eens zal hij ons zeker scheiden - ach! moeten wij zijnen
67
[67] wreeden arbeid uitwinnen - zijne komst onnodig maken! - ***

65-66
67

Wij komen den dood voor: wij lopen op de dood vooruit, d.w.z. wij doen nu zelf reeds wat de
dood later zou doen (nl. ons van elkaar scheiden).
uitwinnen: uitsparen. Eduard klaagt dus dat Julia en hij aan de dood het werk besparen: deze
hoeft hen niet meer te scheiden.
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t

De voorzienigheid.

[1] Het treurig verhaal van uwen beklagenswaardigen Vriend heeft
2
[2] mijne geheele ziel ontroerd - Wat beminnen wij toch als wij stof
[3] beminnen? - o mijn Eduard! - ook onze liefde heeft die zuiverheid
[4] nog niet bereikt, die ze bezitten moet om ons voor altijd gelukkig te
[5] maken - pogen wij haar van dag tot dag meêr te verfijnen 6
[6] smoren wij de stem der driften om alleen naar die van het reinste
7
[7] gevoel te luisteren - beminnen wij hier reeds, zo als wij altijd zullen
[8] blijven beminnen. - Indien uw hart dit even vuurig wenscht als het
[9] mijne - en zouden wij ongelukkig genoeg zijn om hier eenen ver[10] schillenden wensch te hebben? - o beklaag u dan niet over onze
11
[11] scheiding! - Zij is er het geschiktste - mogelijk het eenigste middel
11-12
[12] toe! - - Ach mijn Vriend! mijn eenige Vriend! geloof uwe tederste
13
[13] Vriendin - uwe drift, uwe blinde drift leidt u te dikwerf van het
[14] spoor af - Gij zijt of geheel mismoedig of enkel vuur - in den
15
[15] eersten toestand lastert gij de Voorzienigheid, zonder Haar doelwit
[16] te doorzien - in den laatsten vergeet gij alles voor het tegenwoor[17] dige oogenblik. - Gij weet, mijn dierbaare! hoe teder ik u beminne
[18] - ach! zoude uwe zedelijke volmaking mij onverschillig zijn? - [19] Eduard! wij zijn zwakke rieten, die door het minste koeltje bewogen
19-20
[20] worden - ik beef, zo dikwerf als ik denk dat wij in deezen toestand
[21] mooglijk nog eenen storm te verduuren hebben! - - Helaas! ik
[22] zelve - ik heb onbedachtzaam tegen mijnen grooten Weldoener
23
[23] gesproken - Uw afzijn, uwe treurigheid en daar uit voortvloeiende

t
2
6
7
11
11-12
13
15
19-20
23

Zie voor de betekenis van de Voorzienigheid in de Julia, de Inl. hfdst. 4.
stof: het lichamelijke.
driften: hartstochten.
altijd: nl. eeuwig.
geschiktste: passendste.
er ... toe: nl. om zuiver te beminnen.
drift: (hier) onbeheerst gevoel.
doelwit: doel.
Verg. Mattheus 11:7 en Lukas 7:24 (‘Een riet, dat van den wind ginds en weder bewogen
wordt’).
afzijn: afwezigheid.
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24

[24] nutteloosheid voor u zelven, en voor de Maatschappij, was een
23-2525
[25] geduurige moordpriem in mijn hart - Ik was overtuigd dat onze
[26] echtverbindtenisse het eenigste middel ware om u aan uw geluk en
[27] aan de zaamenleving weder te geven - om u die zedelijke grootheid
[28] te doen bereiken, daar gij vatbaar voor zijt. - Mijn geheele hart
[29] sloeg voor uw geluk - dat van mijn' Vader bleef onbewogen. Uwe
[30] jammerlijke klagten - uw eenzaame toestand, dien ik mij niet dan te
30-3131
[31] levendig verbeelden kon - alles was besmettelijk voor mij - - Ik
[32] durfde de Voorzienigheid beschuldigen! - - - Het rampzalig lot
33
[33] van uwen Vriend heeft mijne oogen geopend - ik heb den afgrond
[34] ontdekt, daar ik voorstond - hoe vaak heb ik zedert dien tijd mijne
[35] dwaasheid met heete traanen beweend! - - Mooglijk is het enkele
[36] goedheid, Eduard! daar wij nu niet dan strengheid zien - - - Zo
[37] onze Liefde hier voor den tijd niet geschikt ware - zo er zich echter
36-38
[38] nog zo veel stoffelijks inmengde, dat wij zonder het genot hier van
[39] nooit geheel gelukkig zijn konden - dan - dan zou vroeg of laat het
39-4040
[40] lot van Werther het onze worden. Nu gescheiden, leren wij geduurig
41
[41] zuiverer beminnen. Het stoffelijke is buiten onze bereiking - wij

24
23-25

25
30-31
31
33
36-38

39-40

40
41

Maatschappij: samenleving.
Uw afzijn ... mijn hart: De hier aangestipte geringe maatschappelijke betrokkenheid van de
verfijnd gevoelige mens werd later het centrale punt in de aanvallen op het sentimentele (zie
Inl. hfdst. 9).
geduurige: voortdurende.
moordpriem: dolk.
niet dan te levendig: maar al te levendig.
besmettelijk: aanstekelijk (gezegd van iets negatiefs).
den afgrond: nl. het in twijfel trekken van de Goddelijke Voorzienigheid.
Zo onze Liefde ... inmengde, dat: Julia maakt hier een gedachtenconstructie: Als het nu eens
zo was dat onze liefde niet bedoeld was om in het aardse leven (‘hier voor den tijd’) tot
vervulling te komen, maar als er zich niettemin nog zo veel aardse elementen (‘zo veel
stoffelijks’) inmengden, dat ...
het lot van Werther: Julia's gedachtengang laat zich hier slechts gissen. Waarschijnlijk ziet
zij als Werthers fout dat hij, ofschoon een aardse (stoffelijke) beleving van zijn liefde niet
mogelijk was, niet naar een zuivere, op de eeuwigheid gerichte relatie streefde, maar
integendeel verwikkelingen veroorzaakte die hem de ‘miskenning’ van zijn geliefde bezorgden.
Eenzelfde gevaar zou de relatie tussen Eduard en Julia bedreigen indien het enerzijds Gods
plan niet was om hun liefde reeds op aarde tot vervulling te laten komen, maar anderzijds zij
de verleiding van het zingenot niet wisten te overwinnen. Dankzij hun gescheidenzijn vormt
een dergelijk conflict voor hen echter geen bedreiging meer.
Nu gescheiden: nu het zo is dat wij gescheiden zijn.
bereiking: bereik.
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42

[42] moeten ons met de ziel alleen vergenoegen. - - Wat ons eerst eene
42-43
[43] ondraaglijke smart was, zal eens onze hoogste lust worden - en te
[44] spoediger, naar maate wij meer met de Voorzienigheid medewerken
45
[45] in plaats van tegen Dezelve te morren. o Indien wij eens het volle
[46] zuivere geluk der liefde in de eeuwigheid bezaten en dan daar alle die
[47] wegen inzagen, waar langs de hoogste Wijsheid en Goedheid ons
[48] hier - niettegenstaande onze geduurige verwijtingen en ondank[49] baarheid - geleid heeft om het te bereiken - zo wij die wegen dan,
[50] als de eenige mogelijke wegen om eeuwig gelukkig te zijn, erkenden,
[51] en ons teffens herinnerden, hoe wij in onze eerste bedwelming het
5252
[52] onvolkomen genot van een oogenblik - en is dit de tijd nog bij de
52-53
[53] eeuwigheid? - voor een eindeloos, voor een volmaakt geluk zouden
[54] gekozen hebben - o Eduard! welk eene diepe schaamte zou ons
[55] aangezicht voor onzen grooten Weldoener moeten bedekken! - hoe
56
[56] zouden wij hem danken van aan onzen rampzaligen wensch niet
[57] voldaan te hebben! - - Geloof mij, mijn dierbaarste Eduard! eens
[58] zullen wij zeker de Voorzienigheid voor die zelfde scheiding, die ons nu zo
59
smartlijk valt, de vuurigste erkentenisse toebrengen - Hoe
60
[60] meer wij er hier toe genaken, hoe nader wij aan ons waar geluk
[61] komen, en hoe zuiverer onze liefde wordt. - Buiten deeze reine
[62] liefde is er geen eeuwige Liefde! - - En meent gij dat onze scheiding
[63] minder smartlijk, minder ondraaglijk zou geweest zijn, indien de
[64] dood ons, na eene gelukkige echtverbindtenisse uit elkanders armen
65
[65] gescheurd had? - Ach! zo wij even zeer als nu aan het zienlijke

42
42-43
45
52

52
52-53

56
59
60
65

vergenoegen: tevreden stellen.
Wat ons eerst ... hoogste lust worden: nl. het feit dat hun liefde ontdaan moet zijn van alle
aardse (zinnelijke) elementen.
morren: (hier) in opstand komen.
het onvolkomen genot van een oogenblik: In het tegenover elkaar stellen van het kortstondige
en onvolmaakte genot van de aardse liefde en het volmaakte eeuwige genot van de liefde in
het hiernamaals, refereert Julia ook aan het gebeuren beschreven in het ‘Fragment’.
dit: nl. een ogenblik.
en is dit ... eeuwigheid: is de tijd vergeleken bij de eeuwigheid zelfs nog wel een ogenblik?
(dit: naamw. deel v.h. gez.; de tijd: onderw.). Of, m.a.w. is de tijd op aarde nog van belang in
het licht van de eeuwigheid?
onzen rampzaligen wensch: nl. hun lichamelijk verlangen naar elkaar.
erkentenisse: dank.
toe genaken: naderbij komen.
het zienlijke: het zichtbare, d.w.z. het zintuiglijk waarneembare. Julia doelt hier wederom op
het lichamelijke aspect van de liefde.
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66

[66] gekleefd waren - duizendmaal duldeloozer! - - Aanbidden wij
67
[67] dan, mijn' Zielvriend! den grooten Bestuurer van onze noodlotten
[68] - aanbidden wij zijne wijsheid en goedheid - ook daar [69] waar wij geneigd zijn om niets dan willekeurige onrechtvaardigheid te vin[70] den. - Hij doelt zeker op ons geluk. Dwingen wij hem door onze
[71] hardnekkigheid niet, om het op eene voor ons pijnelijker wijze te
70-72
[72] bereiken - Onze scheidinge is die des Doods nog niet!
[73] Ook zijt gij naar uw eigen gevoel zo geheel ongelukkig niet. 74
[74] Hebt gij mij niet dikwerf beleden, dat het schoonste ligchaam alleen
[75] nooit in staat zou geweest zijn om u de liefde te doen kennen [76] dat de ziel bij u alles was, en de eenige waarde aan haaren bekoorlijken
76-77
[77] omtrek geven kon? - - o mijn Beste! gij bezit mijne geheele ziel zo
[78] zuiver, zo onverdeeld, als eenig sterveling ze immer van een Meisje
[79] bezeten heeft - gij bezit ze voor de eeuwigheid! - - Vergenoeg u
79-80
[80] hier mede - Het minste mist gij - dat slechts, wat eerlang walglijk
[81] - misvormd - een prooi van 't gewormte zijn zal - en zelfs bij u
[82] afgrijzinge moet verwekken.
[83] Ik gevoel het, mijn Eduard! alle uwe bedenkingen tegen de Voor[84] zienigheid zijn hier niet mede opgeheven - de levensloop van
85
[85] Werther blijft voor u en mij een onoplosselijke knoop - - maar, o
86
[86] Eindige! - wilt gij de Oneindigheid peilen? - - Onze eigenliefde
87
[87] doet ons ons zelven, en elken natuurgenoot, daar wij belang in

66
67
70-72

74
76-77
79-80
85
86
87

duldeloozer: ondraaglijker.
den grooten Bestuurer van onze noodlotten: nl. de Goddelijke Voorzienigheid. In feite is er
dus geen noodlot!
Dwingen wij ... bereiken: m.a.w. als we niet inzien dat God met onze scheiding het beste met
ons voorheeft (nl. zuivering van onze liefde), dan dwingen we hem om ons dat inzicht op een
pijnlijker manier bij te brengen. Gezien de volgende zin bedoelt Julia daarmee: door één van
ons beiden te laten overlijden. Met erop te wijzen dat dát een veel pijnlijker scheiding zou
zijn, corrigeert Julia Eduards doodsverlangen, uitgesproken aan het eind van de vorige brief.
beleden: verklaard.
haaren bekoorlijken omtrek: nl. het lichamelijk schoon; haaren verwijst naar ziel (r. 76).
omtrek: omhulsel.
Vergenoeg u hier mede: stel u hiermee tevreden.
onoplosselijke: onoplosbare.
Eindige: eindige (= beperkte) mens i.t.t. de oneindige godheid.
natuurgenoot: medemens.
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88

[88] nemen, als de eenige voorwerpen aanschouwen, daar de zorg der
[89] Voorzienigheid op vallen moest - schoon dezelfde Voorzienigheid
90
[90] een geheel aaneengeschakeld Heelal bestuurt, daar elk wezen - de
91
[91] seraf zo wel als de worm - een onmerkbaar - maar door de
[92] hoogste Goedheid zeker geen vergeten deel van uitmaakt. - - o
[93] Eduard! kunnen wij hier veilig besluiten, zonder alle de schakels van
94
[94] die eindelooze keten doorkeken te hebben? - Het lot van Werther
[95] was mooglijk aan dat van duizend wezens verbonden - en dat
96
[96] zelfde lot, hoe wreed het ons hier in de duisternisse ook toe moge
97
[97] schijnen, was in verband tot het geheel - zelfs voor de eeuwigheid 98
[98] mooglijk het gelukkigste. Gewis dit zijn meer dan mooglijkheden.
99
[99] Herroepen wij onze voorige ondervindingen. Hoe vaak hebben wij
[100] begonnen met bitter te klagen en geëindigd met over het zelfde
101
[101] toeval te juichen, zo dra wij er de oorzaaken en gevolgen van doorzagen?
[102] - Kunnen wij tot onze geruststelling hier niet veilig uit
[103] opmaken, dat wij in de zwaarste rampen, in die zelfde rampen die
[104] ons nu zo menige bittere traan kosten, even vrolijk zouden juichen,

88
90

91
94

96
97
98
99
101

nemen: stellen.
aaneengeschakeld Heelal: samenhangend heelal, waarbij gedacht moet worden aan de in
de 18e eeuw zeer populaire conceptie van de Keten der schepping: alle geschapenheden
en schepselen vormen een grote keten, van anorganische stof, via organisch, naar levende
wezens, waarbij iedere volgende schakel volmaakter is dan de vorige. Zo is er een opklimming
van dode stof naar levende stof, en daarbinnen van plant naar dier, van dier naar mens en
van mens naar louter geestelijke wezens. In de Julia wordt alleen de Keten der wezens, het
gedeelte der dieren, mensen en geesten gereleveerd: van worm tot seraf. Zie over dit
onderwerp: A.O. Lovejoy, The great chain of being. A study of the history of an idea.
(Cambridge, Mass., 1936; herdr. New York 1960).
seraf: engel van de hoogste rang, die zich in de onmiddellijke nabijheid van God bevindt.
die eindelooze keten: nl. de (zinvolle) samenhang van al het geschapene en van alles wat
gebeurt.
doorkeken: doorzien. Julia's betoog over de onmacht van de mens om Gods bestel te doorzien
doet denken aan het boek Job hfdst. 38 en 39, waar God Job tot hetzelfde besef brengt.
de duisternisse: nl. van onze aardse onwetendheid.
zelfs voor de eeuwigheid: m.a.w. de aardse gebeurtenissen hangen niet alleen samen met
elkaar, maar ook met de eeuwigheid.
Gewis dit zijn meer dan mooglijkheden: nl. zekerheden.
Herroepen wij: laten we ons ... weer voor de geest halen.
onze voorige ondervindingen: onze vroegere ervaringen.
toeval: geval, gebeurtenis.
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105

[105] zo onze oogen slechts verlicht waren, en wij ons waar geluk, en den
[106] geschiktsten weg, die er toe leidt, kenden? - 107

[107] Verstoren wij, o mijn dierbaarste Eduard! verstoren wij dan ons
108
[108] eigen heil niet langer. - Zouden wij in onze onkunde niet veilig
[109] vertrouwen op die zelfde Voorzienigheid, die zo liefderijk voor ons
[110] gezorgd heeft, die aan alle onze behoeften zo menigwerf voldaan
111
[111] heeft, zelfs eer wij haare tedere voorzorg konden afsmeken, eer wij
111-112
[112] van ons aanzijn bewust waren? - - De hartstochten, het zienlijke,
[113] het zwakke der Menschlijkheid - mogen ons een oogenblik bed[114] welmen - maar eindelijk moet zich de stem der Reden verheffen [115] en die van den Godsdienst, die in aller harten spreekt - Zij roepen
[116] ons vereenigd toe: Er is geen ware Liefde dan die uit God voortvloeit
117
[117] - en teffens een gedeelte van de Liefde tot Hem is - Zij alleen loopt
[118] op de volmaking uit! - - Ja! de liefde is in den Hemel!
120 Daar, daar is de zuivre liefde! ...
121
Hier beneden woont zij zeldzaam; ...
119-122122
Slegts bij aardsche Hemelingen! ...
123

[123] Verhard u niet tegen deeze gewijde stemme - Zij is die der

105
107
108
111
111-112
117
121
119-122

122

123

verlicht waren: het juiste inzicht hadden (verg. de duisternisse in r. 96).
Verstoren: verwoesten.
onkunde: nl. de aardse onwetendheid.
haare: nl. van de Voorzienigheid.
tedere voorzorg: liefderijke zorgzaamheid (vooraf).
eer wij haare ... bewust waren: d.w.z. toen we nog onmondige en onbegrijpende kinderen
waren.
en teffens: en (dan die) tevens. M.a.w. de ware liefde kenmerkt zich door twee aspecten: zij
komt voort uit God, en zij maakt tegelijk deel uit van de liefde van de mens tot God.
zeldzaam: zelden.
Deze verzen zijn geciteerd uit de ‘Avond-gedachten’ door J.P. Kleijn (Oden en gedichten.
Utrecht 1782, p. 58-63). Kleijns gedicht gaat over het gescheiden worden van geliefden en
de troost van het weerzien in de hemel.
Hemelingen: hemelbewoners, engelen.
Aardsche hemelingen zijn dus mensen die op aarde al (min of meer) de volmaaktheid van
een engel hebben bereikt.
Verhard u niet: maak u niet ongevoelig (ontoegankelijk).
gewijde: geheiligde; (of algemener) godsdienstige.
deeze gewijde stemme: nl. tekst van r. 119-122.
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[24] waarheid! - Volg, volg haar op, o mijn Eduard! - buiten dit geen
[125] onvermengd geluk voor u - voor u, mijn Eenigste! wiens geluk het
[126] mijne alleen uitmaakt - en eeuwig uitmaken zal! - ***
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Eduard aan Julia.
1

[1] Engel des Hemels! zal ik dan altijd bij u in het stof kruipen? 2
[2] nooit u gelijk worden? - - En gij draagt echter dien zwakken
[3] worm? - gij blijft hem beminnen - zijn geluk is het eenigste
4
[4] voorwerp van uwe tederste zorgen? - - Ja! mijne JULIA! - ik
[5] gevoel, ik erken de waarheid, die door uwen mond spreekt - maar
6
[6] ach! dit hart is te gevoelig - het wordt door de kleenste rampen, die
[7] op het zelve invloed hebben, gepijnigd - en wat mij een zandkorrel
[8] aan uwe zijde zou zijn, wordt mij een onoverkomelijke berg in uwe
[9] afwezendheid. - - Blijf, blijf mijn Beschermëngel en alle hoop
[10] van volmaking is niet voor mij afgesneden! - JULIA! welk eene
11
[11] beloning voor uw hart! - Gij zult de Schepster van mijne zaligheid
[12] zijn! - - - Ach geloof het, mijne Dierbaarste! - gij zoudt door
[13] een volmaakter mensch kunnen bemind worden - niet door een
[14] tederer - met geen liefde, die bij de mijne halen kan. - - Ja! in al
[15] mijne zwakheid durf ik toch belijden - en mijn hart spreekt mij niet

1

2
4
6

11

Engel des Hemels: hiermee rangschikt Eduard Julia onmiddellijk onder de ‘aardsche
Hemelingen’ uit de door Julia in de vorige brief aangehaalde verzen van J.P. Kleijn.
bij u: d.w.z. vergeleken bij u.
in het stof kruipen: Eduard vergelijkt Julia en zichzelf met de twee uitersten van de Keten der
wezens: de engel en de worm. (Verg. p. 133, r. 90 en de aant. daarbij).
gij draagt: d.w.z. gij laat ... niet vallen.
voorwerp: object.
dit hart is te gevoelig: Eduard bedoelt hier niet dat zijn gevoel te zeer verfijnd is, maar veeleer
dat hij, door zich te veel door zijn emoties en te weinig door zijn rede te laten leiden, de
proporties uit het oog verliest.
de Schepster van mijne zaligheid: degene die mijn zaligheid bewerkstelligt.
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[16] tegen - ik bemin uwe ziel, JULIA! - ik bemin u voor de Eeuwigheid!
16-17
[17] - Zonder de deugd, zonder het vooruitzicht op de Onsterflijk[18] heid, begeerde ik uwe wederliefde niet - en echter - treft mij uw
19
[19] afzijn tot in het binnenste mijner beenderen! - - o Zo mijne
[20] rampen ooit in staat zijn om mijne liefde voor u zuiverer, edeler te
[21] maken - dan zijn ze mij dierbaar, innig dierbaar - en ik verwis[22] selde ze niet voor al het geluk der Waereld! 23-24

[23] Overmorgen zal ik mijne nieuwe verblijfplaats bereiken - Thans
[24] moet ik afbreken om voort te trekken - Iets wilde ik u toch schrij25
[25] ven. - Onze verwijdering wordt dan elk oogenblik grooter! - [26] Vaarwel, mijne JULIA! mijne eenige Zielvriendinne - - o Voorzienigheid!
26-27
[27] leer mij u te aanbidden! ***

16-17

19
23-24
25
26-27

ik bemin u voor de Eeuwigheid: m.a.w. ik bemin u niet (alleen) voor een aardse relatie. Eduard
geeft in dit hfdst. er blijk van de les die Julia hem in de vorige brief gaf, ter harte te hebben
genomen.
afzijn: afwezigheid.
het binnenste mijner beenderen: mijn merg.
Thans moet ik afbreken: een van de zeldzame voorbeelden in Julia van het aanduiden van
de schrijfsituatie (zie Inl. hfdst. 2).
Onze verwijdering: de afstand tussen ons.
o Voorzienigheid! leer mij u te aanbidden: deze wens werd door Eduard ook al geuit op p.
108, r. 71.
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De herinnering.
1

[1] Hoe lieflijk verzelt mij uwe beeldtenis, o mijne JULIA! - en waar
2
[2] is het oogenblik dat uwe gedachtenisse niet door mijn geheel wezen
[3] stroomt? - De zon lagcht mij toe uit het morgenrood, en het kalm
[4] gelaat der natuur vertoont mij JULIA - Het kronkelend beekje, dat
[5] aan mijne zijde vloeit, murmelt mij zachtkens uwen tederen naam
6
[6] toe, en het stervend westewindje baauwt hem welluidend na - De
[7] middag vindt mij dwalende op
[8] eene barre hei, of worstelende tegen eene puntige rots - dan, o mijne Eenigste!
verkwikt mij uw denkbeeld
8-9
[9] onder de brandende hette van eenen gloeienden hemel als de
[10] daauw het geschroeide veld! - De stille nacht overvalt mij onder de
[11] dikke schaduw van eenen honderdjaarigen eik of tegen de helling
10-11
[12] van een' bemosten steen, en, terwijl mijne vermoeide oogen inslui[13] meren, slaat mijn hart JULIA. - Bedwelmd herhaalt mijne ziel den
14
[14] eersten zaligen kusch, dien gij mij tot een heilig zegel van eeuwige
15
[15] tederheid schonkt, en mijn hart, geweldig aangegrepen door hemelsche
16
[16] gewaarwordingen, betreurt zijne engte en - siddert nog, bij
17
[17] zijne ontwaking, van wellust.

1

2
6
8-9
10-11
14
15
16
17

verzelt: vergezelt.
beeldtenis: blijkens het volgende waarschijnlijk niet letterlijk bedoeld (portret, silhouet), maar
figuurlijk: Eduard heeft Julia's beeld steeds voor ogen.
uwe gedachtenisse: de herinnering aan u.
baauwt ... na: zegt ... na.
uw denkbeeld: de gedachte aan u.
de dikke schaduw: d.w.z. het bladerdek.
zegel: bezegeling, bekrachtiging.
geweldig: heftig, krachtig.
betreurt zijne engte: d.w.z. zou zich nog verder willen verwijden.
wellust: genot.
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[18] Het noodlot, o mijne JULIA! het wreede noodlot kan mij van u
[19] afscheiden - maar geen noodlot, geen tijd, geen eeuwigheid kan
[20] uwe gedachtenisse - zelfs voor een oogenblik! - uit mijne ziel
[21] rukken. - Met JULIA verlaat ik mijne legerstede, en JULIA is de
[22] inhoud van alle mijne droomen. - Treurig doorwandele ik mijne
23
[23] moeilijke loopbaan - maar gelijk aan de nachtuil, die de puinhoopen
[24] van een vervallen slot bewoont, streelt mij de eenzaamheid
25
[25] boven de pijnigende vermaaken eener woelige waereld - buiten
26
[26] JULIA verkieze ik de huilende wildernis, daar ik haarer ongestoord
27
[27] gedenken kan, boven een Eden - daar, starende op eene onoverzienlijke
28
[28] vlakte, verlieze ik mij in deeze aftekening van mijn ledig
[29] hart. - De duisternis verspreidt zich over den aardbodem - de
[30] starren treden met stille majesteit te voorschijn en mijn hart verliest
[31] zich op nieuw in de onafmeetbaare ruimte - dan, o mijne JULIA!
32
[32] sta ik verloren op een stofje van het geheel en breide mijne handen uit
33
[33] tot den EEUWIGEN! - - Ik verbeelde mij dat onze zuchten in het
[34] eigen tijdstip voor den troon van den ALMAGTIGEN verschijnen 35
[35] mijn hart boeit deeze verbeelding - geheel vertederd zijge ik op den
[36] grond neder - gedachtloos stare ik op nieuw de hemelbollen aan 37
[37] en - na eene lange wezenloosheid - vinde ik mij zelven, beroofd
[38] van JULIA - eenzaam - verlaten weder - - Een traanenvloed

23
25
26
27
28
32

33
35
37

loopbaan: levenspad.
pijnigende vermaaken: wat voor anderen vermaak is, wordt door Eduard als pijn ervaren.
wildernis: (hier) woestenij.
haarer: tweede naamval bij gedenken: aan haar denken.
Eden: paradijs. (Het bijbelse paradijs heet in Genesis 2:15 ‘de hof van Eden’.)
aftekening: afspiegeling.
een stofje van het geheel: d.w.z. vergeleken bij de hele kosmos is de aarde niet meer dan
een stofje.
breide ... uit: strek ... uit.
zuchten: verzuchtingen.
boeit: houdt ... vast.
wezenloosheid: afwezigheid van geest, gedachteloosheid.
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[39] overdekt mijne wangen en treurig begeef ik mij met traage schreden
[40] naar mijn aaklig verblijf. Door zulk een liefde treurt
De tortelduif, gescheurd
Van haar' beminden tortel ...
Zij jammert op de dorre rank
45 Van eenen boom, verdroogd van wortel,
41-46
Haar leven lank.

***

41-46

Citaat uit de ‘Rey van Burghzaten’ uit Vondels Gijsbreght van Aemstel (vs. 1269-1274). Er
zijn spellings- en interpunctieverschillen, zowel t.a.v. de editie 1637 als die van 1659. Verder
staat in de Gijsbreght ‘Door deze liefde treurt’. Door gebruik van het woord ‘zulke’ (en gegeven
bovendien het feit dat dit citaat als enige cursief gezet is) krijgen deze verzen een meer
becommentariërend karakter. Het citaat lijkt dan ook eerder van een buiten het verhaal staande
verteller van de Julia te zijn, dan van Eduard. Verg. het Vondelcitaat tegenover de titelpagina.
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De rots.
[1] Hoe gelukkig ben ik door uwe liefde, mijne JULIA! hoe onuit[2] spreeklijk gelukkig! - Hier in het kille noorden - ver van u afge[3] scheiden - geheel eenzaam en onbekend - gevoel ik echter dat de
[4] zaligheid, die gij eens voor mij schiept, groot genoeg is om mijn
5
[5] geheel leven - zelfs op een onbewoond eiland - te vervullen.
6
[6] Dierbaare Zielvriendin! o mijne JULIA! welk een' wellust smaakt
[7] mijn hart, zo dikwerf als mijn mond belijdt, dat uw vriend, uw
[8] minnaar, al zijn heil, al de zegen van zijn bestaan, aan u alleen
[9] verpligt is! - Gij leerde mij de liefde kennen, die edele hartstocht,
9-10
[10] die onze ziel grooter maakt en alle onze gedachten verheft; die
[11] koesterende verwarmende vlam, die de goede Schepper tot troost en
[12] verkwikking van de menigvuldige ongeneugtens deezes levens,
[13] voor den mensch alleen ontstak - maar die, helaas! zo weinig
[14] stervelingen kennen: en die ik buiten u in haare zuiverheid nooit
[15] gekend had. Hoe rampzalig zoude ik nu zijn, zo mijne liefde alleen
16
[16] in die dwalende drift bestond, die ons van de Engelen verwijdert,
17
[17] terwijl ze de scheidpaalen, die ons van het redenloos vee onderscheiden,
15-18
[18] wegneemt? - Ach! zonder te genieten, zonder stoffelijk te
18-19
[19] genieten, bestaat deeze liefde niet. - - Thans ben ik niet geheel
[20] ongelukkig, mijne Dierbaare! en echter - de Voorzienigheid weet of

5
6
9-10
16
17

15-18
18-19

te vervullen: volledig te vullen, te doordringen.
wellust: genoegen.
die edele hartstocht, die ... verheft: nl. de deugdzame liefde die de mens tot hoger niveau
van volmaaktheid brengt.
die dwalende drift ... verwijdert: nl. de uitsluitend lichamelijke liefde, die de mens op het niveau
brengt van het dier.
scheidpaalen: grenzen.
redenloos vee: het dier, dat zich onderscheidt van de mens doordat het niet met rede begiftigd
is.
In de Keten der wezens vormt de mens de overgangsschakel tussen dier en geest (of engel);
met de eerste heeft hij het lichaam gemeen, met de tweede de ziel.
zonder stoffelijk ... deeze liefde niet: d.w.z. de essentie van deze (dierlijke) liefde is het
lichamelijk genot.
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[21] ik u op aarde immer weder aanschouwen zal! - - Maar wat is dit
[22] leven, mijne JULIA! wat is dit voor ons, mijne Beste! die op de
22-2323
[23] onsterflijkheid staren? - die niets minder dan een eindeloos geluk
[24] voldoen kan? - Ongelukkige Gelieven! die op de enkele gedachte
[25] des doods verbleekt - hoe bloedt mijn hart over u! - Ach! door
[26] nimmer aan den dood te denken, verwijdert gij zijne vernielende
[27] vuist geen hairbreed verder van u. - Eens - ijsselijk eens! - en
[28] voor u altijd op het onverwachtste - zult gij zeker gescheiden
[29] worden, en wat zal u dan - u, o gij ellendige, die overblijft, wat
[30] zal u dan door uw geheel overig leven op deeze waereld, die eene
[31] ledige, eentoonige woestijn voor u geworden is, immer den gering24-32
[32] sten troost kunnen verschaffen? - JULIA! uit uwe armen gescheurd
[33] te worden om eeuwig gescheiden te blijven ..... gruuwzaam denk[34] beeld! - dan wenschte ik, dat gij nooit geboren waart, of onder de
35
[35] tegenvoetelingen het licht gezien hadt, waar mijne oogen u nimmer
[36] hadden kunnen ontmoeten, waar uw naam nooit van mijne lippen
32-37
[37] had kunnen rollen, mijn hart nooit op dien naam ontroeren! - o
[38] Godsdienst! welke uitstekende diensten bewijst gij aan de Liefde
39
[39] niet! - Gij verheft haar boven de vreeze des doods, en de roozen, die
[40] gij voor twee vereenigde harten ontluiken doet, verwelken nooit. [41] JULIA! ik zit thans op den rand van eene steile rots, die over de
42
[42] loeiende zee aaklig heenen hangt - de geheele dampkring is met een'
[43] vochtigen nevel vervuld - ik zie niets dan de gedurig op nieuw
[44] aanrukkende golven, die alle aan den voet der rots verbrijzeld wor-

22-23
23
24-32

35
32-37

39
42

op ... staren: uitzien naar.
niets minder dan: d.w.z. uitsluitend. eindeloos: onbegrensd, d.w.z. eeuwigdurend.
Ongelukkige Gelieven ... verschaffen: In deze passage richt Eduard zich in gedachte tot de
gelieven die niet het perspectief van de eeuwige liefde (willen) kennen; zij missen het
troostgevende vertrouwen dat de scheiding des doods niet definitief is.
tegenvoetelingen: antipoden, bewoners van de andere kant van de aardbol.
Julia! uit uwe ... ontroeren: Eduard stelt zich hier voor hoe het zou zijn als Julia en hij, evenals
de zojuist beschreven ‘Ongelukkige Gelieven’, slechts de aardse liefde zouden koesteren en
geen vertrouwen zouden hebben in het hiernamaals. In dat geval zou, zo zegt Eduard, hij
Julia's dood opvatten als een scheiding voor eeuwig, en omdat hij die gedachte niet zou
kunnen verdragen, zou hij dan wensen dat hij Julia nooit ontmoet had.
roozen: als zinnebeeld voor het geluk.
dampkring: atmosfeer.

Rhijnvis Feith, Julia

143

Rhijnvis Feith, Julia

144
45

[45] den - en echter - hier zelfs vervoert mij de strelende gedachte van
[46] ons toekomstig lot. - o Zo één graf ons beider overschot bewaarde!
[47] - zo wij naast elkanderen voor de onsterflijkheid oprezen! - zo het
[48] zelfde oogenblik ons danklied - ons vuurig danklied - voor den
47-49
[49] troon van God voerde! .... Mijne aandoening vervoert mij ... ik
[50] verbeelde mij dat danklied reeds met u aanteheffen! - o wat zal ons
[51] hart gevoelen! - maar zal onze mond iets anders kunnen uitbrengen dan
[52] Liefde - volle, goddelijke Liefde! - en dit - dit, mijne JULIA!
53
[53] in een verschiet van eindelooze Liefde! - - - Hoe dierbaar wordt
[54] mij het graf in deeze vervoering! - den geheelen tijd door, vreed[55] zaam, ongestoord, aan uwe zijde te rusten - - welke rampen
[56] moeten er nog op aarde doorgeworsteld worden, als wij reeds in de
57
[57] haven zullen zijn? Hoe menig ellendeling zal onze grafzerk drukken
[58] en op onze rustplaats zuchten, terwijl hij naar het einde van zijnen
[59] rampspoedigen doortocht door de waereld reikhalst - och! dat hij
60
[60] daar vermindering zijner treurigheid ontwaar worde! - - JULIA!
61
[61] zo immer twee deugdzaame Gelieven op onze tombe nederzaten en,
[62] in die genoeglijke oogenblikken, als de Godsdienst en Liefde hun al
63
[63] hunnen wellust deden genieten, zich ons lot te binnen bragten! [64] welk een aandoenlijk toneel! - - ‘o mijne Beminde! verbeelde ik
[65] mij den Jongeling te horen stamelen, schouw dit graf, dit vervallen,
66
[66] met gras begroeide graf aan - het bewaart sedert een eeuw het stof
67
[67] van twee gevoelige harten, die zich vuurig bemind hebben - plengen
67-6868
[68] wij een traan op dit heiligdom! - dat hunne asch veilig ruste!’
[69] - Zijne gevoelige vriendin schreit. - Enkel gewaarwordinge, wer-

45
47-49

53
57
60
61
63
66
67
67-68
68

vervoert mij: sleept mij mee.
zo het zelfde oogenblik ... voerde: nl. tijdens de wederopstanding. In de Julia en in ander werk
van Feith vindt men de opvatting dat de ziel direct na het sterven naar de hemel gaat; pas bij
de wederopstanding wordt het lichaam met de ziel verenigd.
verschiet: perspectief.
haven: nl. de hemel, die bereikt wordt na de levensreis.
drukken: nl. door erop te zitten.
daar: nl. op onze grafzerk.
ontwaar worde: gewaarworde.
immer: ooit.
wellust: genoegen.
te binnen bragten: in herinnering zouden roepen.
het stof: het stoffelijk overschot.
zich: elkaar.
plengen: storten (ten offer).
heiligdom: nl. het graf, dat doordat het de mens op dood en onsterfelijkheid wijst, hier als
sacraal gezien wordt.
asch: stoffelijk overschot.
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[70] pen zij zich beide voor onze tombe neder, - al het aardsche ge71
[71] noegen schijnt hun een niet te zijn - de dood en hunne jongste
71-72
[72] scheiding zweven hun alleen voor de oogen. - - ‘Neen! mijn
[73] Dierbaare! zegt het ontroerde Meisje, er is geen liefde zonder
[74] deugd - pogen wij, als deeze Gelieven, deugdzaam te zijn en wij
75
[75] zullen eens zeker gelukkig worden!’ - Dat hun lot, herhaalt de
[76] snikkende minaar, eens het onze worde! - o mijne Eenigste! dat het
77
[77] zelfde graf ....... Hier sluit de ontroering hunne lippen; zij ijlen in
[78] elkanders armen - hunne harten slaan op elkander - beweging[79] loos, en onder een' stroom van vermengde traanen, zijgen ze op het
80
[80] graf neder en wenschen - eens zo te ontslapen! - - [81] Welke genoeglijke droomen, mijne JULIA! voor een teder hart! 82
[82] Dan - zal dit heil ons immer te beurte vallen? - Ach! zo mijne
83
[83] oogen u aan deezen kant des doods nimmer weder aanschouwden 84
[84] indien verschillende waerelddeelen ons stof bewaarden - JULIA!
[85] mijn hart zegt mij dat ik u eens onder de verrezen bewooners des
86
[86] geheelen aardbodems herkennen zal! - Bemoedigende zekerheid!
[87] JULIA is nooit voor mij verloren - JULIA blijft, ook in het stof des
[88] doods, mijne JULIA! ..... Ik bezwijke, o mijne beminde Zielvriendin!
89
[89] - bij de gewaarwording van eenen Engel, gevoel ik dat ik nog een
[90] zwak sterveling ben! - door aandoening bedwelmd, trekt mij een
91
[91] opkomende storm uit mijne wezenloosheid. - Alles wordt aaklig
92
[92] om mij heen - de zee brult vervaarlijk onder mij - de rots schudt.

71
71-72
75
77
80
82
83
84
86
89
91
92

een niet: iets waardeloos.
hunne jongste scheiding: hun laatste scheiding (de dood).
herhaalt: herneemt.
ijlen: snellen, vliegen.
zo: nl. in elkaars armen.
dit heil: nl. samen begraven te worden en dienen om anderen op de onsterfelijkheid te wijzen.
aan deezen kant des doods: voor de dood, op aarde.
waerelddeelen: delen van de wereld.
herkennen: m.a.w. dat de dood geen einde zal maken aan hun relatie, maar zij elkaar in het
hiernamaals terugvinden en hun relatie kunnen vervolmaken.
bij de gewaarwording van eenen Engel: terwijl ik (tijdelijk) de gevoelservaring van een engel
heb.
wezenloosheid: toestand van verminderd bewustzijn.
vervaarlijk: angstaanjagend.
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[93] Ik verlaat mijne eenzaame hoogte - nog maar weinig dagen mooglijk
93-94
[94] en ik rust weder op uw hart - Waarom zuchte ik bij deeze
[95] vertroostende hoop? .... een aaklig voorgevoel .... neen! mijne
96
[96] JULIA! ontrust u niet .... mijn ziel is ontroerd ... alles vertoont
[97] zich in deeze oogenblikken zwart aan mijne verbeelding .... eene
98
[98] geheele ledigheid foltert mijn hart .... hoe ijsselijk loeit de wind
[99] door deeze gescheurde rotsen .... waar ben ik? - reeds gevoel ik
[100] niets meer .... en echter zuchte ik onder een gevoel dat ik niet
101
[101] langer dulden kan ..... ik verlies mij .... o GOD! spaar, spaar
[102] mijne JULIA! JULIA .... ach mijne JULIA! ....
***

93-94

96
98
101

nog ... hart: Heeft Eduard een voorgevoel van de mogelijkheid tot hereniging? Het lijkt hoogst
onwaarschijnlijk dat hij de brief al ontvangen heeft waarin Julia meedeelt dat haar vader niet
langer bezwaar maakt tegen een huwelijk met Eduard (zie p. 150). Mogelijk is hij optimistischer
(verg. hoop, r. 95) dan hij tot nog toe leek te zijn.
ontrust: verontrust.
ontroerd: van streek.
geheele ledigheid: totale leegheid.
dulden: dragen.
ik verlies mij: ik raak buiten mijzelf.
spaar, spaar mijne Julia: Hier en in de voorafgaande regels is duidelijk sprake van een
voorgevoel van Julia's dood.
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t

Het gevoel.

[1] Is 't een droom of leve ik? - een benaauwde droom, die mijn brein
[2] nog benevelt, nadat ik ontwaakte? - Zou deeze ijsselijkheid wezen
2-33
[3] hebben? - Ik een sterveling zijn en haar verduren? - - Mijn God!
[4] - ruk dien nevel van voor mijne oogen weg - verdrijf deeze zinne4-55
[5] loosheid! - dat ik mijn geheele lot zie, kenne, - met eenen langen
6
[6] diepen adem den beker, daar gij mij uit drenkt, bij droppen uitslorpe,
5-77
[7] en bij ieder droppel duizend moordpriemen in dit hart ontwaar
[8] worde ...... waar ben ik? - wat gevoel ik? - gevoelen? - neen!
9
[9] gevoelt men als men hooploos - voor altijd - altijd hooploos is? [10] - - o mijn Vriend! kunt gij u dien toestand verbeelden? - zo
11
[11] ellendig en dan geen flaauw straaltje van hoop aan de kimmen van
[12] dit leven, dat nog zo lang, zo lang, voor mij zijn kan, ooit weêr te zien
[13] flikkeren - zo koud, zo versteend op den rand eens afgronds te
14
[14] staan - alles om zich te zien verzinken - een verstijfd oog in zijnen

t

3

4-5
5
6

5-7
7
9
11
14

Het gevoel: Hoewel blijkens r. 113 de dood van Julia al enige maanden geleden plaatsvond,
was Eduard er nog niet in geslaagd Alcestes hiervan in kennis te stellen. Nu probeert hij het
opnieuw, en opnieuw beleeft hij de overweldigende aandoeningen. Deze aandoeningen
beschrijft hij eveneens. Een markant voorbeeld derhalve van ‘writing-to-the-moment’ (zie Inl.
hfdst. 2).
ik een sterveling ... verduren: samentrekking met zou in r.2. M.a.w.: Is het mogelijk dat ik,
hoewel ik maar een (zwakke) sterveling ben, een dergelijke verschrikking (‘ijsselijkheid’) kan
doorstaan.
zinneloosheid: toestand waarin het verstand niet functioneert, verbijstering.
dat ik ... kenne: aanvoegende wijs: zodat (of opdat) ik helemaal doorgrond hoe mijn situatie
is.
beker: zinspeling op de drinkbeker waarvan Christus met betrekking tot zijn lijden spreekt
(o.a. Mattheus 20:22 en Johannes 18:11): lijdenskelk.
drenkt: laat drinken.
met eenen langen adem ... uitslorpe: Eduard wil zijn lijdenskelk in één lange teug uitdrinken,
maar tegelijkertijd alle druppels van het leed afzonderlijk ervaren.
moordpriemen: dolken.
hooploos: (hier heel letterlijk) zonder hoop te kunnen koesteren.
kimmen: horizonten, verste verten.
verstijfd: verstard.
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[15] nacht te werpen - gedurig al dieper al dieper er in te blikken zonder
[16] ooit grond te vinden - echter hardnekkig, gedachteloos te blijven
[17] staren - eeuwig te blijven staren - en dit - dit is mijn toestand! [18] - Konde ik een zee van traanen plengen - mijn hart zou verkwik[19] king vinden - maar ook deeze troost der treurigen is mij tot hier toe
20
[20] verzegeld - geen traan - geen drift - alles koud - koud als de
[21] dood ..... JULIA! de dood ... zie daar ten minsten een' weldaadigen
22
[22] zucht, die mijnen boezem ontvliegt! - ja! nog eene vreugd, ik gevoele
23
[23] het, is er voor mij overig - nader, gezegende bode des heils!
[24] - zeg aan dit verscheurde hart, dat het nog één uur slaan zal en dan
25
[25] - in eenen langen droomloozen nacht aan 't gewormte ten prooi
[26] liggen - dan zal ik voor 't eerst weer juichen en - helaas! ook voor
[27] 't laatste! - - Waar doole ik? - wat schrijf ik? - alles is verwar28
[28] ring, alles is afgrijzing om mij heen - tallooze gedachten vliegen als
[29] stormwinden door mijn hoofd en mijn hart kan er geen enkele van
30
[30] boeien - o vergeef, mijn Vriend! vergeef aan de ijsselijke ledigheid,
[31] daar ik in omdole, daar ik mij duizendmaalen in één oogenblik in
[32] verlieze .... Ja! ik ben er - ik had de pen opgevat om u mijn .....
[33] ach! geen woord drukt mijne ellende uit - onherstelbaar - on [34] her-stel-baar - - mijn hart barst - ik kan niet meer! ...
[35] Thans vat ik, na herhaalde pogingen, op nieuw de pen op - ach!
36
[36] hoe male ik u mijn noodlot! - reeds weder verzinkt alles voor mij [37] - Alcestes! gij hebt uwen vriend gekend - eens - eens is er een tijd
38
[38] geweest dat hij zich in het kalm gevoel van zijn aanwezen verheugde
[39] - dat de lente voor hem bloeide, en de zon voor hem uit de kimmen
40
[40] rees - dat het viooltje op zijn pad wellust voor hem ademde, en het

20
22
23
25
28
30
36
38
40

verzegeld: toegesloten, ontzegd.
drift: (sterke) emotie.
eene vreugd: nl. de dood, die in r. 23 dan ook een heilsbode heet. Eduard lijkt hier op zelfmoord
te zinspelen. Verg. p. 154, r. 5-6.
overig: over.
droomloozen nacht: het lichaam is aan het verderf ten prooi tot de dag van de
wederopstanding; dan zal het met de ziel verenigd worden.
alles is afgrijzing: alles is afschuwwekkend.
boeien: vasthouden.
vergeef aan ... ledigheid: reken (mij) de ... ledigheid niet aan.
male: beschrijf, schilder.
aanwezen: bestaan.
wellust ... ademde: vreugde ... verspreidde.
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41

[41] minste vliegje, dat voor zijne oogen wemelde, de kleenste tor die in
[42] zijne schaduw snorde, vreugd voor hem schiep - en nu - ach nu
[43] staat hij roerloos - geen warm gevoel doorstroomt zijn hart meer.
[44] Voor alles ongevoelig en toch door alles gepijnigd, drijft de geheele
[45] natuur - tot hier toe zo schoon, zo aantrekkelijk voor mijne ziel, [46] als een nevel, als eene akelige schemering voor mijne oogen [47] Rotsen, die van de schepping af aan geen voet betreden heeft [48] Bosschen, daar eene eeuwige nacht en koude in heerscht; vol huil49
[49] ende wolven en winterbeeren - Woestijnen, daar afgrond bij af49-5050
[50] grond in loeit en de dood over vale en purperverwige struiken op
[51] rond zweeft - dit zijn thans de eenige paradijzen, daar mijn hart
52
[52] naar kwijnt, en die eene meêwaarige verbeeldingskracht mij geduurig
[53] al akeliger, al akeliger schept. - Waar zijt gij vreedzaame,
54
[54] vergenoegde, dagen mijner kindschheid, toen de hoop om mij heen
55
[55] zweefde en de gelukzaligheid mijn verschiet was? - waar zijt gij
[56] heen gevloden zalige tijd mijner jongelingschap, toen ik aan de zijde
57
[57] eener Engelinne mijn leven zachtkens in de eeuwigheid zag vloeien?
58
[58] - Hoe schielijk zijt gij verdwenen - hoe ras ontwaakte ik uit dien
59
[59] droom van geneugte! - ach moest ik met zulk een gevoelig hart
[60] ontwaken! - - Alcestes! 't is middernacht - alles is stil, alles rust,
[61] behalven de ziel van uwen vriend - - Zo zijn er nu reeds twee uuren
[62] verlopen sedert ik mij neder ging zetten om u mijnen ramp te ver[63] halen - en mijn hart is geduurig ontrouw aan mijnen wil geweest [64] het leidt mij fluisterende af, langs wegen die met bloemen bezaaid
63-65
[65] schijnen, en nooit vinde ik mij weder dan voor een draaikolk - nu
[66] op dit oogenblik wilde ik graag de pen weder wegwerpen - naar

41
49
49-50
50
52

54
55
57
58
59
63-65

wemelde: op en neer (heen en weer) bewoog.
winterbeeren: (hier) ijsberen.
Woestijnen: wildernissen.
afgrond bij afgrond: de ene afgrond na de andere.
loeit: (metonymisch) de wind loeit in de afgronden.
purperverwige: purperkleurige.
naar kwijnt: naar smacht.
meêwaarige: deelnemend, met medegevoel. Eduards verbeeldingskracht komt zijn gepijnigde
stemming te hulp.
kindschheid: jeugd.
verschiet: toekomst.
in: naar. in ... vloeien: in ... overgaan.
schielijk: spoedig.
geneugte: vreugde.
mijn hart ... draaikolk: m.a.w. Eduards hart verleidt hem steeds tot aangename fantasieën,
waardoor hij zijn wil om Alcestes de dood van Julia te vertellen niet uitvoert.
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[67] mijn venster ijlen en gedachteloos de stikdonkere duisternis aan[68] schouwen - en echter gevoel ik - zo gij nu mijn lot niet verneemt,
[69] verneemt gij het in eeuwigheid van mij niet! - hoor dan - hoor
[70] Alcestes! - en beef niet zo gij kunt - ik bereide u siddering! - 71

[71] Zie hier den jongsten brief van JULIA - hij ligt open voor mij 72
[72] ‘Eduard! dierbaare Eduard! mijn hand beeft van genoegen - ijl op
[73] vleugelen der liefde naar uwe JULIA - geen afstand scheide meer,
74
[74] wat God saamenvoegde - o koom haastig! mijn Vader stemt alles
[75] toe - mijne traanen, zijne genegenheid, eene gunstige voorzienigheid
75-76
[76] hebben het laatste zegel aan ons heil van zijn hart gescheurd.’
[77] Ik leze en reeds is al mijn' geleden rampspoed vergeten - geen
[78] ellende, geen zucht zelfs, blijft meer in mijne gedachtenisse geprent
[79] - het oogenblik dat ik JULIA weder in mijne armen zal drukken,
[80] vervult mijne geheele ziel - ja! ik vloog naar mijn Vaderland en o
81
[81] hoe genoeglijk, met welk eene vertedering zag ik nu de woonplaats
82
[82] mijner JULIA aan de kimmen blaauwen! - reeds drukt mijn voet den
[83] langbegeerden grond - reeds stroomt het bloed met verdubbelde
[84] drift door mijne aderen - reeds bonst mijn hart. - Elk voorwerp
[85] trekt mijne aandacht en in alles meen ik JULIA te ontdekken. 86
[86] IJlings vertoont zich ver in 't verschiet eene lijkstaatsie - eene
87
[87] onwillige huivering verspreidt zich over mijn geheele leven - ik
88
[88] nadere - eene geduurig aanwassende ontroering vertraagt heimelijk
88-89
[89] mijnen spoed - Hemel! wat zag ik! - de Vader van JULIA was
[90] het eerste mensch, dat ik onderscheiden kon - alles draaide voor
91
[91] mijn gezicht - ik beefde en brandde teffens om meer te weten 92
[92] eene ijzing overmeestert mij - bedwelmd, reeds in eene halve zinne-

71
72
74
75-76

81
82
86
87
88
88-89
91
92

jongsten: (hier) allerlaatste.
genoegen: vreugde.
wat God saamenvoegde: verwijzing naar Mattheus 19:6 (‘Hetgeen dan God samengevoegd
heeft, scheide de mensch niet’) en Markus 10:9.
mijne traanen ... gescheurd: mijn tranen, zijn genegenheid (nl. van Julia's vader) en Gods
welwillende bestuur hebben de laatste verzegeling waarmee zijn hart voor ons heil was
toegesloten, losgescheurd.
genoeglijk: vol vreugde.
blaauwen: opdoemen.
ver in 't verschiet: heel in de verte.
lijkstaatsie: begrafenisstoet.
onwillige: onwillekeurige.
leven: (hier) lijf.
aanwassende: groeiende.
heimelijk: onbewust.
teffens: tegelijk.
ijzing: verstijving van vrees.
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92-93

[93] loosheid, vraag ik wiens lijk .... Eene treurige stem noemt JULIA [94] Zo spreekt de donder - Reeds lag ik op de aarde uitgestrekt en om
95
[95] te sterven behoefde ik niets meer doortestaan - Helaas! mijn lot
[96] moest bitterer, gruuwzaamer worden - ik moest mijne oogen voor
[97] 't licht weêr ontsluiten en eene waereld zonder JULIA - eene valleie
97-9898
[98] van doodsbeenderen, zonder ziel, zonder leven zien! - Ik bekwam
99
[99] weder - op het eigenste leger, daar ik eertijds van JULIA genoeglijke
[100] droomen genoot, daar ik verkwikkelijk aan haar dacht en reikhal[101] zende het uur te gemoet zag, dat mij aan haare zijde zou voeren [102] die uuren waren nu voor altijd als zo veele schakels aan de lange
103
[103] keten der eeuwigheid geklonken - en geen opvolging - geen enkel
104
[104] verschiet meer. - Beurteling loeiende van weedom en stom van
105
[105] smart, konde ik mij niet verbeelden, dat ik waakte - Dan eens
[106] wenschte ik dat er een woest plekje gronds buiten deeze waereld
107
[107] ware, daar ik, afgezonderd van alles wat leefde, buiten hulp, buiten
108
[108] verkwikking, mijn smart kon overbrengen en mijne dagen afkwijnen
109
[109] - nu weer smeekte ik den dood om den draad eens levens aftesnij110
[110] den, dat onherstelbaar nutteloos en verpest was - Helaas! hij verhoorde
111
[111] mij niet - mijne JULIA was niet meer en ik - ik was gevloekt
[112] om te leven! [113] o Mijn Vriend! maanden zijn er sedert dien tijd verlopen, en tot
[114] nog toe geen troost, geen kalm oogenblik! - Honderdmaalen heb ik

92-93
95
97-98

98
99
103
104
105
107
108
109

110
111

zinneloosheid: bewusteloosheid.
doortestaan: te doorstaan, te verduren. M.a.w. Eduard was rijp voor de dood.
eene valleie van doodsbeenderen: Dit beeld herinnert aan Ezechiël 37:1 (‘De hand des Heeren
was op mij, en de Heere voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden eener
vallei; die nu was vol beenderen’).
bekwam: kwam bij.
eigenste leger: zelfde bed.
geen opvolging: geen vervolg. M.a.w. er zullen voor Eduard op aarde geen uren samen met
Julia meer zijn.
verschiet: uitzicht, perspectief.
loeiende van weedom: brullend van smart.
verbeelden: voorstellen.
buiten: zonder.
afkwijnen: kwijnend doorbrengen tot het einde.
draad eens levens: Refereert aan de mythologische voorstelling van de schikgodinnen, door
wie de menselijke levensdraad respectievelijk gesponnen, in stand gehouden, en ten slotte
doorgeknipt wordt.
hij: nl. de dood.
gevloekt: gedoemd.
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[115] u mijne ellende willen melden en honderdmaalen viel mij de pen uit
[116] mijne hand - Zo ellendig te zijn! .... Ach mijn Vriend! uw Eduard,
[117] de medgezel uwer jeugd, is voor u, voor de Maatschappij, voor 't
117-118
[118] Heelal verloren! - o Wees gij gelukkiger! - ken nooit die folterende
[119] pijniging - zelfs niet voor het kleenste tijdstip - die altijd - altijd
[120] in dit leven mijn beul zal zijn! .... Mijn GOD! ik misse JULIA - wat
[121] kan voortaan dit oneindig ledig hart vervullen dan Gij alleen? [122] Ach mijn GOD! ...
***

Eindnoten:
2-3 wezen hebben: werkelijk bestaan.

117-118

voor de Maatschappij, voor 't Heelal: (bedoeld wordt) voor iedereen en alles. Hier manifesteert
zich bij Eduard het asociale gedrag dat veel sentimentele romanhelden kenmerkte en dat
aanleiding gaf tot kritiek (zie Inl. hfdst. 9).
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De kalmte.
[1] Verban uwe vrees, Alcestes! ik heb mijne rust weder. - Mijn hart
[2] zal blijven bloeden aan eene wond, die ongeneeslijk is, en geen tijd
3
[3] zal de kwijnende treurigheid, die mijn leven langzaam ondermijnt,
4
[4] verzachten - zij maakt mijn wezen uit, ik bemin ze - ach! met haar
4-5
[5] verloor ik alles! - Maar zijt niet bekommerd, dat de wanhoop mij
6
[6] eenig geweldig middel zal inblazen - de storm, die door mijne ziel
[7] gierde, is bedaard, en de stem van den Godsdienst heeft den vloed
8
[8] mijner driften glad gekemd. - Welke zwakke stervelingen zijn wij
9
[9] dan! - ja! ik verbeeldde mij, dat de zekerheid der onsterflijkheid
[10] mijne hartstochten bij het verlies mijner JULIA beteugelen zou, dat
[11] mijn oog zich op de kortheid des tijds, de langduurigheid der eeuwig[12] heid zou vestigen - hoe vaak heb ik mij met mijne JULIA in dit
[13] troostrijk vooruitzicht verblijd en vreedzaam dat tijdstip te gemoet
14
[14] gezien - ach! nauwlijks is het daar, of pligt, reden, en Godsdienst
15
[15] verzwinden voor mij - mijne driften alleen spreken, en een' geruimen
[16] tijd ben ik doof voor alles! - Gelukkig nog dat mijn hart
[17] eindelijk naar de taal van Godsdienst en Rede geluisterd heeft! - ja,
18
[18] mijn Vriend! ik ontken het niet - in mijne eerste vervoeringen zoude
19
[19] ik de hand, die mij een' dolk door den boezem gejaagd had, gekust

3
4
4-5
6
8
9
14
15
18
19

kwijnende treurigheid: de treurigheid die me langzaam doet verzwakken.
wezen; bestaansgrond.
met haar verloor ik alles: als ik haar (nl. de kwijnende treurigheid) niet mocht koesteren, zou
ik alles wat ik nog bezit kwijtraken.
geweldig: gewelddadig. Eduard zinspeelt hier op zelfmoord.
inblazen: influisteren.
driften: onbeheerste emoties.
glad gekemd: glad gekamd, d.w.z. gekalmeerd, tot bedaren gebracht.
dan: toch.
pligt: nl. om je aan Gods bevel te onderwerpen.
verzwinden: verdwijnen.
driften: zie aant. r. 8.
mijne eerste vervoeringen: de eerste ogenblikken dat ik buiten me zelf was.
boezem: borst, hart.
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[20] hebben - God dank! dit gevaar is verdwenen - De genoeglijke
[21] vertedering, die mijn hart thans geduurig weeker maakt - de traan,
22
[22] die altijd in mijne oogen zwelt - de zweem van treurigheid, die zich
[23] op alles, wat mij omringt verspreid heeft - dit blijft mij dierbaar 24
[24] het zal mij onafscheidelijk verzellen, tot dat mijn stof zich weder met
[25] dat van JULIA verëenigen zal en ook dat oogenblik blijft mijn hart
[26] met innige blijdschap te gemoet zien! - - Ik heb dan geleefd, mijn
27
[27] Vriend! en dit is de jongste brief, dien gij van mij ontvangen zult 28
[28] Eens zien wij ons weder! - Verbeiden wij dat oogenblik. - Waarom
29
[29] hier de banden nauwer toegehaald, die eerlang verscheurd moeten
30
[30] worden? - Daar - aan geenen kant des grafs - rooft geen wreede
[31] scheiding aan alle de voorige zalige uuren in eens hunnen wellust! 32
[32] - Uwe pogingen zijn ijdel, Alcestes! - mijn voornemen staat vast
33
[33] - vast als de eeuwigheid! - Hoor waar ik kwijnen ga, en ach! wees
[34] ook gij niet wreed - kant u niet door vergeefsche, door ijskoude
34-3535
[35] redeneeringen tegen de eenige verkwikking, die mij nog overig is. 36

[36] Digt bij het Kerkhof, daar mijne JULIA sluimert, staat in een
37
[37] eenzaam dal een gothiesch gebouw, dat sedert eenen geruimen tijd
[38] niet bewoond is. Een vervallen torentje verheft op het zelve zijn
39
[39] nederig weêrvaandeltje boven de omliggende heuvels. - Van deeze

22
24
27
28
29
30
32

33
34-35
35
36
37

39

zweem: waas.
verzellen: vergezellen.
jongste: allerlaatste. Eduard zondert zich geheel van de wereld af en verbreekt zelfs het
contact met Alcestes.
Eens zien wij ons weder: eens zien wij elkaar terug (nl. in het hiernamaals).
eerlang: weldra.
aan geenen kant des grafs: aan de andere kant van het graf, d.w.z. na de dood.
Uwe pogingen: nl. om Eduard te weerhouden van zijn voornemen zich geheel af te zonderen.
Niet duidelijk is of Eduard hier een toespeling maakt op pogingen die Alcestes al gedaan
heeft (waarmee althans ièts van Alcestes als actief correspondent zichtbaar zou zijn geworden),
of dat hij een waarschuwing bij voorbaat geeft.
ijdel: vergeefs.
kwijnen: wegkwijnen, in de zin van afsterven.
kant u niet ... tegen: verzet u niet ... tegen.
overig is: overblijft, resteert.
sluimert: rust; sluit aan bij het beeld van de dood als slaap.
gothiesch: in Feiths tijd nog niet een specifieke stijlaanduiding. Het woord betekende meer
algemeen: middeleeuws, met een component erin van: ruig, barbaars. (Zie aant. bij p. 93, r.
31.)
weêrvaandeltje: windwijzertje.
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40

[40] hoogte kan ik het graf van julia en de dikke toppen van dat eigen
[41] dennenbosch zien, in wiens schaduwe ik zo menigwerf aan haare
[42] zijde leven en zaligheid inademde - Vaale klimopstruiken hechten
[43] zich overal tegen de muuren, die hier en daar wit door het treurige
[44] groen heen schijnen, en het dak is bemost - Door zwaare ijzeren
45
[45] traliën ziet men uit de vensters in eene breede, diepe, graft, die het
[46] geheele gebouw omzoomt, en wier water onder het dichtoverhan[47] gend loof van breede Castanjeboomen zich zwart vertoont - Eene
[48] holle, langzaamverflaauwende echo herhaalt driemaal het ploffen
[49] van ieder venster, het kraken van elke deur, die men openstoot - in
[50] één woord, deeze geheele woning komt overeen met de wending van
[51] mijne ziel. - Ik heb ze gekocht - en 't is hier dat ik in de afgezon
[52] derdste eenzaamheid mijne overige dagen in stille rust en vergeten
52-5353
[53] van 't Heelal door wil brengen. - Alles streelt hier mijne treurigheid!
[54] - In den vroegen morgenstond wandele ik naar het bosch, en
[55] daar ben ik uuren bezig met mij al het heil levendig voor oogen te
56
[56] stellen, dat mij eertijds in dit heiligdom te beurte viel - ieder plekje,
57
[57] daar JULIA gezeten heeft, beschouw ik met eenen wellustigen eerbied
[58] - nu eens verbeeldde ik mij het afdruksel van haaren voet in den
[59] grond te zien, en geheel vertederd rolt een traan in deeze dierbaare
60
[60] opening - dan weder omhels ik de bank van zooden, die haar in
[61] mijnen arm tot eene verkwikkelijke rustplaats verstrekte en onge
62
[62] merkt daalt mijne verbeelding in haar graf neder en sluimert aan
[63] haare zijde in. - 's Nachts, als 't lichte maan is, of mijn liefste

40
45
52-53
53
56
57
60
62

eigen: zelfde.
graft: gracht.
vergeten van 't Heelal: afgezonderd van iedereen en alles.
streelt: koestert.
dit heiligdom: verg. p. 78, r. 34 waar dit bos door Eduard als een tempel ervaren werd.
wellustigen: d.w.z. Eduard beleeft er toch een vorm van genoegen aan.
opening: holte.
daalt mijne verbeelding: d.w.z. daal ik in mijn verbeelding.
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6463-6464

[64] gestarnte aan een zuiver uitspansel zijn' dissel begint te wenden,
[65] begeve ik mij naar 't Kerkhof - Op haar zerk gezeten, aanschouwe
66
[66] ik beurteling den eeuwigen hemel boven mij, en ieder grasje dat om de
67
[67] tombe mijner JULIA groeit - Laatst vond ik er een viooltje, dat in de
68
[68] stilte des middernachts lieffelijk waassemde - drie avonden achter
[69] een bezocht ik dit nederig bloempje en weende op zijne blaadjes [70] Helaas! gisteren vond ik het verdord en met een verflensd steeltje
[71] naar de aarde hangen - een bange zucht ontvloog mij - zo verwelkte
71-72
[72] mijne JULIA! zeide ik - ik stond eenigen tijd roerloos mijn
[73] viooltje aantezien, en toen zeeg ik op het graf neder en weende
74
[74] overluid. - - - Mijn leger zal voortaan eene doodkist zijn - de
[75] zwaare Den, die de bank van zooden, daar ik eens zo zalig op was,
[76] overschaduwde, heb ik afgehouwen, en van binnen uitgehold - als
[77] de heuvels, die hier van rondsomme mijn gezicht beperken, de zon
[78] achter hunne toppen beginnen te verbergen en eene laatste flikkering
[79] nog over de puntjes van 't gras zweeft, daale ik in deeze rustplaats
[80] neder - mijne vermoeide oogenleden sluiten zich en bij mijne ont-

64
63-64

64

66
67
68
71-72
74

gestarnte: gesternte, sterrenbeeld.
zuiver: helder.
mijn liefste gestarnte ... wenden: Het bedoelde sterrenbeeld is de Grote Beer of Wagen
(vandaar ‘dissel’). Verg. Ferdinand en Constantia dl. 2, p. 38: ‘Hoe vertederend stond de
wagen met zijn' krommen dissel daar tegen mij over! - Dit gestarnte moet iets aantrekkelijks
voor een gevoelig hart bezitten. Men vindt bijna geen Dichter, die 'er zijne verbeelding niet
een' enkelen keer met wellust aan gekluisterd heeft.’ De Grote Beer is inderdaad een met
name in de sentimentele literatuur geliefd sterrenbeeld.
dissel: disselboom, boom tussen de paarden voor een wagen.
zijn' dissel begint te wenden: Volgens de mythologische voorstelling wordt de Wagen tegen
de ochtend omgewend, om plaats te maken voor Helios met de zonnewagen. (Verg. bijv.
Vondels Palamedes r. 1332-1334, en de aant. bij deze verzen in de W.B.-editie dl. 2.) Eduard
zoekt dus Julia's graf op bij heldere maan of tegen het ochtendgloren.
grasje: symbool voor nietigheid en vergankelijkheid.
viooltje: heeft een symboolwaarde vergelijkbaar met die van ‘grasje’ (r. 66).
waassemde: geurde.
zo verwelkte mijne Julia: Suggereert Eduard hier dat Julia weggekwijnd is (naar men mag
aannemen van verdriet)?
overluid: hardop, luid.
leger: rustplaats, bed.
Mijn leger ,.. zijn: Het (laten) maken van de toekomstige doodskist en het erin slapen, is in
de 18e-eeuwse literatuur een populair motief; men vindt het o.a. in Richardsons Clarissa
(1748) en in Le comte de Comminge van Baculard d'Arnaud (1764).
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[81] waking ben ik treurig - dan herinnere ik mij hoe men mij eens in
[82] deezen zelfden boom bewegingloos neêr zal leggen, om niet weêr te
[83] ontwaken dan voor de eeuwigheid - dan daar, waar ik mijne JULIA
84
[84] weder zal vinden - Ja! dit leven is een droom - een van bitterheid
[85] en vreugde gemengde afmattende droom, - de dood schenkt ein86
[86] delijk rust aan het ontroerde brein - en de dag der opstanding
[87] verkwikkelijke ontwaking. - o Mijn Vriend! misgun mij dit vermaak
87-88
[88] niet - het eenigste daar ik nog vatbaar voor ben! - immers
[89] ook gij draagt een gevoelig hart in uwen boezem - ach! waarom is
[90] dit geen voorrecht van ieder Geestelijke? - Gij weet hoe hoog ik die
[91] orde acht - een waardig Leeraar van den Godsdienst van JESUSDIE ORDE: NL.
DE GEESTELIJKE STAND. CHRISTUS was ten allen tijde een der voortreffelijkste wezens
bij
[93] mij. - Voor eenige dagen werd ik er door een bezocht - de onge[94] voelige! hij poogde - aan mij Alcestes! - te beweren, dat alle
94-95
[95] betrekking, elke vriendschapsband in den dood een einde nam [96] dat tedere Echtgenooten, dierbaare Bloedverwanten, geliefde Vrien[97] den, elkanderen in het ander leven niet herkennen zouden. Ik voelde
[98] mijne geheele wonde openscheuren, medogenloos openscheuren 99
[99] de hairen rezen mij van angst te berge - ‘Om Gods wil, mijn Heer!
100
[100] zeide ik, spaar, spaar mijn arm hart - verschoon het van uwe
[101] bewijzen - ach! zo ik dwale, misgun mij deeze dwaling niet - met
[102] haar ontneemt gij mij alles’ - Hij zweeg en kon lagchen - - ja,
[103] Alcestes! mijn hart zegt het mij - en de Rede en Godsdienst beide
104
[104] begunstigen zijn getuigenis - wij zullen ons herkennen - van het

84
86
87-88
94-95
99
100
104

Ja! dit leven is een droom: verg. p. 112, r. 62-63.
ontroerde: geschokte, ontregelde.
dit vermaak: nl. het teruggetrokken en kwijnende leven waarmee Eduard zich op zijn gewenste
dood voorbereidt.
alle betrekking: d.w.z. alle persoonlijke relaties zoals die op aarde bestaan. In de nu volgende
passage komt Eduards eeuwigheidsvoorstelling het duidelijkst naar voren. Zie Inl. hfdst. 4.
hairen: haren. De beeldspraak van de te berge rijzende haren komt voor in Job 4:15: ‘hij deed
het haar mijns vleesches ten berge rijzen.’.
verschoon het van: spaar het, val het niet lastig met.
begunstigen: (hier) onderschrijven, bevestigen.
zijn: nl. van het hart.
ons: elkaar.
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[105] eene einde des aardbodems tot aan het andere herkennen - met
[106] vreugd ons die weinige goede daaden herinneren, daar eene gunstige
106-107
[107] Voorzienigheid ons hier de gelegenheid toe deed aanlagchen, en die
[108] wij op haaren wenk verricht hebben - Daar toch zal de plaatse des
[109] genots zijn! - Zij was op deeze beneden waereld niet. - Liefde,
[110] Vriendschap, Deugd, Kennis - alles wordt hier slechts gezaaid - en
[111] zou er voor haar geenen oogst aanbreken? - zou dit gezegend zaad
[112] in deeze aarde verstikken? - met haat, nijd, misdrijf één lot hebben? [113] Neen! alles wat in mij is schreeuwt hier tegen - mijn hart gruuwt
[114] op de enkele gedachte er van - eens - eens zullen wij gewis maaien
109-115
[115] - eenen eeuwigen oogst maaien! - Verbeiden wij reikhalzende dat
116
[116] tijdstip, mijn Vriend! - dan - dan vindt gij mij gezellig, vrolijk,
117
[117] scheidingloos weder - en ik mijne JULIA en u - Vaarwel, Alcestes!
[118] - de traan, die hier dit blad besproeid heeft, zegt u dat ik u liefhebbe
119
[119] - ja! gij zijt mij dierbaar - de Oordeelsdag zal er u van overtuigen
[120] - daar veinst men niet - Voor 't laatst - vaarwel tot in de
[121] eeuwigheid! - ***

106-107

109-115
116
117
119

daaden ... aanlagchen: d.w.z. de Voorzienigheid zorgde ervoor dat de gelegenheid ons
toelachte om die goede daden te verrichten.
gunstige Voorzienigheid: gunstige besturing van God.
Verg. de zaaipassages op p. 95 en 112. Het goede komt, aldus impliceert dit beeld, tot
volledige wasdom in het hiernamaals, het kwaad gaat te zijner tijd met al het aardse te gronde.
gezellig: sociabel, openstaand voor anderen.
scheidingloos: zonder dat er nog een scheiding mogelijk is.
de Oordeelsdag: het laatste Oordeel, dan zien zij elkaar immers weer.
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t

Aan de maan.

1

[1] o Maan! heilige, kuische Vriendin van mijn hart, Bezielster van
2
[2] mijnen edelsten wellust! - Gij, die thans aan eenen zuiveren hemel,
[3] als Vorstinne des Nachts, in aandoenlijke statigheid voordtreedt! 4
[4] van deezen eenzaamen akker Gods, bij de stilte des middernachts, in
5
[5] 't midden mijner verstorven Broederen, begroeten u mijne oogen, en mijn hart
gevoelt uwen invloed.
7

[6] Voor het oog der halve rustende waereld verborgen - eenzaam
8
[7] als in de valleie des doods - ondervinde ik uwe tegenwoordigheid, o
9
[9] EEUWIGE! - mijn hart gloeit van liefde, maar beeft niet. - Even
[10] gewis van uwen wenk afhangende, omringd van eene geheele woe-

t

1
2
4
5
7
8
9

Aan de Maan: Dit hoofdstuk bevat een soort litanie van Eduard, gericht tot de maan. In zeer
veel sentimentele literatuur fungeert de maan als een vertrouwelinge, bij wie men zijn hart
kan uitstorten; met name liefdesontboezemingen en gedachten over het voortleven na de
dood werden aan haar toevertrouwd. Hoezeer deze zgn. maancultus verbreid was in de
literatuur wordt geïllustreerd door het feit dat de Duitse vertaler van de Julia dit hoofdstuk
achterwege liet, met als argument dat de maan al veel te veel lastig gevallen werd (zie Inl.
hfdst. 10).
In de loop van het hfdst. vindt er een versmelting plaats van de maan, God, Julia en (Julia
als) een engel Gods.
kuische Vriendin: de maan is traditioneel een symbool van kuisheid. In de klassieke mythologie
was de maangodin (Diana) onder meer godin van de kuisheid.
wellust: genoegen.
akker Gods: dodenakker, begraafplaats. Verg. ook het beeld van zaaien en oogsten op p.
160, r. 109-115.
Broederen: medemensen.
halve rustende waereld: dat deel van de wereld waar het nacht is.
valleie des doods: verg. p. 152, r. 97-98.
Eeuwige: In deze en de volgende alinea spreekt Eduard niet de Maan, maar God aan. Via
het schijnsel van de maan komt Eduard tot de straling van Gods licht (r. 14).

Rhijnvis Feith, Julia

162
[11] lende waereld, als op dit verlaten Kerkhof, drijft in beide omstandig9-1212
[12] heden mijne hoop, mijn geheel aanzijn op uwe goedheid. - Zij was
13
[13] het, die mij mij zelven, die mij het waar geluk deed kennen [14] Godlijk licht omscheen mij, en bij zijne straalen ontdekte ik den
[15] waaren, den eenigen weg om deeze zalige haven te bereiken: ik zag
[16] dat deugdzaam te zijn, het eenig middel ware om gelukkig te zijn, en
17
[17] - Gij zelf schonkt mij de Liefde tot Leidsvrouw.
[18] Dat die laage, die verachtelijke ziel bloze, die de Liefde eene
18-19
[19] schadelijke, eene onëdele drift noemt! - Een Monster, met verslin19-2020
[20] dende oogen en pestkoolen op de kaaken, ontheiligde haaren naam
[21] en misleidde den Dwaas, maar nimmer kende hij de waare Liefde.
[22] Even zuiver als Gij zelf, Bron van alle Liefde! zet deeze verheven
[23] hartstocht den sterveling tot waare grootheid aan, en leert de ziel van
23-24
[24] potaarde gevoelen. - Niet vruchtloos stortte Gij de aanminnige
24-25
[25] wederhelft van het menschelijk geslacht, bij zulk eenen invloed op
[26] onze harten, zulk een fijn gevoel voor het schoone, voor het vol[27] maakte in! - Niet vergeefsch gaaft gij haar de tedere Mensch28
[28] lievendheid, het werkzaam Mededogen, de lieftalige Schaamte tot
[29] geduurige gezellinnen - o Liefde! mijn hart erkent het en klopt van

9-12

12
13
17
18-19
19-20

Zowel in de woelende wereld als op het verlaten kerkhof is Eduards leven van Gods leiding
(‘uwen wenk’) afhankelijk; daarom is in beide omstandigheden zijn hoop afhankelijk van Gods
goedheid.
aanzijn: bestaan.
mij zelven: nl. de vermogens die ik in mij had.
de Liefde: d.w.z. Julia als incarnatie van de ware liefde.
die de Liefde ... noemt: die de liefde met wellust identificeert.
Een Monster ... kaaken: nl. de wellust. Verg. Feiths Oden en gedichten, dl. 3, p. 118:

Schouw de vuige [= de wellust] waar
ze treedt,
Welkt de Lente voor haare oogen.
Met een pestkool op de kaak,
En in 't hart een broet van slangen,
Schuilt de Dood in haar vermaak,
Volgt de Hel haar kronkelgangen.
20
23-24

24-25
28

pestkoolen: zweren of gezwellen.
leert ... gevoelen: de ziel van potaarde is hier meewerkend voorwerp. De liefde leert de a.h.w.
nog ongevormde mens werkelijk gevoelen. Verg. Genesis 2:7 (‘En de Heere God had den
mensch geformeerd uit het stof der aarde, en in zijne neusgaten geblazen den adem des
levens; alzoo werd de mensch tot een levende ziel’). Voorts Jeremia 18:6.
de aanminnige wederhelft van het menschelijk geslacht: de bevallige helft van het mensdom,
d.w.z. de vrouw.
werkzaam Mededogen: effectief medelijden, medelijden dat zich in daden uit.
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[30] dankbaarheid, gij waart het, die mij het eerst de hand greept, die mij
[31] den eersten stap in het spoor der deugd deedt drukken - gij vingt
30-32
[32] aan, en alle middelen werkten mede! 33

[33] Gevoelverwekkende Maan! hoe vaak hebt gij mij sints op dien
[34] weg versterkt? - Ik zag u in de stille eenzaamheid aan - gij herin[35] nerde, gij vertegenwoordigde mij mijne aanminnige, mijne diep[36] gevoelende JULIA. - Bosschen en bergen verhieven zich tusschen ons [37] onafmeetbre zeeën hielden ons van een gescheiden - Onze
38
[38] oogen staarden in verschillende waerelddeelen op u - onze gezichtstraalen
38-39
[39] ontmoetten elkanderen. - Hoe versmolt dan mijne
40
[40] geheele ziel in enkele aandoeningen - hemelsche, goddelijke aandoeningen!
[41] - Aan JULIA te denken, met wellust te denken, en de
42
[42] verhevenste lessen der Deugd ongetrouw te zijn, is voor dezelfde ziel
[43] onmogelijk! - 44

[44] Beminnelijke JULIA! gij hebt mij uwer waardig gemaakt - ik zag
45
[45] uw gelaat, en in het zelve het volkomen beeld uwer ziel - uwer ziel,
[46] die de beeldtenis der Godheid was! Mijn hart gevoelde voor 't eerst
47
[47] de Liefde, en de eerste begeerte deezer heilige drift was deugdzaam te
[48] zijn! - Een wenk, een onschuldig lagchje uwer oogen overwon
[49] telkens duizend aanvechtingen - nu sloeg ons hart op dezelfde wijze

30-32

33
38
38-39

40
42
44
45
47

gij waart het ... mede: Is hier de voorbestemde liefde bedoeld, of de liefde die Julia bij Eduard
opwekte? In het laatste geval zou gesuggereerd worden dat Eduard pas door Julia de deugd
zou zijn gaan beminnen, hetgeen strijdig is met het beeld van Eduard dat in het hfdst. De
ontmoeting gegeven wordt: hij was immers reeds deugdzaam vóór de ontmoeting met Julia.
Gevoelverwekkende Maan: zie de aant. bij de titel van dit hfdst.
sints: sindsdien.
waerelddeelen: delen van de wereld.
gezichtstraalen: blikken.
onze gezichtstraalen ontmoetten elkanderen: Een veel voorkomend beeld in de 18e eeuw.
Gescheiden gelieven speelden graag met de gedachte dat wanneer ze tegelijk naar de maan
keken, hun blikken elkaar daar ontmoetten, zodat er toch een vorm van communicatie was.
in enkele aandoeningen: enkel, uitsluitend in aandoeningen.
dezelfde: d.w.z. één en dezelfde.
gij hebt ... waardig gemaakt: zie Inl. hfdst. 4.
uwer: aan u (2e nv. bij waardig gemaakt).
volkomen: volmaakte.
drift: hartstocht (hier uiteraard zonder negatieve bijbetekenis).
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50

[50] - onze zielen waren eenstemmig als de toonen der Hemelingen 51
[51] ééne begeerte - ééne poging - één verschiet! - Nietige aarde! onze
52
[52] liefde was te groot om door uwen kleenen kring omschreven te
53
[53] worden - de Eeuwigheid was het perk, dat ze vervullen kon, en het
[54] oog der Godheid haare liefste getuige! [55] Hoe vaak hebt gij, bekoorlijke Beheerscheresse van mijn leven!
[56] mij den hobbeligen weg deezer waereld tot een paradijs gemaakt! 57
[57] hoe veele bittere traanen uitgewonnen - hoe veel bange nooden
58
[58] gespaard! - Uw oog schiep een nieuw Heelal voor mij, en gij leerde
[59] mij genieten. Ieder beekje, dat zijne golfjes langs mij heen stuuwde [60] ieder roosje, dat op mijn pad ontlook - geen grasje zelfs was mij met u
[61] onverschillig - aan uwe zijde werd mij alles zaligheid! - [62] Waar zijn die avondschemeringen - die halfverlichte plekken
63
[63] van dat somber wellustig Boschje, dat mij op een bed van zooden,
[64] door de Natuur eenvouwdig gespreid, zo menigwerf in uwen arm
[65] zag nederliggen, en op uw gelaat bij het heldere maanlicht staren! 66
[66] In die oogenblikken was mijn geheel aanzijn enkel aandacht 67
[67] zuiver gevoel! - - IJlings verdwenen uwe trekken - ik zag - geen
[68] JULIA - maar een Engel Gods! - het licht der maan werd voor mij
69
[69] de straalen eener tegenwoordige Godheid - al wat mij omringde
[70] werd mij heilig - de geheele natuur scheen de Troon van God te
[71] zijn! - JULIA! gij deelde in mijne verrukking - wij aanbaden! - [72] Tedere Maan! bedriegt mij mijne verbeelding - of wordt gij

50
51
52
53

57
58
63
66
67
69

Hemelingen: hemelbewoners, engelen.
ééne begeerte ... verschiet: d.w.z. (er bestond voor onze zielen slechts) éénzelfde wens,
éénzelfde streven, éénzelfde (heils)verwachting.
kring: omtrek.
omschreven: afgeperkt.
perk: begrenzing (verg. onbeperkt).
ze: nl. onze liefde.
vervullen: geheel vullen (het onderwerp is ze).
uitgewonnen: bespaard.
Uw oog ... mij: ik kreeg een nieuw zicht op alles toen ik door uw ogen leerde kijken.
wellustig: genoeglijk.
aanzijn: bestaan.
aandacht: toewijding, gewijde stemming.
IJlings: plotseling.
trekken: gelaatstrekken.
tegenwoordige: aanwezige.
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73

[73] bleeker op de herinnering mijner JULIA? - - Mijn hart schat uw
[74] mededogen, en mijne oogen plengen traanen. - JULIA is niet meer!
75
[75] - niet meer onder uwen kring! - onze oogen ontmoeten elkanderen
75-76
[76] in eeuwigheid niet weêr op uwe oppervlakte! - Zij is - waar
77
[77] toe ze geschapen was - thans volkomen, geheel een Hemelling - en
[78] o! hoe na grensde de sterfelijke JULIA en de onsterfelijke Engelin aan
78-79
[79] een! - - - Heilige JULIA! verheerlijkte Vriendin! o zo gij van
[80] deezen stillen Kerkhof, waar de Dood en de Nacht onder ver
81
[81] strooide beenderen en holoogige hoofden sluimeren - maar daar
82
[82] teffens Engelen onder de schaduwen rondzweven - zo gij van deeze
82-83
[83] schatkist der Eeuwigheid mijne stemme hoort - verheug u dan in de
83-84
[84] bewustheid, dat uw Vriend - die eenmaal u bemind heeft - een85
[85] maal uwer waardig was - dat hij nog der deugd getrouw is, dat zijne
86
[86] vuurigste begeerte is, haar altijd getrouw te zijn. Eerlang zal hij uwer
[87] op nieuw waardig zijn - u op nieuw genieten en - troostrijk
88
[88] denkbeeld! voorsmaak van Hemelvreugde! - eeuwig genieten!
[89] o Maan! - heden nog mag ik u aanschouwen - heden nog lagcht
[90] mij uw onbewolkt gelaat van eenen stillen Hemel aan - morgen zal
[91] mijn oog mogelijk voor eeuwig voor u gesloten zijn! - Aandoenlijk
92
[92] vooruitzicht! - Eerbiedwaardige Godvrucht! Gij alleen kunt dit
93
[93] verschiet beminlijk maken - gij maakt het mij op dit oogenblik! -

73
75
75-76

77
78-79
81
82
82-83
83-84
85
86
88
92
93

op: bij.
schat: waardeert.
onder uwen kring: in het ondermaanse (op de aarde).
onze oogen ... uwe oppervlakte: wanneer beide gelieven tegelijkertijd naar de maan kijken,
ontmoeten de blikken elkaar a.h.w. (een soort literaire telecommunicatie). Verg. p. 163, r.
38-39.
Hemelling: hemelbewoonster, engel.
hoe na ... aan een: in Eduards conceptie van de Keten der wezens (zie hiervoor p. 133)
grensde Julia als bijna volmaakt mens aan een hogere schakel in de keten, de engel.
holoogige hoofden: doodshoofden.
sluimeren: (hier) onzichtbaar aanwezig zijn, rondwaren.
onder: temidden van.
schaduwen: schimmen.
deeze schatkist der Eeuwigheid: nl. het kerkhof. Hier worden de stoffelijke resten bewaard
tot de wederopstanding.
de bewustheid: het besef.
der deugd getrouw: trouw aan de deugd.
Eerlang: weldra (nl. zodra Eduard en Julia samengevoegd zijn in de hemel).
voorsmaak van Hemelvreugde: bijstelling bij troostrijk denkbeeld.
voorsmaak: voorgenieting.
Godvrucht: godsvrucht, vroomheid.
verschiet: vooruitzicht.
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[94] Hoe stil, hoe kalm is alles om mij heen! - de wind ruischt zachtkens
95
[95] van verren in de toppen der Pijnboomen - en geen ander geluid
[96] hoor ik in de geheele natuur. - Dat deeze eenzaamheid aaklig zij
97
[97] voor het wroegend gewisse! - Zij is bekoorlijk voor het zuiver, voor
[98] het godvruchtig gemoed, dat stiller, dat kalmer is dan de beweging99
[99] looze natuur. - Verkwikkelijk Graf! - Zo, nog geruster moet uwe
[100] woning zijn voor den deugdzaamen Mensch. - Hoe verfrissend is
101
[101] het leger, dat gij zijne vermoeide leden, na zulk eene hette, na zo veel
[102] arbeids en strijds aanbiedt! - Verkwikkelijker, duizendmaal ver103
[103] kwikkelijker, dan een teug bronwater en het zachtste dons, gespreid
104
[104] onder de koele takken van Eiken, die eeuwen over hunne hoofden
105
[105] hebben zien vlieden, voor den aêmechtigen arbeider aan het einde
[106] van eenen brandenden zomerschen dag! 107

[107] Ja! ik gevoel het - ik gevoel dat ik sterflijk ben - alles wat mij
108
[108] hier omringt roept het mij rustloos toe. - Betoverende Waereld!
[109] hoe nietig wordt uit dit gezichtpunt al uw rijkdom, al uw wellust, al
110
[110] uwe eere? zult - kunt gij mijne afgestreden ziel met alle uwe heerlijkheid
111
[111] een oogenblik vertroosten, als ik, op mijn jongste leger
[112] uitgestrekt, van 't klamme doodzweet omgeven, den meesten troost
113
[113] nodig hebbe? - Vijandinne mijner onschuld! ook gij staat dan van
113-114114
[114] verre, even weinig vermogend als willig om - zelfs uwe getrouwste
[115] slaven te helpen.

95
97
99

101
103
104
105
107
108
110
111
113
113-114
114

van verren: in de verte.
Pijnboomen: dennebomen.
wroegend gewisse: pijnigend (knagend) geweten.
Verkwikkelijk Graf: nl. als rustplaats na de aardse beproevingen.
Zo: nl. als de kalme natuur waarin Eduard zich thans bevindt.
geruster: rustiger, vrediger.
hette: hitte.
het zachtste dons: nl. het mos.
koele: (hier) koelte-gevend, schaduwrijk.
hoofden: (hier) kruinen.
vlieden: stromen, zich spoeden.
aêmechtig: hijgend, buiten adem.
ik gevoel dat ik sterflijk ben: Eduard bedoelt hier zijn lichaam.
rustloos: onophoudelijk.
Betoverende: begoochelende, bedrieglijke.
afgestreden: door strijd uitgeputte.
jongste leger: laatste bed, doodsbed.
Vijandinne mijner onschuld: verwijst naar de Betoverende Waereld (r. 108), de aardse
verlokkingen.
gij staat dan van verre: gij houdt u dan op een afstand.
vermogend ... om: in staat om.
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[116] Gij, reine, ongeveinsde Deugd! gij alleen staat uwe lievelingen bij,
117
[117] als hun alles begeeft - en zoude ik in deeze korte zandwoestijn voor
[118] u niet wandelen, mij zelven niet zuiver en onbesmet bewaren, tot dat
119
[119] ik den Tempel van God nadere, daar niets, dat onrein is, in zal gaan?
120
[120] - De tijd vliegt midlerwijl heen - de oogenblikken naderen - die
121
[121] oogenblikken, onbevlekte JULIA! daar wij ons, onder eene afnemende
[122] Maan, op elkanders hart rustende, vol aandoening, maar
[123] vrolijk als Engelen, zo menigwerf over onderhielden! - Nog maar
124
[124] weinig treden in deeze valleie der ellende, en ik heb niets meer te
[125] verliezen! [126] Hier aan uwe zijde, mijne JULIA! zal mijn uitgeteerd ligchaam
[127] vreedzaam sluimeren, terwijl mijne ziel bij de bleeke straalen der
[128] maan om mijn stof heen zal zweven - - Zo dan ooit een gevoelig
127-128
[129] hart onze tombe nadere - dat hij ze met nederige bloemen en
130
[130] klimöpbladen bestrooie, en met traanen bevochtige! - Ieder traan
131
[131] zal mijne grafrust strelen. - - [132] Medelijdende, aandoenlijke Maan! Vriendinne der treurigen! be133
[133] loon hem zijn offer - dat hij, u aanschouwende, zich herinnere, hoe
134
[134] menigwerf ik u aanschouwd hebbe, en al dien wellust in eens geniete,

117

119
120
121
124

127-128

130
131
133
134

begeeft: in de steek laat. Het beeld van de Deugd die trouw blijft als al het andere de mens
in de steek laat, herinnert aan de middeleeuwse moraliteit van Elckerlyc.
zandwoestijn: beeld voor het aardse leven als voorbereiding op het volmaakte leven in het
hiernamaals.
Tempel van God: hemel.
midlerwijl: ondertussen.
onbevlekte: zuivere.
treden: stappen.
valleie der ellende: beeld van het aardse leven als voorbereiding op een volmaakt leven na
de dood.
Opvatting dat de geest tijdens maneschijn rond het graf zal zweven. Hoe letterlijk we deze
voorstelling (dat de zielen van overledenen op aarde kunnen verblijven) moeten nemen, is
niet duidelijk. In De ontmoeting is sprake van de schimmen van overleden vrienden, maar
die worden door de verbeelding opgeroepen. Zie ook noot 5 bij Inl. hfdst. 4.
klimöpbladen: de altijd groene klimop is hier symbool van de onsterfelijkheid.
grafrust: de zielerust van de overledene.
hem: nl. het gevoelig hart (r. 128-129) dat het graf bezoekt.
wellust: vreugde, genot.
in eens: in één keer.
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[135] dien ik duizendmaalen uit uw gelaat genoot! - En wanneer de tijd
[136] daar is, dat ook zijn oog zich voor eeuwig voor uwen zachten luister
137
[137] sluiten zal, lonk dan vaak zijne stille rustplaats aan, dat op zijn beurt
[138] er zich eene aandoenlijke ziel ter bespiegeling op nederzette, hem
135-139139
[139] zijnen dienst vergelde, en op dezelve wene!

137
135-139
139

lonk ... aan: kijk naar.
Iedere volgende ‘generatie’ van grafbezoekers vergeldt aan de vorige hun dienst aan de
‘generatie’ daarvoor.
dienst: verg. offer (r. 133).
vergelde: belone.
op dezelve: nl. zijne stille rustplaats (r. 137).
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Mengelwerk.
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1-41

[1] Geloof mij, in de klagendste toonen van een Adagio is
[2] dikwijls meer en dieper gevoelde wellust geleegen, dan in
3
[3] de vuurigste Allegro.
4

[4] E N G E L .

[5] Gij, o mijne Landgenooten! die dit niet slechts gelooft,
[6] maar gevoelt, eenige bevoegde Rechters mijner JULIA! [7] merkt de volgende stukjes, voor een gedeelte in vroeger
[8] jaaren opgesteld, en nu bij gelegenheid van het voorgaande
7-99
[9] werkje uitgegeven, als proeven van mij aan in een vak, daar
[10] ik tot hier toe weinig in gedaan heb, en beslist of ik er verder
[11] iets in te doen hebbe - zo ja, dan zij een traan uw antwoord
[12] en ik zal ijverig voortvaren! -

1-4

1
3
4

7-9
9

Feith heeft dit citaat kennelijk als programmatisch bedoeld, waarschijnlijk om aan te geven
dat hij door het droefgeestig karakter van (het merendeel van) het ‘Mengelwerk’ zijn lezers
in de ziel hoopt te treffen.
Adagio: muziekstuk in langzaam tempo.
Allegro: snel, levendig muziekstuk.
Engel: Johann Jakob Engel (1741-1802), docent te Berlijn, auteur van populaire esthetische
en filosofische werken. Het citaat is uit Der Philosoph für die Welt. Erster Theil. Leipzig 1775,
p. 9: ‘Glauben Sie mir: In den klagendsten Sätzen eines Adagio liegt oft mehr und tiefer
gefühlte Wohllust als in den feurigsten eines Allegro.’
merkt ... aan: beschouw.
vak: genre.
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t

Themire.

1

[1] Met een gevoelig hart en eenen gezelligen geest door de Natuur
[2] beschonken, beminde ik mijne medestervelingen als mij zelven. 3
[3] Nooit zag ik een mensch of ik meende de zichtbaare beeldtenisse der
[4] Godheid te zien, en eene innige vreugd stroomde door alle mijne
5
[5] aderen. - Helaas! ik bedroog mij - mijn vooroordeel is verdwenen
[6] - na duizendmaalen de speelpop van het verachtelijkste zelfsbe[7] lang, en van de hatelijkste boosheid geweest te zijn, woon ik thans
[8] eenzaam op het veld, en nooit zie ik een mensch of ik verbeelde mij
[9] een' wreeden Tijger te zien.
[10] De landhoeve, die ik voor mij verkoren heb, ligt geheel afgeschei[11] den van alle woningen, digt aan den oever der zee. - Vaak zit ik aan

t

1
3
5

Themire: Dit is een raamvertelling: een ik-verteller vermeldt dat hij een geschiedenis las, en
dat is dan het verhaal over Themire. Het vangt aan op p. 172, r. 22 met een initiaal
(beginhoofdletter) en eindigt op. p. 180 met aanhalingstekens. Na een witregel vervolgt de
ikverteller zijn relaas, wederom met een initiaal. Het verhaal over Themire herinnert enigszins
aan de vertelling Melinde van C.M. Wieland (Wieland's Werke, Berlin, Gustav Hempel, z.j.,
39er Theil, p. 256-267). Ook daar wordt een 17-jarig vaderloos meisje, Melinde, in haar zuivere
liefde bedrogen. Bovendien heet Melindes moeder Elvire, evenals die van Themire. Maar
waar in Themire Alcestes in zijn boze opzet slaagt, wordt in Melinde Lysander op het laatste
moment tot inkeer gebracht, en treedt Melinde zelf vervolgens in een klooster. Voorts laat in
Melinde de zeer op de voorgrond tredende alwetende verteller van meet af aan geen
misverstand bestaan omtrent Lysanders werkelijke gevoelens. Wielands verhaal is in rijmloze
verzen geschreven. Het stukje Themire werd onder dezelfde titel eind 1783 ook - anoniem afgedrukt in het ‘Mengelwerk’ van de Vaderlandsche letter-oefeningen (1783, dl. 2, p. 511-518).
gezelligen: sociale.
zichtbaare beeldtenisse: De mens is volgens Genesis 1:27 naar Gods evenbeeld geschapen;
hoewel God onzichtbaar is, kan men de mens dus Zijn zichtbaare beeldtenisse noemen.
vooroordeel: (hier) gunstige vooringenomenheid.
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[12] het strand en stare de golven na, die zich eindelijk voor mijn oog
[13] verliezen. - Verloren in mij zelven en in de oneindigheid, daar mij
[14] de onafzienbaare oceaan de beeldtenis van vertoont, vleie ik mij met
[15] het heil eener toekomstige waereld, waarin beter menschen wonen,
16
[16] en de oprechtheid en goede trouw geen bloote naamen zijn zullen.
[17] Op eenen stillen zomerschen avondstond had ik mijne gewoone
[18] rustplaats bereikt. Na de verschillende rampen van mijn leven her[19] dacht, en mijne treurige eenzaamheid beschreid te hebben, las ik de
[20] volgende gebeurtenis, die onlangs binnen den omtrek van eenige
[21] weinige uuren van mijne woning was voorgevallen.
[22] Themire had naauwlijks den geringen ouderdom van vier jaaren
[23] bereikt, toen zij haaren Vader verloor. Haare Moeder door deezen
[24] dood van een' beminlijken Echtgenoot en een ruim bestaan beroofd,
[25] onttrok zich aan 't gewoel eener waereld, die voor haar eene woes[26] tenij was geworden. Een armoedig landgoed, zo kleen als haare
[27] wenschen, nam haar in zijnen stillen schoot. Hier, enkel bezig met
[28] het hart van de jonge Themire voor de deugd te vormen, vlogen
[29] haare gelijkvormige dagen in rust en kalmte heen. Themire be30
[30] loonde de tederheid haarer edelaartige Moeder met de gelukkigste
31
[31] vooruitzichten. Het roosje, dat op haare koontjes begon te ont32
[32] luiken, ademde onschuld en aanminnige schaamte. Op haare lippen
3333
[33] bloosde het tederste gevoel en de aandrift der deugd loeg reeds uit
[34] haare jeugdige oogen. Hoe gelukkig rekende zich Elvire, toen zij in
[35] haare Dochter, nu zeventien jaaren oud, de schoonste ziel met het
[36] bekoorlijkste ligchaam verëenigd zag! Welk een heil voorspelde zich
[37] haare liefde niet voor een troetelkind, dat het beste lot verdiende!

16
30
31
32
33
33

geen bloote naamen: niet enkel namen (zonder de bijbehorende eigenschappen).
edelaartige: edele, grootmoedige.
vooruitzichten: toekomstverwachtingen (klaarblijkelijk zijn hier niet Themires verwachtingen
bedoeld, maar die, die men ten aanzien van haar mocht koesteren).
schaamte: kiesheid, ingetogenheid.
aandrift der deugd: ingeschapen neiging tot de deugd.
loeg: lachte, d.w.z. straalde.
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[38] Niet ver van haare landhoeve woonde een vermogend Edelman,
39
[39] aan wien Elvire kennis kreeg, door een pleitgeding, waar ze beide in
[40] geraakt waren, tegen eenen nabuurigen gierigaart, die ter hunner
41
[41] merkelijke schade zijne goederen poogde te verbeteren. Deeze had
[42] een' eenigen Zoon, wiens gelaat het voortreffelijkste hart scheen
42-43
[43] aanteduiden. Gewoonlijk kwam hij Elvire, uit naam van zijnen
[44] Vader, spreken. Door duizend kleene diensten en het geduurig kun44-45
[45] steloos ten toon spreiden van de uitnemendste gevoelens, had hij
[46] zich de achting en het vertrouwen der Moeder en Dochter ten
[47] eenenmaal verworven. - Hij was, in den volsten zin, de eenige
48
[48] Vriend van het huisgezin. - Alcestes had hier door gelegenheid om
49
[49] de jonge Themire geduurig alleen te onderhouden, en zijn oog ver49-50
[50] zuimde niet haar de liefde te leren kenen. - Themire had een
[51] gevoelig hart, en, zonder dat zij nog wist wat het was te beminnen,
[52] gevoelde zij reeds nooit meer tevredenheid dan in het bijzijn van
[53] Alcestes. Hij won haare geheele ziel door zijne deugd. Vaak plengde
54
[54] Themire een' godsdienstigen traan in het eenzaame - Alcestes
[55] vermengde er den zijnen mede en knielde aan haare zijde. Na zeker
[56] van den indruk te zijn, dien hij op haar hart gemaakt had, ontdekt hij
[57] haar eindelijk zijne liefde. - Kon Themire veinzen? - zij vertoont
[58] hem haare geheele wederliefde en die aantrekkelijke bedwelming,
[59] die een hart verraadt, dat voor 't eerst zuiver bemint. Altijd op het

39
41
42-43

44-45
48
49
49-50
54

pleitgeding: rechtszaak, rechtsgeding.
merkelijke: aanmerkelijke, grote.
Deeze: nl. de Edelman.
Volgens de destijds populaire gelaatkunde (‘physiognomie’) werd iemands innerlijk door zijn
uiterlijk uitgedrukt. De bekendste schrijver over de physiognomie was de Zwitserse theoloog
Johann Kaspar Lavater (1741-1801). Zijn werk Physiognomische Fragmente zur Beförderung
der Menschenkenntnis und Menschenliebe (1775-1778) werd ook in het Nederlands vertaald:
Over de physiognomie (4 dln. Amsterdam 1780-1783). Niet iedereen nam de physiognomie
overigens even serieus; soms werd ze bespot, en in ieder geval werd (ook door Lavater zelf)
gewaarschuwd bijzonder voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies op grond van
iemands uiterlijk. Bij Alcestes blijken uiterlijk en innerlijk niet met elkaar in overeenstemming.
kunsteloos: op natuurlijke, ongedwongen wijze.
Alcestes: in tegenstelling tot zijn naamgenoot in het Julia-verhaal is Alcestes hier een
onbetrouwbaar persoon.
te onderhouden: te spreken.
zijn oog ... kennen: m.a.w. uit zijn ogen straalde zijn liefde haar tegemoet.
in het eenzaame: in afzondering.

Rhijnvis Feith, Julia

174
[60] geluk haarer Moeder bedacht, wil ze zich, in haare eerste vervoering,
[61] met haaren minnaar voor de voeten van Elvire werpen, en dezelve
[62] eenen dierbaaren Zoon aanbieden. Alcestes verhindert haar voorne[63] men. - ‘Ach, mijne Themire! welk een onberaden stap zou dit zijn?
[64] - Gij kent mijnen Vader niet! - de verblinde! - het goud alleen, of
[65] eene rij van beroemde Voorouders, is het eenigste, dat bij hem
[66] achting verdient. Hij bemint mij echter - en ik ben zeker dat ik hem
67
[67] in eenen gunstigen luim tot mijn geluk bewegen zal. Hoe veel aange[68] naamer moet dan de ontdekking van onze liefde aan uwe Moeder
[69] zijn, als geen vrees haar eenige benaauwende vooruitzichten meer
69-7070
[70] malen zal? - Verbeiden wij dat oogenblik, mijne Dierbaare! het zal
[71] spoedig aanbreken’.
72

[72] Themire treedt in dit bestek, en verwacht reikhalzende den dag
[73] waarop zij door zulk een heuglijk nieuws het genoegen van haare
[74] Moeder zal kunnen vermeerderen. Alcestes bezoekt inmiddels da[75] gelijks het huis van Elvire, en nooit verliet hij haar of zij overlaadde
[76] hem met zegeningen. Vaak had hij het vermaak van Themire in een
[77] nabijgelegen bosch alleen te ontmoeten, en ieder oogenblik ver[78] meerderde haare liefde voor hem. - Een half jaar was in deeze
[79] omstandigheden verlopen toen Alcestes, na de afwezendheid van
[80] eene geheele week, aan Themire den volgende brief deed overhan[81] digen: ‘o Mijne dierbaare Echtgenoote! .... Hoe klopt mijn hart, nu
[82] ik u voor 't eerst onverhinderd deezen tederen naam geven kan! [83] Ja, mijne Themire! mijn Vader stemt alles toe - morgen kome ik uit
[84] zijnen naam de toestemming uwer Moeder vragen - Verraad ons
[85] genoegen niet, mijne Beste! - dat ik met u in het vermaak der
[86] verrassing deele! - Voor het laatst verwachte ik mijne Themire
[87] deezen avond op de plaats onzer gewoone bijeenkomst - morgen [88] o morgen! kan ik haar voor het oog van de geheele waereld mijne
[89] Gade noemen’! [90] Themire was op het lezen deezer tijding enkel vreugd. Met moeite

67
69-70
70
72

luim: stemming.
haar ... malen zal: ... aan haar afschilderen zal.
Verbeiden wij: laten wij ... afwachten.
treedt in dit bestek: gaat op dit plan in.
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[91] verbergt ze haare blijdschap voor Elvire. Naauwlijks is de nacht
[92] daar of zij vliegt naar het bosch. In een nachtgewaad, dat haare ziel
[93] in zuiverheid evenaarde, treedt ze, met die geruste zekerheid, die de
[94] onschuld geeft, deszelfs schaduw in. De maan scheen aan eenen
95
[95] wolkenloozen hemel. Alcestes was haar reeds voorgekomen. Hij
[96] leidt haar naar een kleen heuveltje, dat door het hooge geboomte
[97] donker was. Zij zetten zich naast elkanderen tegen den afhellenden
[98] grond. - Themire schudt haare geheele ziel in zijnen schoot uit [99] Zij vertoont hem haar gantsche hart, dat enkel tederheid was, en
[100] alleen voor hem sloeg. - Alcestes betuigt haar de zuiverheid en
[101] hevigheid zijner liefde - ‘Morgen, mijne Themire! morgen zal ik
[102] dan eindelijk het liefste, het beminlijkste Meisje, als mijne Gade
[103] aan dit hart mogen drukken! ... o mijne Dierbaare! hoe onuit[104] spreeklijk gelukkig zult gij uwen minnaar maken! Hoe zal onze
[105] geheele levensloop over roozen gaan! Welke rampen zullen voor mij,
[106] in de armen mijner Themire, rampen blijven? Ach mijne Eenigste!
[107] hoe lang schijnt mij dat morgen nog’! - Hij zucht - Themire was
[108] geheel tederheid - haare hand beefde van genoegen in de bran[109] dende hand van Alcestes - Een zucht was al haar antwoord. [110] Themire dacht geen kwaad - zou zij kwaad gevreesd hebben? [111] Alcestes vat haar in zijne armen - hunne lippen kluisteren zich aan
112
[112] elkanderen - aêmechtig van liefde en genoegen zijgen ze aan den
[113] voet des heuvels op het gras neder. ‘Mijne Echtgenoote! mijne
[114] Themire’! stamelt de gloeiende Jongeling! - Door het vooruitzicht
[115] van den volgenden dag gestreeld, verbeeldt Themire zich, reeds den
[116] besten, den tederhartigsten Echtgenoot aan haar hart te drukken [117] Voor een oogenblik vergeet ze haare deugd, haare moeder, haar
[118] zelve. - - De gelukkige Alcestes herkomt van zijne bedwelming en
[119] zegent zijnen dag. - Themire rijst ontroerd op en weent. - Thans
[120] stonden zij op eene plek, die door de maan verlicht was - Themire
[121] bloost en poogt haar hoofd in den boezem van haaren minnaar te
[122] verbergen. - Zij begeven zich uit het woud. - Alcestes drukt met
123
[123] eenen laatsten kusch het zegel zijner trouw op haare bestorven lippen,

95
112
123

Alcestes ... voorgekomen: Alcestes was er al eerder dan zij.
aêmechtig: hijgend.
bestorven: bleek, bloedeloos.
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[124] en verlaat haar aan 't huis heurer moeder. - Voor 't eerst treedt
[125] Themire al bevende op den drempel van haare woning. - Alles was
[126] in diepe rust, behalven het hart van 't vernederd meisje - de wroe[127] ging had doorens gezaaid, waar tot hier toe de onschuld slechts
[128] roozen schiep. - Vruchtloos poogt zij haare ontroering door de
[129] herinnering aan den volgenden dag te verdrijven. Het genoegen van
[130] een zagtademend geweten, dat dierbaarste genoegen op aarde, was
[131] haar voor altijd ontvlucht. Vergeefsch wacht ze van den slaap de
[132] vergetelheid haarer angsten - ook deeze weigert op haare betraan[133] de oogleden nedertestrijken. - Zij verlaat haar leger, zonder door
[134] de kleenste sluimering verkwikt te zijn, zonder eene enkele onbelem[135] merde ademhaling genoten te hebben. - Nu moest zij, naar ge[136] woonte, haare moeder omhelzen - 't Geen tot hier toe haar wellust
[137] was, verstrekt haar nu tot eene pijniging - Elke liefdevonk, die de
[138] tedere Elvire uit de oogen straalde, werd een beul voor de gevoelige
[139] Themire. - Vruchtloos poogt zij haare folteringen voor de beste
[140] moeder te verbergen - dan, het voorwendzel van eenen slaaploozen
[141] nacht omkleedt de waare oorzaak haarer kwaal. - Nu telt ze de
[142] oogenblikken, die er verlopen moeten, eer het bepaalde en lang
[143] gewenschte uur waarin Alcestes, volgens afspraak, haare moeder
[144] zal komen spreken, daar is. - Dit traage uur verschijnt eindelijk. [145] Alcestes laat zich aanmelden, en dewijl een bezoek van hem niets
[146] ongewoons was, ontvangt hem Elvire in het vertrek daar zij zaten.
[147] Met moeite verbergt Themire haare verlegenheid - beurtelings blo[148] zende en bleek weigert haar mond een enkel woord voorttebrengen.
[149] Na eenige algemeene gesprekken, verzoekt Alcestes Elvire over eene
[150] zaak van gewigt alleen te mogen onderhouden - Elvire rijst op en
[151] treedt het vertrek uit - Alcestes volgt haar, maar reikt in het
[152] voorbijgaan heimelijk een' brief aan Themire over. Naauwlijks ver[153] trouwt ze op haare eenzaamheid, of ze ontzegelt met eene siddering
[154] door al haar leden het schrift van haaren minnaar. Een menschelijk
[155] hart had er den volgenden inhoud van kunnen ontwerpen - eene
[156] menschelijke hand had hem kunnen voortbrengen! - ‘Themire! ik
[157] misleidde u - uwe schoonheid heeft mij betoverd, en zie daar alles
[158] wat ik tot mijne verantwoording durf inbrengen. - Mijne omstan[159] digheden beletten mij voor altijd uw Echtgenoot te worden - Mijn
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[160] Vader heeft reeds lang over mijne hand beslist, en gij weet, hij duldt
[161] geen tegenspreken - kon ik met mijn hart alleen raadplegen, het
[162] koos Themire boven alle vrouwen van den aardbodem! - Deeze
163
[163] inwendige genegenheid, die ik altijd voor u bewaren zal, zou eene
164
[164] zwakheid van mij tot een misdrijf maken, zo ik u een oogenblik
[165] langer in eene bedriegelijke verwachting liet. - Word niet mistroos[166] tig, Themire! Geloof mij, gij zijt het eenigste Meisje niet dat een zwak
167
[167] oogenblik gehad heeft - Verban uwe bijgelovigheid. De mijne heeft
167-168168
[168] uitgediend - ik heb er mijn wit mede bereikt - Volg mijn voor[169] beeld; - een vooroordeel te minder, Themire! en gij zult gelukkiger
[170] zijn. - Welke voor 't overige de gevolgen van onze jongste bijeen[171] komst ook mogen zijn - gij kunt altijd over mijne beurs beslissen [172] Vaarwel, bekoorlijke Themire! draag uw lot met geduld, en vergeet
[173] Alcestes’.
174

[174] Het rampzalig Meisje heeft even zo veel kracht, dat zij den brief in
[175] haaren boezem verbergen kan. - Zij zijgt gevoelloos neder, en
[176] wenscht nooit weêr optestaan. Elvire vindt haar bleek als de dood,
[177] en ijskoud op de vloer uitgestrekt. - Zij twijffelt aan haar leven 178
[178] Gillende van weedom vliegt ze op haar, en drukt, vervoerd door alle
[179] de tederheid eener moeder, haare gesloten lippen. - Na lange en
[180] herhaalde pogingen opent Themire haare oogen - zij ziet de vreugd
[181] op het angstig gelaat haarer moeder verrijzen - gevoelt haare liefde
[182] - en ijst! - Nu was het genoegen voor altijd uit de stille woning van
[183] Elvire geweken. Deeze zag haar eenigste kind, eene dochter daar
[184] heure liefde zich zo veel heils van voorspeld had, door eenen hei[185] melijken kommer verteren. Vruchtloos poogt zij den oorsprong van
[186] haar verdriet natesporen. - Themire ontwijkt haar, en zoekt hard[187] nekkig de treurigste eenzaamheid - Somtijds staart ze lang op

163
164
167

167-168
168
174
178

inwendige genegenheid: innerlijke genegenheid.
misdrijf: verkeerde daad, opzettelijk vergrijp.
bijgelovigheid: nl. het geloof dat men door de maagdelijkheid te verliezen definitief de deugd
verliest.
De mijne: mijn bijgelovigheid.
heeft uitgediend: is voorbij.
wit: doel (doelwit).
even zo veel kracht: nog net zoveel kracht.
Gillende van weedom: schreeuwende van verdriet.
drukt: kust op.
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[188] haare moeder met oogen in traanen verzonken - werpt zich driftig
[189] aan heure borst en weent eenen geheelen traanenvloed. - [190] In zulk een aanhoudend knagend verdriet waren er eenige traage
[191] maanden verlopen, toen Themire op eenen vroegen morgen, door
[192] nieuwe angsten voortgedreven, zich, zonder doelwit, zonder uit192-193
[193] zicht, naar een kleen boschje begaf, dat tot haar landgoed be[194] hoorde, en menigwerf getuige van haare smart en traanen geweest
[195] was. Deszelfs treurige woestheid streelt voor een oogenblik haare
[196] ziel. - Zij herdenkt op nieuw haar lot. - Verwonnen door droef[197] heid, zet ze zich zwaarmoedig op eenen dorren tronk neder - haare
[198] vermagerde hand ondersteunt heur vermoeid en op de borst neder[199] hangend hoofd - na het lozen van tallooze zuchten vangt ze met de
[200] stem der treurigheid aan te spreken - en dit was de eerste maal dat
[201] ze met woorden had kunnen klagen. [202] ‘Donker, ondoorgrondlijk noodlot! tot kwelling slechts te leven!
[203] .... Ach welk een leven! Hoe lang is het reeds dat de vreugd geen
[204] lagch meer over mijn gelaat dreef - dat de schepping mij eene
[205] wildernis, de dag middernacht, de sluimerlooze traanennacht tot een
[206] jaar werd! - Waar zijt gij heen geweken vergenoegde, dierbaare
[207] dagen der vrije kindsheid, die lieflijker voor mij bloeide, dan eene
[208] jeugdige lentemorgen. - Gij zoete blijdschap mijner stille jeugd! [209] Gij eenzaame verrukkingen! toen mij, door menschen niet gestoord,
210
[210] de Engelen slechts HEM, die mij schiep, voor mijn aanwezen hoorden
209-211
[211] danken - waar zijt gij heenen? - Ach, ach! gij zijt verdwenen [212] voor eeuwig heen! - Hoe vroeg verdweent gij voor Themire! - hoe
[213] schielijk, hoe schielijk! roofde traanenvolle kommer aan die kalme
[214] stonden hunnen jeugdigen glans? - o God! - hoe diep is Themire
[215] gevallen! - Een rampzalig oogenblik schiep een Heelal van ellende
[216] voor mij! - Ach ik draag mijn lot geduldig - Themire heeft mis216-217
[217] dadig kunnen zijn - maar mijne moeder! .... mijne dierbaare, on-

192-193
210
209-211
216-217

uitzicht: plan.
aanwezen: bestaan.
toen mij ... danken: toen de Engelen mij (niet gestoord door mensen) alleen maar Hem die
mij schiep, voor mijn bestaan hoorden danken.
misdadig: zondig.
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[218] schuldige moeder ... helaas! waarom deelt ze in mijne straf? - Ach!
[219] indien zij zo rampzalig moest worden - verwachtte zij haar onheil
[220] uit de handen van Themire? - Duldlooze, ondraaglijke gedachte!
[221] ... o mijn God! troost, troost eene onschuldige, wier leven ik verpest
[222] hebbe. - Waarom bezwijke ik niet onder deeze foltering? - waar[223] om verdelgt gij de gedachtenisse der ongelukkige Themire niet van
224
[224] den aardbodem? .... mijne moeder! - o kondet gij vergeten dat uwe
[225] Themire ooit geleefd had’! ....
[226] Zij zwijgt, gevoelloos door overmaat van smart - Hevige en
[227] ongewoone pijnen trekken haar uit haare wezenloosheid. Zij vindt
[228] door dit nieuwe gevoel voor 't eerst verligting voor haare folterende
[229] wroeging, die ondraaglijker dan de hevigste ligchaamspijnen is 230
[230] Hemel! hoe ontroerde de onnozele Themire, toen ze een schreiend
[231] wichtje aan haare voeten vond! - Welk een nieuw verschiet van
[232] rampen opende zich voor haar sidderend oog! - zie daar de laat[233] ste moordpriem in het hart van haare moeder gedrukt, die nu naar
[234] niets meer behoeft te gissen! ... Beurtling bestreden door liefde en
[235] schaamte - wanhopende en ten prooi aan de verslindendste harts[236] tochten, beurt ze haaren zoon op en drukt hem, geheel tederheid,
[237] aan haar bonzend hart - Haare krachten begeven haar - uitgeput
237-238
[238] van levensgeesten valt ze bewegingloos op den grond neder en ver239
[239] plet haar kind - - Hoe gelukkig waar Themire geweest zo zij haare
[240] oogen voor het licht niet weder ontsloten had! - dan, het scheen het
[241] lot van die rampzalige te zijn, om gedurig voor nieuwe onheilen te
[242] moeten ontwaken. - Na eene langdurige bezwijming ontsluit ze
[243] haare vermoeide oogleden, en het eerste, dat ze ziet, is eene geheele
[244] schaar van aanschouwers, die haar omringt - Reeds gevoelt ze niets
245
[245] meer. - Belangloos staart ze op de menigte. - Zonder wederstand
[246] te bieden neemt men haar op, en eene akelige gevangenis wordt
[247] ijlings het treurig verblijf van Themire. - Vruchtloos ondervragen

224
230
237-238
239
245

kondet gij vergeten: kon u maar vergeten.
ontroerde: ontstelde.
onnozele: onwetende.
uitgeput van levensgeesten: met uitgeputte levenskrachten.
waar: ware (aanv. wijs van was).
Belangloos: ongeïnteresseerd, onverschillig.
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[248] haar de Rechters. - Themire hoort niet meer, en de smart heeft
[249] reeds voor eeuwig haaren mond gesloten. - Op een verachtlijk
250
[250] schavot voleindigt de laage hand eens beuls een leven, dat eene feil
251
[251] zo vruchtbaar in ellende gemaakt had. - [252] De natuur had zich over Elvire ontfermd - zij zag het ijsselijk
[253] einde haarer dochter niet - twee dagen voor de uitvoering van het
254
[254] onrechtvaardigste vonnis sloot deeze diepgewonde moeder haare
[255] oogen voor al het zienlijke, zonder dat zij voor haaren dood den
[256] troost genoten had van omtrent iets van haare dochter verlicht te
[257] worden.
[258] Zo stierven twee ellendelingen, waarvan de eerste door haaren
[259] geheelen levensloop een voorbeeld van deugd en zachtmoedigheid
[260] geweest was, en waarvan de laatste, met minder onschuld en een
260-261
[261] gevoelloozer hart voor haaren val bewaard ware gebleven - zo
[262] stierven ze - terwijl Alcestes aan eene rijke vrouw gehuuwd, zijne
263
[263] dagen in weelde en aanzien doorbragt - nooit ontrust door de
[264] herinnering aan het offer zijner snoodheid’.
[265] Hevig geroerd door het lezen deezer Geschiedenisse, beweende
[266] ik de boosheid mijner natuurgenooten - Eene akelige droefgees[267] tigheid maakte zich meester van mijne geheele ziel, en eindelijk
[268] geraakte ik door vermoeidheid van geest, onder het gedachtloos
[269] naöogen der wentelende baaren, in slaap. - Nu verbeeldde ik mij
270
[270] een' troon van wolken in de ongemeeten ruimte te zien. - Een
271
[271] onuitspreeklijk Wezen, van wiens gelaat majesteit en Godheid

250
251
254
260-261

263
270
271

eene feil: één enkele fout.
vruchtbaar in ellende: rijk aan ellende.
onrechtvaardigste: uiterst onrechtvaardige, alleronrechtvaardigste.
met minder ... gebleven: Deze passage illustreert dat gevoeligheid zonder meer nog niet tot
een deugdzaam leven leidt: als ze minder gevoelig was geweest, zou Themire haar deugd
bewaard hebben. Haar fout was dat haar gevoeligheid niet gestuurd werd door haar rede,
waardoor ze in de door Alcestes gespannen strik liep.
ontrust: verontrust.
de ongemeeten ruimte: het heelal, dat voor mensen onmeetbaar groot is.
Godheid: goddelijkheid.
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[272] stroomde, naderde denzelven - Tallooze Engelen verzelden hem,
273
[273] en de spheeren dreven als stof voor zijne voeten. - Hij zet zich op
274
[274] den zetel. - Onder onoverzienbaare schaaren, uit de vier winden
[275] voor hem verzameld, herkent mijn oog Themire. Nog zag ik de
276
[276] vorens op haar verbleekt gelaat staan, die er lange treurigheid eens
[277] in gedrukt had. - De Rechter spreekt tot haar: Themire! ik schonk
[278] u jeugd, schoonheid, en een hart vatbaar voor de deugd - welk
[279] gebruik hebt gij van mijne gaven gemaakt? - - Met eene stem,
[280] gelijk aan 't geluid der kermende tortel, antwoordde Themire:
[281] Rechter der waereld! uwe gaven zijn aan eene ondankbaare besteed
[282] - veroordeel mij ellendige! ik billijke uw vonnis. - - maar, o Gij!
[283] die barmhartiger zijt dan mijne natuurgenooten, Alwetende! gij kent
284
[284] de verzoeking daar ik in bezweek - Mijne eerste afwijking heeft
[285] wanhoop, moord, en afgrijzinge gebaard. Rechter der waereld! gij
[286] kent de oprechtheid mijner belijdenis - Themire is gevallen - maar
[287] Themire is door den schijn der deugd misleid - haar verleider ....
[288] ach! deeze verleider, voor wien mijn hart nog vergeving bidt - is
[289] Alcestes - is deeze jongeling, die thans naast mij voor uwen troon
[290] staat! - - Alcestes verbleekte en met een siddrend oog ziet hij op de
291
[291] door ellende uitgeteerde Themire - een onoverzienlijk verschiet
292
[292] van gruwelen opent zich voor hem. - Wat hij hier spel achtte,
[293] bemerkt hij dat nu geen eeuwigheid herstellen kan. - Themire weent 294
[294] weent de eigen traanen van boetvaardigheid die voor
[295] haaren dood reeds begonnen te stroomen. - De Engel der barm[296] hartigheid wischt haare traanen af - de vreedzaame lagch der

273

274
276
284
291
292
294

de spheeren dreven als stof: De sferen waren in de Ptolemeïsche cosmologie een soort
‘schillen’ om de aarde waarop de respectieve hemellichamen hun plaats hadden. Met de als
stof drijvende sferen wordt hier (vanuit hemels perspectief) de nietigheid van het universum
verbeeld.
winden: windstreken.
vorens: voren, groeven.
afwijking: overtreding (verg. afwijking van de rechte weg, of van het pad der deugd).
verschiet: vooruitzicht, perspectief.
hier: nl op aarde.
eigen: zelfde.
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[297] onschuld vervangt ze voor de eeuwigheid. - Alcestes blijft sidderen.
298
[298] - Zijn angst wordt wanhoop - zijn zweet bloed. De grondlooze
298-299
[299] afgrond ontsluit met een krakend dreunen zijnen metaalen mond [300] reeds hoorde ik de donders van onder den troon des Rechters ratelen
[301] - toen ik - gillend ontwaakte! - ***

298
298-299

zijn zweet bloed: zijn zweet [wordt] bloed (verg. de uitdrukking ‘bloed zweten’).
grondlooze afgrond: hel.
De grondlooze afgrond ... zijnen metaalen mond: verg. Openbaring 9:2 ‘zij heeft den put des
afgronds geopend’.
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t1

Alpin.

t2

(Uit een oud handschrift.)

1

[1] Licht van den staatigen Nacht! hoe treurig verrijst gij in het
[2] Oosten! - Hoor! de stormen gieren nog van verre - brullende
[3] baaren rukken met verwoesting aan - de donkere wolken, met
[4] aaklig witte randen omzoomd, vliegen door de ruischende lucht. Het
[5] gevogelte is op de stemme des storms geweken - de Nachtuil heeft
5-66
[6] zijne vervallen woning bewaard - vervaarlijk huilt hij uit gindsche
[7] daverende rots en zijn geschrei is over het veld.
[8] Bij tusschenpoozen vertoont gij, o Maan! uw gelaat, bleek als de
[9] dood, door gebroken wolken. - Nieuwe wolken verheffen het grijze
10
[10] hoofd boven de schemerende kimme - uwe ongestadige straalen
11
[11] vliegen nog over de neêrgebogen grasscheute - maar langzaam

t1

t2

1
5-6
6
10
11

Alpin: Zie Inl. hfdst. 8. Alle namen in dit stukje, met uizondering van Nossa, zijn afkomstig uit
Ossians Songs of Selma. Ook wat betreft het kader van de beurtzang, de entourage, de
elegische toon, de rythmische zinsbouw en het woordgebruik stemt het daarmee overeen.
Een karakteristieke inbreng van Feith is de gedachte aan een gezamenlijk voortleven van de
geesten van de twee gelieven na de dood. De epische situatie is aldus: De oude bard
(zanger-dichter) Alpin is aan het woord. Hij roept de geesten op respectievelijk van de
overleden Salgar en van zijn (Alpins) gestorven geliefde Minona. Beiden antwoorden hem.
(Uit een oud handschrift): Deze toevoeging refereert eveneens aan Ossian, wiens werk immers
verondersteld werd in oude handschriften te zijn overgeleverd (manuscriptfictie). Stellig heeft
Feith (die zelf overigens overtuigd was van de echtheid van Ossian) niet de suggestie willen
wekken dat hij hier - midden tussen zijn eigen bijdragen - een authentiek oud fragment aan
het licht bracht. Het gaat hem er slechts om de lezer al meteen in een bepaalde sfeer te
brengen. De z.g. manuscriptfictie was ook in veel briefromans, en later in de historische
roman, een geliefd literair procédé.
Licht van den staatigen Nacht: Alpin is hier aan het woord en spreekt tot de maan (verg. aant.
bij p. 161, t.).
heeft ... bewaard: is in ... gebleven.
vervaarlijk: angstaanjagend.
kimme: horizon.
grasscheute: grasspriet.
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[12] daalt de donkerheid des grafs om mij heen en de geesten der dooden
[13] verrijzen voor mijne oogen. - Als dwaallichten is hunne flikkerende
[14] gedaante op den heuvel der winden. - - Daalt neder in uwe stille
14-15 15
[15] woningen, gij zielen der liefelijkste Zangers! tot dat de dageraad in
15-16
[16] uwe duisternis aanbreke, en uwe stemme van over de zee weder
[17] gehoord worde, als die der koeltjes, die tusschen het mos der klippen
18
[18] fluiten. - Zak zachtkens op uwe laage peuluw van stof, gij Geesten
[19] der verstorven Maagden! tot dat de roos weder op uwe kaaken
[20] ontluike, en de avondwindjes, die van de rots stuiten, met uwe
[21] golvende lokken spelen. Waarom zoudt gij mij aan de jaaren, die
[22] verlopen zijn, herinneren, aan de dagen onzer bijeenkomste op
23
[23] Lora? - Toen mijne kracht was als die van een vliegend vuur; toen
24
[24] de blijdschap in mijn hart vernachtte. Salgar! ik zie u in uwe sterkte;
25
[25] maar mijn vermogen is bezweken. - Gij zijt lieflijk als voorheenen,
26
[26] graauwhairige Ullin! maar mijne stemme is schor geworden; zij
*
27
[27] verdwijnt als die van den zoone der rotse over de breedte der zee.
[28] - Eenzaam ben ik overgebleven, verlaten van mijne vrienden; en
29
[29] geen Bard vertroost mij met zijn strelend lied. [30] SALGAR.

[31] Treurig treedt gij over de heide - mistroostig bewaakt gij den

14-15
15

15-16
18
23
24

25
26
*
27
29

stille woningen: nl. de graven.
gij zielen der liefelijkste Zangers: Alpin roept de geesten van andere zangers op. In de Songs
of Selma doet Ossian hetzelfde: hij richt zich daar tot de barden met wie hij vroeger op het
jaarfeest van de stad Selma voor koning Fingal optrad.
tot dat ... aanbreke: een weinig Ossian-achtige toespeling op de dag der wederopstanding.
peuluw: peluw, kussen.
Lora: in de Songs of Selma de ontmoetingsplaats van de barden.
vernachtte: permanent verbleef.
Salgar: In de Songs of Selma bezingt Minona de tragische liefdesgeschiedenis van Salgar
en Colma: Salgar werd door Colma's broer gedood. Bij Feith zijn Salgar en Colma beiden
gestorven (verg. p. 187, r. 99 e.v.), en het is hier dus de geest van Salgar die spreekt.
mijn vermogen is bezweken: mijn kracht is bezweken (door ouderdom).
Ullin: een van de barden bij Ossian.
Echo.
zoone der rotse: het beeld is ontleend aan de Songs of Selma. Ook daar bij ‘son of the rock’
een voetnoot dat de echo bedoeld wordt.
Bard: zanger-dichter (vooral gezegd van oude Keltische en Germaanse dichters).
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[32] berg, daar de wind op slaat. De Herfststorm trekt voor u heenen: hij
[33] voert uwe klachten mede. - De Lente vindt u nog kermende op den
[34] heuvel, en uw geween verdooft haaren zachtfluisterenden adem. [35] - Waarom is uwe blijdschap geweken, o Alpin! waarom is uw roem
[36] als die der Dooden? - De droefheid heeft uwe lokken wit gemaakt;
[37] uwe stemme is afgesleten door het kermen. [38] ALPIN.

[39] Mijn roem rust in het graf - de naauwe woning besluit mijne
[40] vreugde. Het gehuil des Winters vermeerdert mijne rouwe niet - de
[41] Lente verkwikt mij niet met haaren daauw. Hoor mijnen ramp, o
[42] Salgar! niet gering is de oorzaak mijner traanen. Keert te rug, gij
43
[43] donkerverwige jaaren! die verloren zijt; voert het geheugen mede,
[44] dat gij mij ontroofde. 45

[45] Salgar! uwe oogen hebben Minona gezien, de meestbegunstigde
*
46
[46] maagd van Nossa . - Ik beminde haar in mijne jeugd; gij hebt
[47] eertijds mijn lied van haar in het woud gehoord. - Haar oog was
[48] tederer dan de Maan in den Zomernacht - op haare wang bloosde
[49] mijn geluk onder de roozen. Haar hart was zuiver als de jagtsneeuw;
50
[50] haare borst kalm als het Meir, na den geweken storm. Als het
[51] Uchtendrood aan de lucht klom, traden wij uit onze hutten, en de
[52] schaduwen des wouds hoorden onze tedere gesprekken.

43

45
*
46

50

donkerverwige jaaren: jaren die donker van kleur zijn. Wordt hier bedoeld dat deze vervlogen
jaren donker geworden zijn omdat ze (grotendeels) zijn vergeten? Ook in de Songs of Selma
wordt gesproken van ‘dark brown years’, maar daar lijkt er juist de ouderdom mee aangeduid
te worden.
Minona: de gestorven geliefde van Alpin. Deze relatie tussen hen beiden bestaat niet bij
Ossian; daar is Minona een zangeres die zingt met de barden op het feest van Selma.
Godin der Bevalligheid.
Nossa: Deze naam komt, als enige van dit stukje, niet voor in de Songs of Selma. Feith kan
de naam gekend hebben uit Klopstocks gedichten ‘Braga’ (1766) en ‘Der Hügel und der Hain’
(1767). Klopstock geeft als aant. bij Nossa: ‘Eine Untergöttin, die schönste aller Göttinnen.
Wenn die Barden und Skalden den Begriff von Anmuth und Reitz erhöhn wollten; so nannten
sie Nossa’ (Oden von Klopstock, Carlsruhe 1776, p. 216).
Meir: zee.
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[53] Eens was de Morgenstond liefelijk als het gelaat van Minona, als
[54] de Roos, na eenen daauwrijken nacht. De loeiende stormen waren
[55] afgedreven op de vluchtende baaren der Zee; de stortregens in hunne
56
[56] donkerbruine schatkameren wedergekeerd. Als een Held na de zege
[57] trad de Zon uit de kimme en haar gestadige glans was over de toppen
[58] der Bergen. Mijn hart was vreedzaam als de bogtige beek in de
59
[59] valleie; mijne oogen helderer dan de star van den vallenden nacht. [60] Vrolijk was mijn gang aan de zijde mijner Minona over het veld, zoet
61
[61] mijne verwachting in het bruine woud, daar wij heenen traden. 62
[62] Op den weg tokkelde ik de harpe. - Mijne gloeiende hand sloeg het
63
[63] gezang der verwoesting niet, niet de bloedige toonen van Fingal. De
[64] Min trilde uit mijne snaaren en de zachtblozende Minona verzelde
[65] mij met haare stemme. Ons Lied klonk in de ledige tente des Jagers,
[66] en hij hoorde het van verre in het midden zijner hijgende honden
[67] afrollen langs de helling der heuvelen.
[68] IJlings schuurden uit het Westen wolken aan - op vaale vlerken
[69] keerden de stormen te rug. De Zon verborg haar lieflijk hoofd in een
[70] wolk - de springvloed gierde over de rots - de winden over de
[71] donkere heide. Van de afgelegen heuvelen rolde de donder voort. [72] vervaarlijk ratelde zijne stemme door de wolken - aaklig vloog het
[73] ongestadige weêrlicht over de groene heuvels en zijne flikkering was
[74] over het uitgebreide veld. - Grimmig rukte de zee aan; haare golven
[75] klommen klaterende tegen de rots op - Als de bliksem de donker76
[76] heid verzwolg, zagen wij in de diepte de witte zeilen door de schuimende
77
[77] baaren opgeheven - het blaauwende licht week en de dave[78] rende donder rommelde door de donkerheid des middernachts met
[79] verdubbeld geweld. Van verre over de heide was het gedruisch der

56
59
61
62

63
76
77

donkerbruine schatkameren: nl. het water van de zee, of (hoewel niet logisch): wolken?
de star van den vallenden nacht: de avondster (in feite de planeet Venus, die de eerst zichtbare
ster is).
bruine: donkere.
Mijne gloeiende hand: waarschijnlijk bedoeld als beeld voor de inspiratie van de harpspeler.
sloeg: nl. op de snaren.
de bloedige toonen van Fingal: Een groot deel van het werk van Ossian is gewijd aan de
krijgshaftige heldendaden van koning Fingal.
verzwolg: (hier) deed verdwijnen.
blaauwende: blauwachtige (als kleur van het weerlicht).
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80

[80] wederkerende Jagers en het huilend gebaf der bevreesde honden. [81] De Dood daalde op een' bliksemstraal neder; zijn geweld was tegen
[82] de schoonste der Maagden. Aan mijne zijde viel Minona, in het
83
[83] steenachtige dal sneefde mijne Beminde. - Mijne hoop vloog met
[84] den wind weg, mijne blijdschap met de brullende baaren. Eenzaam
[85] stond ik op het aardrijk, verlaten op den heuvel der stormen. Ik had
[86] geen' Vriend om mij te vertroosten - geen maagd om mij te strelen [87] geen hart om weêr te beminnen. Mijne oogen konden geen traan
[88] plengen - mijne borst was als het verschroeide veld na eenen korten
88-89
[89] stortregen. - Treurig verzamelde ik vier glinsterende steenen en
90
[90] hunne bemoste hoofden tekenden onder een Den, rood van den
90-9191
[91] storm, de enge woning van de geliefdste der Maagden.
[92] SALGAR.

[93] Mijne traanen zijn over de Doode; mijne rouwe over de bewone[94] resse des grafs. Groot is uw ramp, o Alpin! onherstelbaar het verlies
[95] uwer Beminde. Gij hebt geen Liefste meer om op haare borst te
96
[96] rusten, geen maagd meer op de feeste van Selma. Uwe oogen zullen
[97] rood blijven van traanen; ongeneeslijk is de wond van uw hart. [98] Maar de storm rukt op nieuw aan. - Mijn geest drijft op hem naar
99
[99] de stille woning van Colma. Onze graven zijn gescheiden - Zij
[100] sluimert hoog op de heide. Met de donkerheid zweve ik over de
[101] heuvelen naar mijne Colma, en de nacht vindt onze geesten aan[102] doenlijk dooréénwaren.
[103] ALPIN.

[104] Ik ben alleen, o Minona! eenzaam op de rots van den heuvel. -

80
83
88-89
90
90-91
91
96
99

gebaf; geblaf.
sneefde: stierf.
mijne borst ... stortregen: Wordt hier bedoeld dat de verkwikking (opluchting) tè kort geduurd
had?
rood: rood-bruin.
tekenden ... de enge woning: gaven ... de nauwe woning (nl. het graf) aan.
de enge woning: het graf. Dit beeld, ‘the narrow house’, ook bij Ossian.
de feeste: het feest. Reeds in Feiths tijd een archaïsme.
de feeste van Selma: het jaarfeest van de stad Selma. Zie de aant. bij p. 184, r. 15.
Colma: zie de aant. bij p. 184, r. 24.
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[105] Verrijs, o Geest van mijne Beminde! verrijs op deeze zwijgende
[106] hoogte. - 107

[107] Schoonste der Dochteren! mijne Liefste! -

108

[108] Gij toeft nog - Ach! waarom foltert gij uwen Alpin! - Kent gij
[109] zijn geroep niet meer? - - Minona! mijne Minona!
[110] MINONA.
110

[111] Hoe is de stemme van mijn Lief over het veld - de welluidende
[112] stemme mijns Beminden over het spichtige gras der graven? - In de
[113] diepte mijner donkere woning hoorde ik haar - in de beweging[114] looze stilte der Dooden.
[115] De Nacht zweeft over de bergen - de stroom brult op de woede
[116] des storms - mijn Geest verrijst uit de aarde - hij verheft zich als
117
[117] eene waterachtige Mistcolom op de schemerende zee. - Op den
118
[118] wind drijft hij heenen - op de vleugelen des storms ijlt hij u tegen.
[119] ALPIN.

[120] Ik zie u, o mijne Vriendinne! als een schichtige straal van de Maan
[121] op den top van den besneeuwden heuvel. Ik hoorde van verre uwe
[122] stemme op den wind - uw geluid half verzwolgen in de stormen der
123
[123] rotse. De vrees trilde in mijne leden niet - geen vervaardheid ver[124] bleekte mijn gelaat. Ik sprak: zwijgt, gij winden! gij stormen des
[125] bergs staakt uw gehuil - daalt op het bruine mos tusschen de
[126] klippen of verbergt u in de breede toppen des wouds. - Lieflijk is
[127] uw loeien; zoet uw gedruisch door de gebroken wolken; maar zoeter
[128] is de stemme mijner Beminde. - Zij is als het hijgende avondkoeltje

107
108
110
117
118
123

Dochteren: maagden.
toeft: wacht.
Minona: het is de geest van Minona die hier Alpin antwoord geeft.
waterachtige Mistcolom: Dit beeld voor een geest is woordelijk ontleend aan de Songs of
Selma: ‘watry column of mist’.
tegen: tegemoet.
vervaardheid: angst.
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[129] op het veld; als het gemurmel van de beek in het dal. - - Gij
[130] naderde mij, o Dochter der schoonheid! - Uwe stemme is onver130-131
[131] mengd tot mij. De geur der Lente waassemt om u heenen; de daauw
[132] uwes adems baadt mijne lokken.
[133] Mijne jaaren zijn weggevlogen in traanen; de blijdschap ontweek
[134] mij met het vuur mijner jeugd. Als de storm van de rots gierde, als
[135] de Noordewind de golven deed zwellen, zat ik aan het eenzaam
136
[136] strand, verlaten van den roem der Maagden. Mijne booge lag ont[137] spannen aan mijne zijde - de witgepluimde pijl sliep in het zand.
[138] Mijne oogen dwaalden, als een ree op de steenklip, over de zee; zij
139
[139] spoeiden met de rollende baaren voort, tot daar de wolken op de
[140] vlakte der zee sluimeren. Met den vloed keerden zij weder - ledig met
[141] de schuimende golve. Minona was geweken van de aarde; zij was
[142] gaan rusten in de stilte des grafs. - Vergeefsch bevrachtte ik den
142-143
[143] wind met mijn kermen. Mijn roem was verwelkt als de roos in den
[144] herfst; mijne ziel was bezweken als het stof voor den aanrukkenden
[145] vloed. Als de winden zijn gaan liggen rolt mijn lied niet meer langs
[146] het bochtige strand; het geluid mijner harpe is niet over het veld bij
[147] de klimmende maan na eenen stortregen. - - - o Minona! wie zal
[148] mijne traanen afdrogen? - wie zal uit medelijden den boog op mijne
[149] borst spannen, en het zwaard doen zinken in mijn hart? - Keer
[150] weder, mijne Liefste! keer weder met de Lente; met de koeltjes in het
[151] woud des gezangs. - Wanneer zal ik uwe stemme weêr horen als in
152
[152] mijne jeugd? Wanneer zult gij ontwaken uit uwe lange sluimering?
[153] MINONA.
154

[154] Uwe Minona is van u afgerukt; de Verwoester der Helden greep

130-131
136
139
142-143
152
154

is onvermengd tot mij: klinkt mij zuiver tegemoet.
den roem der Maagden: diegene van de meisjes die het meest geroemd werd (Minona).
spoeiden: spoedden zich.
bevrachtte ... kermen: gaf ik aan de wind mijn gekerm mee.
Wanneer ... sluimering: opnieuw een weinig Ossiaanse toespeling op de wederopstanding.
de Verwoester der Helden: de dood.
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[155] haar in zijne magtige vuisten - Haar gelaat werd bleek als de maan
155-156
[156] op den heuvel van Fura; haare borst koud als klei. Mijne armen
[157] omhelzen het stof; het gewormte sluimert op mijnen boezem. Mijne
[158] schoonheid is vergaan; maar mijne liefde bleef over - Zij is sterker
*
159
[159] dan den verdelger van Morar De voet des Jagers was over mijn
[160] graf, en het getrippel der voorloopende honden. Ik hoorde hun
[161] gedruisch niet; de stilte mijner woning werd niet verbroken; - maar
[162] Alpin naderde van verre, en het gevoel daalde in mijne beenderen.
[163] Als de wind met den nacht uit het Westen kwam, zweefde mijn geest
[164] bij de afnemende Maan onder de verstorven Maagden - halfsche165
[165] merende waarden wij in akelige eendracht langs de helling der steen[166] rotzen. Schor, verre hoorde ik uw gekerm op het strand, als het
[167] huilen des winds tusschen de gescheurde klippen - dan verliet ik
168
[168] mijnen treurigen kring en mijne schim zweefde op uwe hairlokken.
[169] -Zoet klonk uwe klagte in het woud - liefelijk luisterde ik naar 't
170
[170] geween uwer tedere liefde. - Uwe gedachtenis boeide Mihona - gij
171
[171] noemde haar de bekoorlijke Maagd van Torman. - - - Treurig
172
[172] zag ik de wieken des dageraads in het Oosten glimmen - ik verliet
[173] uwe zijde en daalde in mijne donkere woonstede neder - gevoelloos
[174] voor de koestering der rijzende Zonne. Hoe lang zal onze scheiding
[175] nog zijn, o mijn lief?

155-156
*
159

165
168
170
171
172

bleek als de maan op den heuvel van Fura: In de Songs of Selma wordt een meisje ‘fair as
the moon on Fura’ genoemd. Fura is daar een eiland.
Mór-ér, groote man.
en noot Morar/Mór-ér, groote man: Ook in de Songs of Selma wordt ‘Mór-ér, great man’
gegeven als aantekening bij Morar.
den verdelger van Morar: bedoeld wordt klaarblijkelijk de dood. Dit beeld komt niet voor in de
Songs of Selma. Morar is daar de gesneuvelde broer van Minona.
wij: nl. de schimmen van de gestorven maagden.
kring: ruimte, omgeving (kring van gestorven maagden).
Uwe gedachtenis: nl. uw herdenken van de liefde voor Minona.
Maagd van Torman: In de Songs of Selma aanduiding van Minona; Torman was de vader
van Minona en Morar.
wieken: vleugels. Volgens de klassieke traditie heeft Aurora, de godin van de dageraad,
vleugels.
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[176] ALPIN.
177

[177] De tijd mijner verwelking is nabij - nabij de hand, die mijne
[178] bladeren verstrooien zal. De ouderdom is op mijne tong; mijn kracht
[179] is bezweken als een avondkoeltje in den top van den Eik. - Open
[180] uwe naauwe woning voor mij, o Minona! deel uwe koele peuluw met
[181] uwe beminde. Zie, de Lente nadert. - Zij zal over ons vereenigd stof
[182] zweven, en de droppelen des hemels op ons graf daauwen - De Held
[183] zal een traan op elken steen storten; de minnende jeugd tedere
[184] kussen wisselen boven ons stof. - Van verre ziet de Zeeman den
185
[185] schuddenden top van den Den, die op ons graf dort. - Hij zingt
[186] weemoedig onze liefde en drijft treurig starende voorbij.
***

177

185

verwelking: Alpin vergelijkt zijn sterven met het verwelken van een plant; vandaar ook de
bladeren in r. 178.
hand: nl. van de dood.
dort: verdort. Verg. de rode den op p. 187, r. 90.
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Selinde.
[1] Neen! dierbre Mellfont! - Dit denkbeeld kan met de waare
2
[2] Liefde niet bestaan - Ach! verzaak het - het rooft in eens medoo[3] genloos al mijn geluk. - Gij moet niets - volstrekt niets boven mij
[4] beminnen. - Ondankbaare! doe ik het iets boven u? [5] Terwijl de tedere Selinde, op eenen schoonen Lentedag in een
[6] eenzaam priëeltje aan de zijde van haaren jeugdigen Minaar gezeten,
[7] deeze laatste woorden uitbragt, zonk ze, geheel liefde, op het hart
[8] van haaren Afgod neder - en weende.
[9] MELLFONT.

[10] Mijne Selinde! leeft er een sterfelijke, dien ik meer dan u bemin? [11] Is er iets in de Waereld, dat mijn hart een rein genoegen kan geven,
[12] indien gij het niet met mij deelt? - Wordt mij de Eeuwigheid zelfs
[13] niet begeerlijker zo dikwerf als ik denk: ‘Zij zal aan de zijde mijner
[14] Selinde voor mij aanbreken en eindeloos voortspoeden? [15] SELINDE.

[16] En toch is er iets dat gij meer dan uwe Selinde bemint? [17] MELLFONT.

[18] God alleen, mijne Dierbaare!

2

verzaak het: keer je er van af, nl. van Dit denkbeeld (r. 1).
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[19] SELINDE.
20

[20] En zo dra als gij dacht, dat de liefde tot God onbestaanbaar ware
20-21
[21] met de liefde voor uwe Selinde, zoudt gij mij zonder beraad ......
[22] MELLFONT.

[23] Neen, Selinde! - dit zou het gevolg van het diepste en rijpste
[24] beraad zijn. Mijne oogen zouden meer en bitterer traanen storten,
[25] dan ze immer geplengd hadden - mijn hart zoude een' geweldigen
[26] strijd hebben doortestaan - maar dat hart zou geen rust weêr
[27] genieten voor dat ik u verlaten had, voor dat het geheele denkbeeld
[28] van u uit mijne ziel ....
[29] SELINDE.
30

[30] Houd op, wreede! - gij volëindigt mijne rampzaligheid. - [31] Ach! waarom, waarom moest ik kunnen beminnen en eenen gevoel[32] loozen aantreffen .....
[33] MELLFONT.

[34] Eenen gevoelloozen? - Ach! hoe weinig kent Selinde ......
35

[35] Twee onderhoorige Landlieden, die Mellfont over eene zaak, die
[36] geen uitstel gedoogde, spreeken moesten, vertoonden zich op dit
[37] oogenblik aan den ingang van 't Priëel, en braken hier dit gesprek af.
[38] De een was een verdienstlijk Grijsaart, wien verscheiden deugden,
[39] meer nog dan de achtbaare grijze hairlokken, die zijnen kaalen
40
[40] schedel omboordden, eerwaardig maakten - de andere een deug41
[41] niet, te gevaarlijker omdat hij veel geest bezat, die, om winst te doen,
[42] geen middel ooit schandliik vond.

20
20-21
30
35
40
41

dacht: zou denken.
onbestaanbaar ware met: onverenigbaar zou zijn met.
volëindigt: maakt ... compleet.
onderhoorige: ondergeschikte, afhankelijke, dienstbare.
omboordden: omzoomden.
geest: geestigheid, esprit.
winst te doen: voordeel te behalen.
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[43] Mellfont volgde hen - terwijl Selinde, diep in gedachten ver44
[44] zonken en telkens onder het plengen van een' enklen traan, maar die
[45] uit het fijnst gevoel ontsprong, beurtlings den hemel aanschouwde,
[46] en haar oog weêr op den grond, die overal het afdrukzel van den voet
[47] haars Minnaars vertoonde, hardnekkig vestigen bleef.
[48] Na verloop van een half uur trad Mellfont het Priëel weêr in.
[49] MELLFONT.

[50] Wat is die Jaap toch een aartige geestige vent! Hoe zeer zoude ik
[51] hem voor zijnen ouden Buurman verkiezen! [52] SELINDE.
53

[53] Dwaalspraakt gij, Mellfont? - Hoe gij kunt een' verachtelijken
[54] bedrieger boven een deugdzaam mensch stellen? [55] MELLFONT.

[56] Deugdzaam - ja! als gij wilt - maar welk een geest zit in Jaap!
[57] Nooit spreek ik hem of hij vermaakt mij. - Welk eene koddige
[58] wending geeft hij aan alle zijne uitdrukkingen! - Bij den anderen is
[59] alles even droog, even .....
[60] SELINDE.

[61] Noemt gij de deugd en de eerwaardigste gevoelens droog? 62
[62] Mellfont! miskende ik u dan tot op deezen rampzaaligen dag geheel?
[63] - Sedert wanneer is de achting de grondslag der genegenheid niet
[64] meer in alle rechtschapen harten? En wordt deeze achting uit het
[65] gezicht der volmaaktheden, die wij in een voorwerp ontdekken, niet
[66] geboren? - Welk een verbazend onderscheid is er tusschen die beide

44
53
62

een' enklen traan: enkele tranen.
Dwaalspraakt gij: zeg je onzin, vergis je je (van ‘dwaalspraken’: onjuiste dingen zeggen).
miskende ik u dan ... geheel: kende ik u dan ... geheel verkeerd.
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[67] Boeren niet! - Hoe veel volmaakter is alles in den braaven Grijzen!
[68] MELLFONT.
69

[69] Onderscheid - ja! - Mooglijk in de daad zo groot niet als gij u
[70] verbeeldt.
[71] SELINDE.

[72] Als ik mij verbeelde? - Grooter, duizendmaal grooter .....
[73] MELLFONT.

[74] Dan tusschen Selinde en God? 75

[75] Selinde was verpletterd. - Een blos van schaamte omtoog haar
[76] gelaat en boezem. - Zij gevoelde haar ongelijk tot in 't binnenste van
[77] haar hart. Mellfont maakte geen misbruik van zijne overwinning. [78] Hij vloog haar om den hals. [79] MELLFONT.

[80] Mijne dierbaare Selinde! Wat zoudt gij er bij verloren hebben, zo
[81] ik u boven mijnen grooten Schepper bemind hadde! - Eene al te
[82] groote tederheid voor mij, voor uwen gelukkigen, gevoelvollen
[83] Minnaar misleidde u, maar uw hart dacht recht. - Onze liefde,
[84] kan ze dien naam dragen, zal ze duurzaam zijn, moet op hoog85
[85] achting gegrond zijn - anders is 't eene bloote drift - eene door
86
[86] 't vuil der menschlijkheid verlagende drift. Ik beminde u, Selinde!
[87] omdat gij in mijne oogen het volmaaktste op aarde waart - God is
[88] boven alle bevattelijke volmaaktheid tot in het oneindige verheven!

69
75
85
86

in de daad: in feite.
omtoog: omgaf, bedekte.
eene bloote drift: alleen maar een drift (hartstocht).
't vuil der menschlijkheid: het onreine, slechte van de mens.
verlagende: nl. tot het niveau van het dier.
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89

[89] - De eigen rede, die mij mijnen God aan mijne Selinde doet voor[90] trekken, kan u ten eenigen waarborge verstrekken, dat geen Meisje
[91] op deeze waereld ooit van mij boven u bemind zal worden. Geloof
[92] mij, buiten Godsdienst, is er geen bestendige Liefde, en hij, die niet
92-93
[93] bloost eene zwakke sterfelijke boven den Ongeschapen te stellen, zal
[94] nog minder zwarigheid maken het voortreffelijkst hart voor eene
95
[95] ziel van klei te verlaten. o Mijne Selinde! beminnen wij om eeuwig te
[96] blijven beminnen, en dat die van ons beiden, die het meest tot
[97] volmaking van het voorwerp zijner liefde heeft toegebragt, den roem
[98] der grootste tederheid wegdrage.
[99] Selinde weende nu op het hart van Mellfont traanen van blijd[100] schap, gemengd met die der verhevenste schaamte - eindelijk beurt
[101] ze haar hoofd op. [102] SELINDE.

[103] Mellfont! gij bemint mij edeler, dan ik u gedaan heb - Neen!
[104] deezen hoogmoed kan ik mij zelve niet vergeven! [105] MELLFONT.

[106] Selinde! - God zal ze u vergeven! - Eene Liefde, die boven de
107
[107] vuurigste gedachte van den eersten Seraf onnadenkelijk verheven is
[108] - ook voor ondankbaaren! - behoort mede tot zijne volmaakt[109] heden - HIJ immers heeft ons elkanderen op deeze waereld doen
[110] ontmoeten. - Ach! 't was om twee gelukkigen te maken! - 111
[111] Selinde! zoudt gij iets aan dien God mistrouwen? - -

89
92-93
95
107
111

De eigen rede: dezelfde reden.
die niet bloost: die er zich niet voor schaamt.
ziel van klei: d.w.z. een volstrekt ongevoelige ziel (zie aant. bij p. 162, r. 23).
Seraf: engel van de hoogste rang.
onnadenkelijk: onvoorstelbaar.
zoudt ... mistrouwen?: zoudt gij enig wantrouwen koesteren jegens die God? (mistrouwen:
wantrouwen).
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[112] Selinde kon niet meer. - Mellfont was geheel aandoening. [113] Beide zakten ze op hunne kniën neder. - Eene uitpuilende wortel
[114] ondersteunde hunne doorëengevlochten handen, en hun gemeen115
[115] schaplijk gebed klom tot voor den troon der hoogste Liefde op.
***

115

troon der hoogste Liefde: Gods troon.

Rhijnvis Feith, Julia

198
t

De hermiet.

[1] Niet lang geleden, leefde in het zuidelijkste gedeelte van Frankrijk
[2] op eene eenzaame landhoeve de jonge Valcour, een der belangrijkste
[3] Jongelingen, dien men zich zou kunnen voorstellen. Een gevoelig
[4] hart, een schrander oordeel, eene uitgebreide kunde, vooral in de
5
[5] fraaie Wetenschappen, hadden hem op zijn vierentwingtigste jaar
[6] tot een sieraad gemaakt van alle gezelschappen, die hij bezocht.
[7] Deugdzaam uit grondbeginsel, en godsdienstig door overtuiging,
[8] was hij bewaard gebleven voor de meeste kleene feilen der jeugd, die
[9] naderhand dikwerf heerschende gebreken worden, en altijd berouw9-10
[10] teelende herinneringen verwekken. - Tot dien tijd toe had hij nooit
[11] bemind, schoon hij de waare liefde volkomen recht deed, en haar
[12] voor het geschiktste middel hield om de grootste aanvechtingen der
[13] ondeugd, die hier voor een gevoelig hart niet zeldzaam zijn, te
[14] overwinnen, en de hoogste deugd te bereiken, daar de zwakke
15
[15] menschlijkheid op dit beneden rond toe in staat is. In de verschil16
[16] lende kringen, die hij bezocht had, waren hem verscheiden lieve
16-1717
[17] bevallige Meisjes ontmoet - Meisjes, die in haar' spheer eenen
[18] gelukkigen Echtgenoot konden maken. Hij erkende haare waarde,
[19] schonk haar zijne zuivere achting; maar beminde ze niet. Zijn hart
20
[20] was boven het schoone alleen verheven, en nimmer had hij het lot
[21] van zijn geheele leven, en de toebereiding voor de Eeuwigheid, aan
[22] gewoone verdiensten durven toevertrouwen. - Eindelijk verscheen
[23] het oogenblik, dat hem voor altijd aan ziine vrijheid ontroofde. Een

t
5
9-10
15
16
16-17
17
20

Hermiet: kluizenaar.
de fraaie Wetenschappen: de kunsten.
berouwteelende: berouw voortbrengende.
op dit beneden rond: op aarde.
kringen: gezelschappen.
waren hem ... ontmoet: had hij ... ontmoet.
haar' spheer: hun (eigen) levenskring leef-omgeving.
het schoone alleen: enkel het (uiterlijke) schoon.
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[24] hart, ten minsten het zijne in waarde gelijk, flikkerde hem uit twee
[25] aanminnige oogen toe. Hij beminde, zo zuiver, zo vuurig, als men
26
[26] hier ooit bemind heeft. De invloed was wederkerig - is hij het niet
27
[27] altijd, als twee harten, die op den zelfden toon gestemd zijn, elkander
[28] ontmoeten? - Het geluk lagchte hun eenigen tijd aan - zij leerden
29
[29] zich onderling volmaakt hoogachten - eene gedienstige verbeel30
[30] dingskracht, maar die hier door de rede ondersteund werd, maalde
31
[31] hun eene lange onafgebroken keten van genoegens, die het oogen[32] blik hunner ontmoeting aan dat van hunnen dood verbond - eene
[33] geduurige toeneming in deugd en waare grootheid, en eindelijk den
[34] Hemel. - Midden in deeze betoverende vooruitzichten - in deeze
[35] volle tevredenheid van 't gevoel - ontrukte een onverwacht toeval
36
[36] aan Valcour, met de Vriendinne zijner ziel, al zijn heil op deeze
[37] waereld. - De pijl trof te pijnlijker omdat hij hem niet had zien
[38] aansnellen. Voor 't eerst bezweek zijn Godsdienst. De Maatschappij
[39] kwam hem ondraaglijk voor, en zelfs het gezicht van zijne dier[40] baarste vrienden baarde hem louter verdriet. Schuuw voor zich
[41] zelven, zocht hij de eenzaamste landhoeve op, om daar, afgeschei[42] den van eene waereld, die niets bekoorlijks meer voor hem had, en
[43] buiten het oog zijner Natuurgenooten, een leven afteslijten, dat een
[44] last voor hem geworden was. Hier, enkel bezig met zich de oogen45
[45] blikken voortestellen, die hij in het bijzijn zijner Adelaïde had door[46] gebragt, en bij elke herinnering een zee van traanen te plengen, nam
[47] zijne gezondheid gedurig af - de roos der jeugd verwelkte op zijne
48
[48] wangen - eene akelige bleekheid vervong haare plaats - hij leefde,

26
27
29
30
31
36
45

48

invloed: inwerking.
die ... zijn: d.w.z. ze zijn harmonisch op elkaar afgestemd (dus: ze passen harmonisch bij
elkaar).
zich: elkaar.
gedienstige: dienstvaardige.
maalde: schilderde.
keten: samenhangende reeks.
met: (lees) mèt.
Adelaïde: meisjesnaam die voorkomt in Baculard d'Arnaud Les amants malheureux ou le
Comte de Comminge (1764). In de Brieven over verscheiden onderwerpen schrijft Feith: ‘Ik
hoor tot op dit oogenblik nimmer den naam van Adelaïde noemen, of er staat een bevallig,
teder, edel Meisje voor mijn gezicht, en de eenige reden hier van is, dat ik, veertien jaaren
oud zijnde, met eene onbegrijpelijke aandoening den Graaf Comminge van d'Arnaud las’ (dl.
6, p. 6).
vervong: verving.
haare plaats: nl. die van de roos der jeugd (r. 47).

Rhijnvis Feith, Julia

200
[49] zonder zijn leven te genieten, en zelfs de dood - hij begeerde,
50
[50] noch vreesde hem uit onverschilligheid.
[51] Somtijds rees hij met de zon van zijne slaaplooze legerstede,
[52] beklom eenen nabijgelegen heuvel, liet van daar zijn gezicht over de
[53] omliggende vlakte dolen, en zag de geheele natuur ledig voor hem.
[54] - - Verzonken onder 't gevoel van zijn leed, zeeg hij op de bepa[55] relde graszoode neder - vermengde zijne traanen met den daauw,
56
[56] en bleef in achtloos gepeins uuren op den grond staaroogen.
[57] Dikwijls trad hij in den achtermiddag mismoedig en in de volle
[58] houding der hoopeloosheid naar een digt Bosch, dat aan zijne land[59] hoeve grensde, boorde, op de meest woeste plekken, door takken en
60
[60] struiken heen, wierp zich, overluid gillende van weedom, op de
[61] doorééngevlochten en met mos bedekte wortels van eenen ouden
[62] Beukenboom, die in den donkersten nacht van dit woud stond,
[63] neder, en noemde duizendmaalen den door zuchten afgebroken
[64] naam van Adelaïde.
[65] Meest echter bezocht hij met de schemering van den avond eene
[66] graftombe, die tot zijn goed behoorde. De voorige Bezitter zijner
[67] Landhoeve had een eenzaam plekje gronds tot eene kleene begraaf68
[68] plaats laten vervaardigen - en thans toefde hij daar den eeuwigen
68-69
[69] dageraad. - Alles liep saamen om dit rustvertrek des doods aan[70] doenlijk en vertederend te maken. Men trad er door een ruuw en
71
[71] kunsteloos slingerpad, in digte doornen, die met klimop doorvloch[72] ten waren, gehouwen, binnen. In het midden deezer afgezonderde
[73] valleie verhief zich een kleen vierkant heuveltje. Dit was het graf.
[74] Een eenvouwdige zerk van wit marmer bedekte het zelve - Men zag
75
[75] er den Tijd op uitgebeeld. - Hij spoeide in een' stikdonkeren nacht

50
56
60
68
68-69
71
75

hem: nl. de dood (r. 49).
achtloos: afwezig.
overluid: luid.
weedom: smart.
toefde hij: wachtte hij ... af.
den eeuwigen dageraad: nl. die van de jongste dag (zie aant. bij p. 95, r. 72).
kunsteloos: natuurlijk, niet kunstmatig aangelegd.
den Tijd: de Tijd werd voorgesteld als een gevleugelde grijsaard, met een zeis en een
zandloper als attributen.
spoeide: spoedde zich.
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[76] voort en maaide medogenloos alles op den tast af, wat hij ontmoette. 77
[77] Diep in 't verschiet vertoonde zich de Eeuwigheid en achter haar
[78] ging eene zuivere wolkenlooze Zon op. Onder deeze Beeldtenissen
[79] las men het volgende opschrift:
80 Hier vond een sterveling in den schoot der aarde ruste,
na zestig jaaren vergeefsch gezocht te hebben.
Vatbaar om den geringsten ramp te gevoelen
en met geen' enklen ramp onbekend;

85

Aandoenlijk voor het kleenste geluk
en geen geluk onverbitterd genietende;
86

twistte hij met zijnen SCHEPPER.

87

GOD IS GROOT: HIJ BEGREEP HEM NIET!

Aan den laaten avond van zijn leven
verdween de donkerheid voor zijne oogen.
90

Hij kende GOD
91
en verfoeide zich.
Zijn jongste adem was dankzegging
en aanbidding.

95

77
86
87

91
95
97

Wie gij ook zijn moogt,
95
blinde Sterfelijken!
Aanbidt de Voorzienigheid en zwijgt,
97
GOD IS LIEFDE!

't verschiet: de verte.
twistte ... Schepper: Het twisten met God komt in de Bijbel o.a. voor in het boek Job (Job
33:13: ‘Waarom hebt gij tegen Hem getwist? Want Hij antwoordt niet van al zijne daden’).
God ... niet: verg. Job 36:26 (‘Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet’).
Hij: nl. de dode (de vorige eigenaar van het landgoed).
Hem: God.
verfoeide zich: verachtte zichzelf.
blinde Sterfelijken: d.w.z. de sterfelijke mens is ‘blind’, omdat hij niet in staat is Gods plan te
doorzien.
God is liefde: zie aant. bij p. 102, r. 48.
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[98] Eenige treurwilgen bogen hunne vaale toppen over deeze tombe,
[99] en een helder bogtig Beekje, dat over keitjes voortslingerde, mur[100] melde er aan de zijde langs heen.
101

[101] Op dit graf zat Valcour altijd den nacht te verbeiden - Ontel[102] baare maalen had hij deszelfs opschrift gelezen, en telkens werd hem
[103] zijn landgoed dierbaarer. Ach! zeide hij vaak, het getal der lijdenden
[104] zal alom groot zijn - er zijn toch veel gevoelige harten! - 105
[105] Gewijde schaduwen! het schijnt uwe bestemming te wezen om on[106] gelukkigen, onherstelbaar ongelukkigen, in uwen medelijdenden
106-107107
[107] omtrek op te nemen! - ja! gij streelt mijne treurigheid - mijne
[108] akelige treurigheid! - - Hoe donker is 't om mij heenen! 109
[109] Gelukkige Verstorven! - zal ook aan 't einde mijner moeilijke
110
[110] loopbaan de zon voor mij verrijzen? - Mooglijk - neen gewis! gij
[111] waart zo rampzalig niet als ik ben. - Ik! die tot moeite en verdriet
[112] geboren ben. - Ach! dat het God gewild had, dat men mij terstond

101
105
106-107
107
109

110

te verbeiden: af te wachten.
Gewijde schaduwen: nl. de schimmen der overledenen.
uwen ... omtrek: uw ... kring.
streelt mijne treurigheid: geeft een gevoel van welbehagen aan mijn treurigheid.
Verstorven: overledenen. Men zou verwachten Verstorvenen. In het vroegere Nederlands
ziet men vaker dat de uitgang -en van het sterke verleden deelwoord als buigingsvorm (in dit
geval van het meervoud) wordt opgevat. In de Julia komt dat echter zelden voor; meestal
verbuigt Feith deze vormen grammaticaal correct.
loopbaan: leven (levensloop).
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[113] uit het ligchaam mijner Moeder in het graf gebragt had! - Is mijn
[114] leven niet een kort verdwijnend leven! - Ach! dat de Almagtige
[115] slechts eens zijne hand te rug trok, dat mij het zonnelicht ook weder
[116] bescheene, eer ik daar heenen ga, van waar ik niet weder te rugge
[117] keere, in het duistere schaduwrijk, in het land, waar alles Midder[118] nacht, en slaap, en duisternis, en algemeene verwoesting, waar de
112-119*
[119] morgen als de stikdonkerste nacht is
!
[120] Op eenen avond, dat Valcour treuriger nog dan naar gewoonte
[121] was, overviel hem de nacht op zijne geliefde tombe. Hij staarde den
122
[122] eeuwigen Hemel aan, en verloor zich in de ongemeeten ruimte, daar
123
[123] zo veele gedachten verbijsterende waereldbollen in rond zweven. 124
[124] Dit gezicht heeft iets zielverheffends voor een aandoenlijk hart [125] het verwekt eene zekere droefgeestigheid - maar die slechts harten
125-126
[126] van de eerste groote gevoelen kunnen. - In deeze bedwelmende
127
[127] zelfvergetendheid waren er uuren heen gevloden. Reeds begon de
127-128128
[128] Wagen zijnen dissel te wenden, toen Valcour weder tot zich zelven
[129] kwam, en, oprijzende, als naar gewoonte, aanvong bitter over zijn
[130] noodlot en over de harde wegen der Voorzienigheid te klagen. [131] Midden in zijne mistroostigheid hoort hij eene meer dan gewoone
132
[132] beweging in de struiken, die zijne vlakte omtuinden. - Het geritsel
[133] vermeerderde. - Eerst sidderde hij! - dan daar eene groote vrees[134] achtigheid hem onbekend was, herstelde hij zich spoedig, en ver[135] wachtte, vrij gelaten, de uitkomst deezer ongewoone beweging. Ein[136] delijk ziet hij duidelijk de gedaante van een mensch, die rechtstreeks
[137] op hem aantrad - en eer hij nog van zijne verbaasdheid bekomen

112-119

*
122
123
124
125-126
127
127-128
128
132

en noot De tekst komt overeen met Job 10:18-22. Heinrich Sander (1754-1782) was hoogleraar
aan de Illustre school van Karlsruhe. Hij werd vooral bekend door zijn fysiko-theologische
werken, waarin Gods goedheid en wijsheid in de natuur gedemonstreerd wordt. Zijn Job-editie,
Das Buch Hiob zum allgemeinen Gebrauch (Leipzig 1780), kwam in begin 1783 in een
Nederlandse vertaling (door J.v.M.) uit: Het boek Job, ten algemeenen gebruike (Utrecht
1783).
De bedoelde woorden staan niet, zoals Feith zegt, aan het eind van het 11e hfdst., maar van
het 10e. Ze luiden: ‘Ach dat het God gewild had, dat men mij terstond uit mijner moeder
lighaam in het graf gebragt had! Is dat niet een kort verdwijnend leven? Ach, dat Hij slechts
eens Zijne hand te rug trok, dat mij het zonlicht ook weder bescheen, eer ik daar heenen gaa,
van waar ik niet weder terug keere, in het duistere schaduwrijk, in het Land, waar alles
middennacht, en slaap, en duisternis, en algemeene verwoesting, waar de morgen als de
stikdonkerste nacht is!’ (p. 239-240). Zie verder ook Job 3:11. Met deze woorden van Job
vervloekt Valcour zijn leven; zelfs in een troostrijk hiernamaals lijkt hij niet te geloven.
Woorden van JOB. Zie het slot van het 11de Hoofdst. naar de vertaling van Sander.
ongemeeten ruimte: heelal (voor mensen onmeetbaaar groot).
gedachtenverbijsterende: de gedachten verwarrend, onbegrijpelijk.
Dit gezicht: het zien hiervan.
harten van de eerste groote: harten van de gevoeligste soort, d.w.z. harten die vatbaar zijn
voor het fijnste gevoel.
zelfvergetendheid: toestand van zich zelf niet bewust te zijn.
Reeds ... dissel te wenden: m.a.w. de nacht liep ten einde (zie aant. bij p. 158, r. 64).
Wagen: het sterrenbeeld Grote Beer.
dissel: disselboom voor het trekken en besturen van wagens.
omtuinden: omheinden.
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[138] kon, stond de vreemdeling voor hem. ‘Wie gij ook zijn moogt, sprak
[139] eene eerbiedäfdwingende stem tot Valcour, staak uwe klagten! - De
[140] Voorzienigheid spreidt daar heure luisterrijkste straalen, waar de
[141] dwaaze Sterveling niets dan verwarring ziet. - Het licht, dat de
142
[142] Godheid omstuuwt, is middernacht voor het verëenigd gezicht van
[143] alle Geschapenen. - Geloof mij - er zijn ongelukkiger wezens, dan
[144] gij zijt. Ik ben van mijnen weg afgedwaald, en hier in den omtrek
[145] dolende, heb ik uwe klagten aangehoord. Ik bemin alle gevoelige
[146] harten: gewis! hun Schepper bestemde ze niet om ongelukkig te zijn! - Een
diep medelijden heeft mij tot u doen doordringen - verleen mij deezen nacht
148
herbergzaamheid - en mogelijk zal ik u over[149] tuigen, dat er een rampzaliger mensen is, dan gij zijt, die de Voor[150] zienigheid heeft leren aanbidden en vuurig danken voor die zelfde
[151] lotgevallen, daar hij haar eenmaal over durfde lasteren’.
[152] Onwederstaanbaar getroffen door deeze onverwachte aanspraak,
[153] bood Valcour zijne hand aan den vreemdeling, en geleidde hem naar
[154] zijne woning. Hier zag hij een' eerwaardig' Grijsaart, op wiens effen
155
[155] gelaat de liefelijke rust van een kalm en bevredigd geweten duidelijk
156
[156] gemaald stond; schoon men er teffens de afslijtende pramen in
[157] ontdekte, die er lange en hevige smarten eenmaal in gedrukt hadden.
[158] ‘Ik zie het, mijn Vader! zei Valcour, ook gij hebt ellende gekend! 159
[159] maar o! zo uwe rampen de mijne geëvenaard hebben, ontdek mij [160] door wat middel hebt gij troost kunnen vinden? - Hoe hebt gij met
[161] uw volle hart de Voorzienigheid leren rechtvaardigen, daar gij zaagt,
[162] dat zij het was, die u door onvoorziene en onoverwinnelijke belet[163] selen in het bereiken uwer waare grootheid hinderlijk was? - ‘Door
[164] den Godsdienst, mijn Zoon! - De Godsdienst deed mij zien, dat
[165] juist die middelen, die mij eerst zo veele bittere hartetraanen gekost
[166] hadden, die ik waande, dat mij aan de Deugd ontroofden, de ge[167] schiktste, helaas! voor mijne aan het stof klevende ziel, de eenigste

142
148
155
156
159

verëenigd gezicht: gezamenlijk gezichtsvermogen.
herbergzaamheid: gastvrijheid.
bevredigd: vredig, gerust.
gemaald: uitgedrukt.
afslijtende pramen: groeven die aan het vervagen zijn. pramen: groeven.
ontdek mij: openbaar mij, laat mij weten.
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[168] middelen waren, om mij waarlijk deugdzaamer te maken, en nader
[169] bij mijnen Schepper en mijne wezenlijke Gelukzaligheid te brengen
[170] - bij die gelukzaligheid, mijn Zoon! die wij in de Eeuwigheid alleen
[171] smaken kunnen - daar wij hier uit ons zelven niet vatbaar voor zijn.
[172] Het geluk deezer waereld is toch niet het zelfde met dat der toe172-173
[173] komendheid! - - Hoor mijne rampen, mijn Zoon! - ze zijn zwaar,
[174] zielschokkende geweest (Hier zuchtte de Grijsaart, en een stille traan
[175] verschool zich in de rimpels zijner wangen) en echter - deeze een176
[176] maal grievende rampen maken nu de voornaamste stof van mijne
[177] hartelijkste aanbidding uit - en eens zullen zij mij eeuwige stof van
[178] verheerlijking in de Onsterfelijkheid verschaffen.
[179] Ik heb eenmaal bemind - en God weet hoe waardig die dierbaare
180
[180] Vriendinne mijner ziel alle mijne liefde waar! - Mijn hart is ten allen
181
[181] tijde natuurlijk deugdzaam geweest; maar de groote maate van
[182] gevoeligheid, die dat zwakke hart bezat, maakte het vatbaar voor de
183
[183] geringste verleidingen. Ik viel of struikelde over hindernissen, daar
[184] een ander, met minder deugd, ongemerkt over heen trad. - Hoe
[185] vergenoegd was ik niet, toen ik eene Echtgenoote vond, die mij tot
[186] een tegenwigt in elke verzoeking verstrekte, die mij door haaren
[187] lieftalligen raad en nooit verlochend voorbeeld de deugd in haare
[188] volle waarde leerde kennen - als een vrucht naamlijk van den
[189] Godsdienst, die alle haare kracht, uit deeze milde en Goddelijke
[190] bron ontvangen moet, zal ze waarlijk over de menigvuldige aan191
[191] vechtingen, die in deeze ontsierde waereld zo menigvuldig zijn, zege190-192
[192] vieren. Ja! de Godsdienst werd mij beminlijk en mijn hart won
[193] dagelijks in wezenlijke grootheid. - Ik aanbad mijne Sophie, en elk
[194] oogenblik, dat mij aan haar bijzijn ontrok, scheen mij een, in alle
[195] eeuwigheid onherstelbaar, verlies te zijn. Vier jaaren ben ik zo ge196
[196] lukkig geweest, als immer sterveling op dit beneden rond zijn kan.'

172-173
176
180
181
183
191
190-192
196

toekomendheid: het toekomstige (na het aardse).
de voornaamste stof: het belangrijkste onderwerp.
waar: ware (aanvoegende wijs van was).
natuurlijk: van nature, spontaan.
verleidingen: verzoekingen.
ontsierde: bedorven.
zal ze waarlijk ... zegevieren: indien ze waarlijk ... zal zegevieren.
als immer sterveling: als ooit een sterveling.
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[197] Twee lieve kinderen vermeerderden binnen dien tijd mijn heil, en
[198] niets, niets begeerde ik meer! - Nu verscheen het geduchte oogenblik mijner
beproeving - een oogen[199] blik daar mijne krachten voor
[200] zouden bezweken hebben, had ik het vooraf zien aanbreken. On[201] eindige Wijsheid! hoe ondoorgrondelijk zijn uwe wegen! dit oogen[202] blik, mijn Zoon! heeft mij den eersten stap op den weg mijner
[203] wezenlijke gelukzaligheid doen zetten. - De morgenzon zag mijne
[204] Sophie, blozende van gezondheid en met het waas der jeugd op haar
[205] gelaat, van mijne zijde verrijzen, en dezelfde zon was nog niet in de
[206] kim gezonken, of ik had geen Echtgenoote meer! - Een onverwacht
[207] toeval rukte haar voor eeuwig uit mijne armen. - - Naauwlijks
[208] was zij ter aarde besteld of ik verloor een van mijne Kinderen. - [209] Onmagtig om mijne smart voor het oog mijner medemenschen
[210] langer te dragen, begaf ik mij met het eenigste pand, dat mij van
[211] mijne Sophie nog was overig gebleven, naar een eenzaam afgelegen
[212] oord, waar mij geen sterveling kende. - Tusschen hooge en nooit
[213] bezochte bergen liet ik mij eene kleene woning, naar het eenvouwig
213-214
[214] plan der nooddruft ingericht, vervaardigen. - Hier sleet ik mijnen
[215] tijd met klagen. - Hoe onrechtvaardig was de Godheid in mijne
[216] oogen niet! Elke gedachte aan mijne Sophie was teffens eene Gods217
[217] lastering. - Haar schaduwbeeld hing altijd voor mijne oogen, en als
[218] ik somtijds door het gebergte doolde, droeg ik deeze dierbaare
[219] beeldtenisse in mijne hand mede. - De eenigste schijn van vreugd,
[220] dien ik mij herinnere in al dien tijd gehad te hebben, was, toen ik na
[221] twee jaaren van zulk een ijsselijk leven gewaar werd, dat de trekken
[222] van mijn nog overgebleven dochtertje van dag tot dag meer naar die
[223] mijner Sophie begonden te gelijken. Alle mijne liefde vereenigde zich
[224] nu op dit beminlijk kind. Ik noemde haar Sophie en altijd sprak ze
[225] met mij over haare Moeder. - Als ik dan in traanen wegsmolt,
[226] vroeg ze mij vaak, met alle de aanminnigheid der onschuld, of ik
[227] haar zo lief wilde hebben, als ik haare Moeder gehad had? - Eene
[228] hartelijke spraaklooze omhelzing was al mijn antwoord. - - Zo

213-214
217

naar het eenvouwig plan der nooddruft: volgens het plan dat voorziet in het allernoodzakelijkste
(nooddruft: het allernoodzakelijkste).
schaduwbeeld: silhouet.
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[229] verliepen mijne dagen langzaam, treurig heenen - zelfs in den dood,
[230] die jongste toevlucht der ongelukkigen! was voor mij geene ver[231] troosting. Zo dikwerf ik mij met een naderend einde poogde te
[232] strelen, deed een enkle blik op mijn hulploos en van de waereld
[233] verlaten kind mij op het denkbeeld van sterven sidderen. - Ach! [234] ook deeze zorg was onnodig! - - Op eenen zomerschen morgen
[235] trad ik met mijn dochtertje aan de eene, en mijne geliefkoosde
[236] Beeldtenisse aan de andere hand, uit mijne woning - Wij dwaalden
[237] verder in het gebergte af, dan ik nog immer geweest was. - Onge[238] merkt kwam er een zwaar onweêr opzetten en eer wij onze woning
[239] nog bereikt hadden, borst het met vreeslijk geweld boven ons hoofd
[240] uit. - Nu traden wij met verdubbelde schreden. - God! hoe was
[241] ik te moede toen dezelfde bliksem mijne Silhouette verpletterde, en
[242] mijn eenigst kind aan mijne voeten doodsloeg! - - Neen! mijn
[243] Zoon! zulk een gevoel laat zich niet beschrijven. - Nog beven alle
[244] mijne beenderen, op de enkele herinnering er van! - In eene bijna
[245] volkomen zinneloosheid knarstandde ik tegen den Hemel - ik daag[246] de zijne Almagt uit, om mij te vernietigen. ‘o Voorzienigheid! gilde
247
[247] ik uit, zijt Gij in aanwezen? - Neen! ik zie het, een blind geval’ .......
[248] Ijlings verlichtte een bliksemstraal, feller dan ik er nog een gezien
[249] had, den geheelen aakligen omtrek. - Sidderende verbeeldde ik mij
[250] den donder te horen spreken: Trotsche worm, die het stof bewoont! 251
[251] wie zijt gij, dat gij met den Eeuwigen twist? - Zijn de onëindige
[252] toneelen der Schepping voor uwe oogen ontsloten? Zaagt gij de,
253
[253] voor het oog eens Engels, onafzienlijke keten der Wezens na - op
[254] eens geheel na - van daar zij onder den Troon der Almagt in de
[255] eeuwigheid aanvang neemt - door het uitgebreide gebied des tijds
[256] zich uitstrekt - eeuwigheid aan eeuwigheid verbindt, en daar het

247
251
253

zijt Gij in aanwezen: bestaat gij werkelijk.
blind geval: blind toeval.
wie zijt gij ... twist: zie aant. bij p. 201, r. 86.
voor het oog eens Engels, onafzienlijke keten: d.w.z. zelfs voor een Engel is de Keten der
wezens niet te overzien, laat staan voor een mens.
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[257] punt raakt, daar de eerste schakel om geklonken werd en alle de
258
[258] anderen in eenstemmige voortsnelling geduurig elkanderen om op259
[259] volgen - het eenige wit der Schepping - van Engelen bewonderd
252-260260
[260] en aangebeden - Godverheffinge! - Zaligheid! - voor sterfelijken
[261] hier onbevattelijke, maar zeker te genietene Zaligheid! - eindeloos
[262] voortstromende! - eindeloos vermeerderd! - alles overstijgende [263] behalven haaren oorsprong, God - God! boven de vereenigde
[264] opstijgende gedachte der Aartsengelen, die het naast aan den Onge263-265264-265
[265] schapen grenzen, in luister en zaligheid onnadenkelijk verheven! 250-266
[266] God! die uw geluk beöogt - God! dien gij lasteren durft! - [267] Door deeze denkbeelden, die op het onverwachtst door mijn hart
[268] stormden, onwederstaanbaar getroffen, nam ik snikkende mijn kind
[269] op - treurig droeg ik het naar mijne woning en daar - daar dolven
[270] mijne beevende handen een graf voor mijne Sophie. - Nu bleef mij
[271] niets meer overig - ik moest God bezitten of van smart omkomen! [272] Het eerste is mijn gelukkig lot geworden! - Altijd met de woor[273] den vervuld, die ik mij verbeeld had te hooren, boog ik daaglijks
[274] mijne kniën voor mijnen Schepper - ‘o mijn God! zeide ik vaak, ik

258

259
252-260

260
263-265

264-265
250-266

in eenstemmige voortsnelling: Bedoeld zal worden dat de schakels even groot zijn, m.a.w.
de afstand tussen de geledingen is steeds gelijk.
geduurig: constant.
elkanderen om: elkaar om en om.
wit: doel.
van: door.
Zie voor de hier uitgedrukte idee van de Keten der wezens de aant. bij p. 133, r. 90. De keten
is hier cyclisch voorgesteld: hij neemt zijn oorsprong onder Gods troon en keert daar weer
terug. Daarmee zijn ook tijd (het aardse) en eeuwigheid (het hemelse) aan elkaar geklonken.
Godverheffinge: Bedoeld zal worden dat het samenstel der Schepping God verheft, d.w.z.
zijn majesteit in alle glorie laat zien.
God! boven ... verheven: God is in luister en zaligheid onvoorstelbaar ver verheven boven
wat de aartsengelen (een van de hoogste schakels in de keten der wezens) gezamenlijk aan
voorstellingsvermogen hebben.
den Ongeschapen: Men zou verwachten den Ongeschapenen (buigingsvorm van het enkelvoud
na een voorzetsel). Meestal geeft Feith deze laatste vorm, verg. bijv. p. 80, r. 81.
Deze passage doet enigszins denken aan Job 38 t/m 41, waarin God, Job ‘uit een stormwind’
antwoordende, ook wijst op zijn in al het geschapene tot uitdrukking komende almacht.
Overigens is in Job God zeer veel uitvoeriger, en bovendien verwijst hij niet naar een keten
der wezens.
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[275] geloof dat elk bijzonder kwaad in den schakel aller wezens een goed
274-276276
[276] voor 't geheel zij; maar ach! deeze bewustheid alleen verschaft aan
[277] mijn arm verscheurd hart geen' troost: doe mij zien, dat ook mijn
[278] heil aan 't belang van 't Heelal ondergeschikt zij geweest - dat
[279] mijn geluk het doelëinde uwer geduchte slagen in 't midden van alle
[280] mijne rampen waar’! - Mijn herhaald gebed is verhoord geworden.
281
[281] Daaglijks doorzocht ik ijverig de Openbaring. Hier uit leerde ik het
[282] waar geluk kennen, zo als ik het zeker tot daar toe niet gekend had.
[283] Ik zag dat de mensch aan God genoeg moest hebben, of - dat er
[284] geen duurzaam geluk voor hem mooglijk ware. De Zaligheid daar
[285] wij toe geroepen worden, de eenige die ons niets meer overig laat te
286
[286] begeren, is onzienlijk en zuiver geestelijk - Ons hart kleeft hier aan
287
[287] het zienlijke en de gevoelige harten het sterkste. Naar maate deeze
[288] gehechtheid grooter is, naar maate zijn wij onvatbaarer voor ons
[289] wezenlijk heil. De ondervinding leert ons, dat geen der zichtbaare
[290] dingen ons waarlijk gelukkig kan maken. Zo lang wij het begeeren,
[291] schijnt het ons een waar geluk te zullen aanbrengen. Onze verbeel[292] dingskracht schept ons in 't vooruitzicht duurzaame toneelen van
293
[293] geneuchte - zij verdubbelt en versiert elk voorwerp met een onbe293-294
[294] paald vermogen - maar naauwlijks bezitten wij dat zelfde, zo lang
[295] begeerde, voorwerp, of wij bevinden dat het genot de vleiende ver[296] wachting niet evenaart - eene nieuwe begeerte ontvlamt weêr in dat
[297] eigen hart, dat voor korte oogenblikken niets meer dacht te be[298] geeren, en zo - tot in het oneindige! - - Ik had eene dierbaare
[299] Echtgenoote verloren - vroegtijdig verloren - zou haar verlies mij
[300] minder getroffen hebben, indien zij mij, na een' langer tijd, na eene
[301] nog dieper gewortelde liefde, ontrukt ware? - en eens toch moesten
302
[302] wij scheiden. - Nu reeds was zij mijn Afgod. - Zij was mij dier[303] baarer dan God zelf - en toch was mijn eeuwig geluk in haar bezit

274-276

276
281
286
287
293

293-294
302

ik geloof... zij: d.w.z. het kwaad dat iemand treft, is slechts kwaad in schijn; het is door God
als goed bedoeld en draagt bij tot het bijzonder heil van het individu en tot het algemeen heil
van de gehele schepping. Zie voor deze z.g. Theodicee-gedachte: P.J.A.M. Buijnsters, Tussen
twee werelden, p. 170-181.
deeze bewustheid: dit besef.
doorzocht: onderzocht, bestudeerde.
de Openbaring: de Bijbel (datgene wat God in zijn Woord geopenbaard heeft).
onzienlijk: onzichtbaar, d.w.z. onstoffelijk.
het zienlijke: het stoffelijke.
geneuchte: genoegen, vreugde.
versiert: verfraait.
voorwerp: object.
onbepaald: onbegrensd.
Nu ... Afgod: d.w.z. de grijsaard had zijn vrouw boven God gesteld (zie Inl. hfdst. 7).
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[304] niet gelegen. - Ik moest haar op mijnen weg ontmoeten en be[305] minnen, om voor de aanlokking der ondeugd bewaard te blijven, en
[306] het schoon der deugd te leren kennen. - Ik moest haar in het
307
[307] midden mijner blijdschap derven, om God boven alles lief te krijgen,
[308] buiten 't welke er voor mij geen duurzaam heil te genieten was.
[309] Vergeefsch beproefde de Voorzienigheid haare gewoone middelen
[310] om mij van het zienlijke tot den Onzichtbaaren opteheffen, mijn
[311] gevoelig hart was te zeer aan het stof gehecht en volgde geduurig de
[312] begochelingen eener verbeeldingskracht op, die enkel tot zinnelijke
313
[313] vreugd aangespannen was. Ik noodzaakte de opperste Liefde om mij
[314] mijnen Afgod met geweld te ontrukken. Mijne Echtgenoote stierf [315] ik staarde haar bleek en roerloos lijk aan - en nog begreep ik niet
[316] wat men beminde, als men eene sterfelijke bemint! - Mijn hart
[317] veranderde slechts van Afgoden - ook deezen zijn mij ontvallen,
[318] opdat mij mijn wezenlijk geluk niet eeuwig ontzinken zou! - Nu
319
[319] kwam mijn liefderijke Verzorger de zwakheid van zijn schepsel voor.
320
[320] - Hij ontdekte mij het waar geluk, toen ik geen voorwerp meer
[321] bezat, dat er mij van kon aftrekken. Ik zag, dat alle zijne wetten, ook
[322] die geene niet uitgezonderd, die hier de grootste zelfverlochening
[323] schijnen te vorderen, geen willekeurige bevelen eener volstrekte
[324] Almagt waren, maar liefderijk uitgedachte voorschriften van eenen
[325] Vader, die in het opgeven derzelve niet op zijn geluk, maar enkel op
[326] dat van zijn kind gedoeld had, en dat de inhoud van alle zijne
[327] geboden op deezen eenen eisch uitkwame: Sterveling! wees waarlijk
[328] gelukkig! Mijne geheele liefde viel nu op God, en o mijn Zoon! ik
[329] heb sedert dien tijd ondervonden, dat men hier alleen niet te veel
330
[330] begeeren kan. Hij - de A L G E N O E G Z A A M E ! kan de verhevenste zo
[331] wel als de kleenste begeerte van ons hart, eene geheele eeuwigheid
[332] door, meer dan vervullen. Ik denk nu verheven genoeg van mijnen
333-334
[333] Schepper - en o welk eene liefde maakt op de enkele gedachte hier

307
313
319
320
330
333-334

derven: missen.
de opperste Liefde: nl. God.
kwam ... voor: Op grond van de context is niet goed duidelijk of bedoeld is voorkwàm, belette,
òf kwam tegemoet aan (nl. door inzicht te geven).
ontdekte mij: liet mij ... zien, openbaarde mij.
de Algenoegzaame: God, die uit zich zelf alle behoeften van allen en alles kan bevredigen.
op de enkele gedachte hier van: bij de gedachte hieraan alleen al.
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[334] van mijn geheel wezen uit! - om te geloven, dat, zo er een geschikter
[335] middel geweest ware om mij voor mijn wezenlijk heil vatbaar te
[336] maken, dan de rampen, die ik heb moeten doorworstelen, mijne
[337] Echtgenoote en mijne Kinderen nog op dit hart zouden rusten. [338] Ja! ik ben er van verzekerd - de oorzaak van al mijn onheil is niet in
339
[339] den grooten Bestierer mijner lotgevallen, maar in mijne hardnekkige
[340] aardschgezindheid gelegen geweest. - - Nu ben ik geheel los van al
[341] het zichtbaare! - God alleen vervult mijn hart - en reikhalzende [342] maar teffens onderworpen aan dien wil, die mijne belangens beter
[343] gekend heeft dan ik zelf - zie ik het oogenblik te gemoet dat mij
344
[344] voor altijd aan die eenige Bron van stoorlooze zaligheid verëenigen
[345] zal! - dan zal ik mijne Sophie en mijne kinderen ook wedervinden
346-347
[346] - maar zij zullen daar hunne waarde bij mij van hunnen Schepper
[347] ontlenen - en hunne liefde zal mij altijd weder in Hem doen eindi[348] gen. - - o Mijn Zoon! maak u geen harde denkbeelden van uwen
[349] Schepper - zijt verzekerd dat Hij in alle zijne wegen met u - hoe
[350] donker en ondoorgrondelijk die u dikwerf ook toe mogen schijnen [351] uw waar geluk beöogt. - Hij is de Goedertierenheid zelve [352] maar eene Goedertierenheid, die door de hoogste Wijsheid bestierd
353-356
[353] wordt. - Geloof mij, mijn Zoon! indien een schepsel nergens meer
[354] meêdogen vond, hij zou 't bij zijnen Schepper vinden. Elke gedachte
[355] der Godheid - zij moge dan erkend of ondankbaar miskend wor*
[356] den - is eene gedachte der liefde .
[357] Hier zweeg de Grijsaart, en Valcour, die geheel aandacht en
[358] gevoel was, zeeg aan zijne voeten neêr. - ‘o mijn Vader! borst hij in

339
344
346-347
353-356

*

Bestierer: bestuurder.
stoorlooze: ongestoorde (vrij van verstoringen).
maar zij ... ontlenen: m.a.w. hun waarde staat niet op zichzelf, maar is te danken aan God.
en noot, indien een schepsel ... liefde: De woorden van de Duitse schrijver Johann Georg
Jacobi (1740-1814) waarnaar Feith hier verwijst, luiden: ‘Der Gedanke eines Gottes ist der
Gedanke der Liebe, und sah ein Geschöpf kein Erbarmen mehr um sich her, so würd' es bey
seinem Schöpfer es suchen.’ De passage staat in het beschouwelijke literaire reisverhaal:
Die Winterreise, dem Herrn van Goens in Utrecht gewidmet (Sämtliche Werke, Zweyter Theil,
Carlsruhe 1780, p. 27).
Woorden des Heeren J.G. Jacobi. Zie het 2de Deel zijner Sämtliche Werken.

Rhijnvis Feith, Julia

214
[359] traanen uit, uwe rampen zijn grooter dan de mijne geweest, en gij zijt
[360] de voorspraak der Voorzienigheid! - en ik - ik die veel minder leed
[361] - ik durfde de hoogste Wijsheid berispen! de opperste Goedheid
[362] verdenken! - en dat in het zelfde oogenblik dat zij bezig was met
[363] voor mij te zorgen - met u mij toe te schikken! - - Ja! mijn Vader!
364
[364] gij hebt mijne oogen geopend - ik wilde een verschiet kennen, dat
365
[365] door onoverzienbaare ellende donker voor mij geworden was! [366] God heeft door u tot mij gesproken, en nu erken - nu verfoei ik
[367] mijne dwaasheid. - - o mijne Adelaïde! in de eeuwigheid zult gij
368
[368] mij uwer waardig vinden - hier was ik het niet, dewijl ik u boven
[369] God stelde! - - [370] De braave Grijze was hartlijk verheugd over deeze gelukkige
[371] uitkomst. Hij dankte de Voorzienigheid, dat zij hem van zijnen weg
[372] had afgeleid. Drie dagen vertoefde hij bij Valcour, en het was niet
[373] dan na vergeefsche pogingen, dat deeze eindelijk toeliet, dat hij
[374] weder naar zijne eenzaamheid te rugge keerde, doch niet, dan onder
[375] de herhaalde belofte, van hem somtijds een bezoek te zullen bren[376] gen. - De Voorzienigheid had het anders besloten. Valcour was
[377] door te veel en te langduurig lijden te zeer afgemarteld om zich ooit
[378] weder te kunnen herstellen. Kort na deeze ontmoeting bezweken
[379] zijne krachten. Zijn strijd eindigde in zegepraal. Hij stierf blijmoe[380] dig, en zijne laatste woorden waren: God is liefde!
[381] Men begroef hem, volgens zijne begeerte, in het zelfde graf, daar
[382] hij zo menigmaal op geweend had - dezelfde zerk overdekte hem,
[383] want deszelfs opschrift was zijne geschiedenis geworden.
***

364
365
368

verschiet: toekomst, perspectief.
onoverzienbaare ellende: ellende die te groot was om overzien te kunnen worden.
dewijl: omdat.
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Aan Cefise.

De Roos, die op uw koontjes gloort,
Cefise! zal niet eeuwig bloeien 3
Het purper, dat uw lipjes boort,
Niet altijd op die lipjes gloeien.
5

De Schoonheid is een bloem, die sterft,
Als tijd of smart haar blaadjes krullen Cefise! als gij uw schoonheid derft,
8
Wat zal uw ledig hart vervullen? 9

De stoet, die nu uw oog verheugt,
10 Zal ongemerkt geheel verdwijnen,
Als de ouderdom het vuur der jeugd
Gevoelloos in dat oog doet kwijnen.
Cefise! welk een treurig lot
14
Hebt ge eer nog in den Echt te vrezen! 15
De Schoonste, na een kort genot,
16
Houdt op voor ons meer schoon te wezen.
17

Ach! wat haar luister moog bestaan,
Nooit heft ze ons hart tot hooger orden Cefise! schouw dit doodshoofd aan!
20 Cefise! - dit zult gij eens worden!

t
3
8
9
14
16
17

Aan Cefise: Dit gedicht is ook opgenomen in deel 2 van de Oden en gedichten, p. 158-161.
Aldaar gedateerd 1777.
boort: omzoomt (van het werkwoord boorden).
ledig hart: Cefises hart is nu enkel vervuld van haar eigen schoonheid.
stoet: nl. van aanbidders.
eer: veeleer.
meer: (hier) nog.
haar luister: nl. van de Schoonste.
moog bestaan: zou kunnen doen.
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o! Zo uw hart de Deugd verkoos! Wat zou Cefise in waarde winnen!
Het zichtbaar schoon boeit voor een poos,
Een schoone ziel doet eeuwig minnen. 25

Waan niet, dat ik uw schoon veracht',
Neen! 't vuur van twee aanminnige oogen
Heeft mij, door zoete toverkracht,
28
Te vaak der Wijsbegeerte onttogen.

Mijn feil was nooit gevoelloosheid 30 'k Erken de magt der zachtste klipjes -30
En, waar de Deugd ook straalen spreidt,
Haar Glorietroon zijn maagdelipjes!
Dan, zonder Deugd, wat is de prijs
Der Schoonheid? - Kan ze uw hart vermaken?
35
De Dood, Cefise! is koud als ijs,
Ook bij den gloed van maagdenkaaken.
De Wind, die 't Veldviooltje streelt,
37-3838
Rukt vaak de Puikroos van haar' stengel. Het Schoon alleen volmaakt het Beeld;
40 De Deugd en Schoonheid maakt den Engel.
41

Hoe tuk, Cefise! op vleierij Eens wordt door u mijn raad geprezen;
Ach! zo het hier op aard' niet zij 't Zal voor den Troon uws Rechters wezen.

***

28
30
37-38
38
41

der Wijsbegeerte onttogen: onttrokken aan het filosoferen (d.w.z. aan het beschouwelijk bezig
zijn, of aan het studeren).
zachtste klipjes: nl. borstjes. klipje: heuveltje.
De wind ... stengel: m.a.w. opvallende schoonheid gaat dikwijls spoedig verloren onder
omstandigheden waarvan bescheidener schoonheid niet zo te lijden heeft.
Puikroos: zeer fraaie roos.
Hoe tuk ... vleierij: hoe tuk je ook op vleierij bent, Cefise.
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De nacht.

Hoe teder zucht het Windjen
Uit deeze donkre Dennen!
Hoe stil is hier de nacht?
4
De Maan kwijnt aan den Hemel;
5 De Starren drijven langzaam;
En alles aêmt gevoel.
Dit is 't verblijf der Liefde Gewis hier woont de Liefde;
9
Hier schiep Natuur haar' troon 10 Ismeene! dierbre Ismeene! Waar zijt gij, teder Meisjen? Hoe angstig is mijn hart!
Helaas! waar is dat uurtjen,
Het zaligst van mijn leven! 15 Toen 'k vrolijk aan uw zij',
Op uwe kniên gebogen,
Van liefde en teêrheid beefde,
Bij 't bleeke licht der Maan? Ik reed, geheel verrukking,
20 Langs akelige wegen,
En kende geen gevaar. De Maan schoof achter wolken;
De lucht werd zwart en treurig; Ik zag, ik merkte 't niet! -

t
4
9

De nacht: Dit gedicht is ook opgenomen in deel 3 van de Oden en gedichten, p. 146-148.
Aldaar gedateerd 1782.
kwijnt: glanst zacht.
Hier schiep Natuur haar' troon: m.a.w. deze plaats is ervoor geschapen om het domein van
de liefde te zijn (haar': nl. van de liefde).
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25 Nu dwarrelden Orkaanen,
Al loeiend uitgeschoten,
Vervaarlijk door de lucht; De neêrgestorte hagel
Sloeg klettrend tegen 't Rijtuig; 30 Ik hoorde, ik merkte 't niet!
Niets zag ik dan Ismeene! Niets hoorde ik dan Ismeene! Zij was voor mij 't Heelal!
Geen wenschjen bleef mij ovrig; 35 Ismeene, de enkle Ismeene,
Vervulde heel mijn hart! - Vertederend herdenken!
Helaas! die tijd is heenen,
Voor eeuwig, eeuwig heen! 40 Ik moet Ismeene missen;
Wat is voortaan mijn leven!
Ach! - een gestaêge dood. Snelt, nevelige jaaren!
44
Naar 't eindperk van uw loopbaan;
45 En voert mijn dagen meê. - Ik heb geleefd - Geen vreugde
Lagcht meer voor mij op aarde. Ontsluit u vrij, mijn Graf! - -

***

44

't eindperk van uw loopbaan: hier kan gedacht worden aan het eind van ieder jaar, of aan het
einde der tijden (van àlle jaren).
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Aan ongelukkige gelieven.

Wreed gescheiden Lievelingen!
Die uw' weg met traanen weekt; Voor wier diepgewonde harten
De aarde niet één Roosjen kweekt; 5 Als 't gevoel der teêrste scheiding5
6
Uw' geprangden boezem knelt,
En geen hartverligtend traantjen
In uw brandende oogen zwelt; -

10

Zet u dan in stille nachten
Op een eenzaam Kerkhof neêr. In 't gevoelloos Rijk der dooden
Vindt uw ziel haar kalmte weêr.
13

Ziet de bleeke Maan verrijzen
Als zij over de akkers klimt,
15 Ziet hoe 't lange gras der graven
In haar kwijnend schijnsel glimt.
17

Wellust van 't gevoelig harte!
18
Stille, bleeke, kuische Maan!
Gij ontlast den bangen boezem
20
Dikwerf van een' teedren traan!

t
5

6
13
17
18

Aan ongelukkige gelieven: Dit gedicht is ook opgenomen in deel 2 van de Oden en gedichten,
p. 162-164. Aldaar gedateerd 1778.
gevoel: (hier) aandoening.
teêrste scheiding: nl. de scheiding van twee gelieven (teêrste hier metonymisch gebruikt: de
relatie is teder).
geprangden boezem: benauwd gemoed.
Maan: Over de Maan als communicatiemedium tussen gescheiden gelieven zie de aant. bij
p. 163, r. 38-39.
Wellust: vreugde, genot.
Wellust van 't gevoelig harte: nl. de maan.
kuische Maan: volgens de klassieke traditie is de maangodin (Diana) tevens de godin van de
kuisheid.
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21-24

Hoort het treurig lied des Tortels
22
Die zijn trouwe gade derft,
En op neêrgebogen Wilgen
Van gevoel en liefde sterft. -

25 Ach! wat is de Waereld ledig
Voor een diepgewonde ziel,
27
Die bij 't eenzaam ommedolen
28
Nooit een wensch te beurte viel! -

30

Reine, zuivre, waare Liefde
Vindt haar' loon toch schaars op aard'; Haar genot is in den Hemel
Voor 't gevoelig hart bewaard. -

Daar is alles liefde en teêrheid
In een eindeloos verschiet; - 35 Harten, voor elkaêr geschapen,
36
Scheidt de God der Liefde niet. Wreed gescheiden Lievelingen!
Slijt ge uw dagen in geween; 't Stille graf zij uw vertroosting; - 40
o De Tijd snelt haastig heên! -

***

21-24

22
27
28
36

De tortel is vanouds het symbool van de trouwe liefde, de liefde die ook stand houdt na de
dood. Wanneer één van het tortelpaartje sterft, blijft de ander treuren tot aan de dood. Zie de
afb. op de oorspronkelijke titelpagina van de Julia en p. 140, r. 41-46.
gade: echtgeno(o)t(e).
derft: mist.
Die: aan wie.
Nooit ... viel: nooit een wens vervuld werd (nooit de vervulling van een wens ten deel viel).
God der Liefde: 1. God die liefde is; 2. God, die de liefde bewerkstelligt (want voorbestemd
heeft). Niet bedoeld wordt dus Amor (Cupido).
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Werther aan Ismeene.

1

5

10

15

20

Ontvang de jongste groet, beminlijkste aller Vrouwen!
Van hem, wien 't eerst uw oog de Liefde kennen deed. Ach, kan een sterveling op aardsch geluk vertrouwen?
Mijn heil hing aan de Min: de Min schiep al mijn leed.
Mijn leed ... Ismeene, één traan! - zo nog uw oog kan wenen. 6
Helaas, ik jammer niet om meer gedragen smart:
Zij was toch hier beneên, door alle tijden heenen,
De trouwe gezellin van een gevoelig hart.
9
Maar zo rampzalig in den eêlsten vaag mijns levens,
Zo diep ellendig met het teêrst gevoel te zijn 11
Voor de eeuwigheid verliefd, en eeuwig hooploos tevens!
Ismeene! kent uw hart een duldeloozer pijn? De zwarte droefheid heerscht, waar ik mijn' adem hale;
Gebloemte en loof verdort, waar mij mijne angst ook leidt:
De Zon trekt nevels saam, als ik van 't leger dale,
16
En zelfs de Nacht vertoont een naarer aakligheid.
Nu op een' dorren tronk in 't somberst woud gekluisterd,
Vertoont Natuur zich doodsch, waar ik mijne oogen sla:
De Tortel kirt in 't loof - ik zucht - het windje fluistert En de Echo baauwt mijn zucht met dubblen weêrgalm na.
Dan kwijne ik op het strand, of tel de ontelbre baaren,
En denk gestaêg: mijn leed is eindloos als de Zee.
Ik staar de Golven na - en bij 't gedachtloos staren
Voert ieder golfje een' traan uit Werthers oogen meê.

t
1
6
9
11
16

Werther aan Ismeene: zie Inl. hfdst 8. Dit gedicht is ook opgenomen in deel 2 van de Oden
en gedichten, p. 187-194. Aldaar gedateerd 1779.
jongste: allerlaatste.
meer: andere, bijkomende.
vaag: bloei.
verliefd: in liefde ontvlamd.
hooploos: zonder hoop te kunnen koesteren, nl. op wederliefde.
naarer: naardere.
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25 Ismeene! dacht mijn hart, toen 't van genoegen trilde,
Daar ik aan uwe zijde in 't zaligst Boschje trad,
Dat reeds de Zon mijns heils laatste straalen spilde,
28
En ik mijn jongst geluk op aard' genoten had? Helaas, ik zag 't gevoel op uwe lippen leven,
30
30
De teêrste eenstemmigheid zweefde op uw bleek gelaat;
Uw hand had aan mijn hand dien zachten druk gegeven,
Die geen afkeerigheid in 't maagdlijk hart verraadt.
Uw mond had me op mijn bede een Vriendschap toegezworen,
Die 't aanzien van de Deugd noch 't oog der Godheid vreest 35 En ach, - ook dit geluk is voor mijn hart verloren.35
36
Uw deugd, Ismeene! is woest, is mooglijk wreed geweest.
'k Beklaag mij echter niet - gij blijft u zelv' gelijken Het treft den Engel niet of hier het wormpje lijdt.
39
Moet hier de teêrste min voor 't woên des noodlots wijken ,
40
Zij blijft in Werthers hart aan de Eeuwigheid gewijd.
'k Beken, 't was slechts een poos, dat u mijne oogen zagen;
En toch zweeft staêg uw Beeld voor mijn' ontroerden geest Ach, kon oprechte min de vlucht des tijds vertragen 44
Zij was vertraagd - die tijd ware eeuwigheid geweest.
45 Gij dacht, een langer tijd, een stadiger verkeren45-52
45-46
Deed ook een feiltje zien, en smoorde ligt dien gloed 47
Ach, kan de ervarenheid, Ismeene! ons beter leren,
Dan de inspraak der Natuur, waar zij zich horen doet?

28
30
35
36

39
44
45-52

45-46
47

jongst: allerlaatst.
eenstemmigheid: gelijkgestemdheid (van Ismeenes en Werthers gevoelens).
dit geluk: nl. de vriendschappelijke omgang.
Uw ... geweest: d.w.z. Ismeenes opvattingen over de deugd waren zo rigoureus dat ze als
het ware gewelddadig en wreed aandeden.
woest: gewelddadig.
woên: woeden.
Zij: nl. de vlucht des tijds. Zij was vertraagd: dan zou de vlucht van de tijd inderdaad vertraagd
zijn!
Door te stellen dat de tijd Werthers liefde zou kunnen doen bekoelen, heeft Ismeene
gesuggereerd dat zijn liefde geen ware liefde zou zijn. Werther spreekt dit tegen: zijn liefde
is die van een verwante en voorbestemde ziel en dus eeuwig, zoals al op het eerste gezicht
duidelijk was.
Ismeense dacht dat bij een langduriger (stadiger) omgang Werther wel een onvolmaaktheid
aan haar zou ontdekken waardoor zijn liefdesgloed wellicht gedoofd zou worden.
ervarenheid: ervaring, nl. door langduriger omgang.
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49-50

Geen tijd zal zuivre min,'k beken het, ooit verkoelen;
50
50
Maar wacht niet dat de tijd haar vaster steun bereidt.
Breng harten bij elkaêr, die even fijn gevoelen,
En de eerstgeworpen blik beslist voor de Eeuwigheid.
Och, kendet gij de bron, waaruit mijn liefde vloeide;
De reinheid van die vlam ware u als mij bekend.
55 Ach, 't was uw schoonheid niet, die mij voor altijd boeide.
Ismeene! ik spreek voor 't laatst ... hoor, ken die bron in 't end.
57
't Is waar, het zoetst venijn kwam in mijn' boezem dringen,
58
Toen ik door 't minlijkst oog in 't hart uw oorsprong las;
Uw stem, welluidend als 't accoord der Hemellingen,
60
Klonk godlijk in mijn oor en smolt mijn ziel als wasch:
Die rijzige gestalte en al de aanminnigheden
62
Der liefelijkste jeugd, die niemand meer bezat,
Ontstaken 't zuiverst vuur, Ismeene! in al mijn leden,
64
Maar dat misschien op aard' - hoe schaars! - een weêrga had.
65
65 Eén oogenblik deed meer dan al die gaven tevens. Nog baart 't herdenken mij een teedre ontroerenis Het schonk aan de eêlste min de duurzaamheid mijns levens,
En schiep ze tot een vlam, die hier slechts eenig is.
Herinnert ge u dien dag, dien blijdsten aller dagen Ach, gij herdenkt hem ligt - toen ik, bij 't morgenrood,
Na d'allerbangsten nacht, gevoelloos voor mijn klagen,
Met eene ontroerde hand uw rustvertrek ontsloot?
73
Ik wist de Dageraad zag u van 't dons verrijzen:
74
De min - geen snood ontwerp ... Ismeene! ik gruuwde er van!
75 Het laag, 't verachtlijk mensch deed staêg mijn' boezem ijzen,
70

49-50

50
57
58
62
64
65
73
74

Geen tijd ... bereidt: Werther geeft toe ('k beken het) dat het geen kwaad kan ware liefde door
de tijd te laten beproeven, omdat zij daartegen bestand is. Maar, betoogt hij, Ismeene moet
niet verwachten dat de ware liefde in de loop van de tijd een nog hechter fundament zou
krijgen dan ze van nature al heeft.
haar: (aan) de min.
het zoetst venijn: traditioneel beeld van de liefde (venijn: vergif).
Toen ik ... las: toen ik door uw ogen in uw hart uw oorspronkelijkheid zag; m.a.w. ik zag dat
u ongeveinsd, oprecht, deugdzaam was.
meer: (lees) méér (in meerdere mate).
weêrga: gelijke. M.a.w. de liefde die door de úiterlijke hoedanigheden van Ismeene veroorzaakt
werd, was mogelijk nog niet uniek.
Eén oogenblik: het ogenblik nl. dat in r. 69 e.v. beschreven wordt.
Ik wist ... verrijzen: m.a.w. ik wist dat u al opgestaan was.
snood ontwerp: boosaardig plan.
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76

Die 't voorwerp van zijn min, voor eens slechts, honen kan.
Ik zocht een lieve Maagd en twee aanminnige oogen,
78
Nog ijvrig bezig in 't bewierookt kapvertrek En 'k vond een' Engel, op de kniên neêrgebogen,
80
80
En louter aandacht met de Godheid in gesprek. Toen .. toen .. Neen! 't is vergeefsch, - Geen Seraf kan hier spreken.
82
Ik wendde wezenloos - Ja! 'k was op aard' niet meer!
82-84
Door 't allerreinst gevoel een' langen tijd bezweken,
Vond ik mij voor Gods troon op mijne kniên weêr.
85 Sints minde ik - neen! 'k aanbad, 'k aanbad u! - daar 'k mij streelde,
86
Dat ons de Godheid schiep elkander ten geval Ik leef - ik aêm voor u - en midden in die weelde Eischt Rede, eischt Godsdienst, dat ik u vergeten zal.
Ismeene! - ik kan niet meer. - Vaar eeuwig wel! - Die vreugde,
90
Die kalmte van 't gevoel, die mij hier heeft gemist;
Die wellust van ons zijn, die me in geen jaaren heugde,
92
Schoon mooglijk deeze ziel zijn heil te smaken wist. Ja al 't geluk dat ik - voor mij steeds zag verdwijnen,
Daal, duizendmaal vermeêrd, op u, o Dierbre, neêr.
95 Dan zou voor 't eerst mijn lot mij wenschlijk - zalig schijnen 96
God! schenk Ismeene uw gunst - en 'k heb geen' onspoed meer.
90

Hoe zinkt dit jongst vaarwel als lood mij op het harte!
Ach, welk een ledigheid! - smoor, Wanhoop, smoor dien kreet, Mijn God! Gij, Gij alleen, kent mijne ondraagbre smarte!
100
Waar leeft de Sterveling, die meer dan Werther leed? o Leven! droef geschenk! mijn ziel ter straf gegeven!
Wanneer is hier mijn strijd, Alwetende! afgestreên? 103
Mijn God! zie ik eerlang het eindperk van dat leven,
Dat hier slechts vruchtbaar was in rampen en geween?
105 Ja, dierbre Ismeene! ja, - zie daar mijn jongst verlangen;
De stille rust des grafs is alles wat ik wensch Of kent ge een vreugd, die hier mijn hart nog kan omvangen,

76
78
80
82
82-84
86
90
92
96
103

voor eens slechts: al is het maar één maal.
bewierookt: geëerde.
kapvertrek: kleedkamer.
aandacht: vroomheid.
Ik wendde: ik keerde mij om.
Ja! 'k was ... weêr: m.a.w. door het zien van de biddende Ismeene kreeg Werther een
hemelvisioen.
elkander ten geval: ter wille van elkaar.
gemist: ontbroken.
mooglijk: (hier) naar zijn vermogens.
onspoed: ongeluk, tegenspoed.
eerlang: binnenkort.
eindperk: einde.
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Die troost verschaffen kan aan 't ongelukkigst mensch? Zo 'k dan met mijnen aêm mijn duldloos leed voel wijken,
110
Eer nog gevoelloosheid mijn tederheid verrass',
111
Neeme ik uw Beeldtenis, die op mijn hart mogt prijken,
En hier mijn eenigst heil - misschien mijn Afgod was.
113
Een traan van 't fijnst gevoel zal op 't gezicht nog lekenEn ligt schenkt deeze traan vermindring aan mijn pijn,
115 Mijn oog zal, starende op die dierbre trekken, breken,
En mijne jongste zucht zal voor Ismeene zijn.

***

111
113

Beeldtenis: afbeelding, portret (mogelijk een silhouet).
op 't gezicht: bij het bekijken ervan.
leken: lekken, druppelen.
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Bijlage 1: Voorbericht [tot de tweede druk]
Voorbericht.
[1] Ik heb deezen tweeden druk niet in de waereld willen zenden, zonder mijne
[2] erkentenisse te betuigen aan de menigvuldige begunstigers mijner J U L I A [3] waaronder ik het genoegen gehad hebbe van lieden te mogen tellen, die door
[4] hun hart, niet minder dan door hunne kunde, aan het Nederlandsch Ge4-5
[5] meenebest der Letteren eene wezenlijke eer aandoen. Dan, schoon ik mer[6] kelijk meer goedkeuring gehad heb, dan ik mij immer heb durven beloven,
[7] wil ik echter niet ontveinzen, dat aan den anderen kant mijne verwachting
[8] van zeer veel Lezers te zullen vinden, die mijn werkje belagchlijk voor zou
[9] komen, niet geheel ongegrond zij geweest. Ik kon toch gemaklijk vooraf
[10] weten, dat de zuivere kunstelooze taal van 't gevoel aan minder gevoelige
11
[11] harten geoutreerd, en aan gevoelloozen volstrekt ongerijmd voor moest
12
[12] komen, vooral indien ze philosopheren wilden, waar ze gevoelen moesten. Ik
[13] weet ook aan de zulken niets tot hunnen troost te zeggen, dan den wel[14] menenden raad van J U L I A niet te kopen; - of, zo zij ongelukkig genoeg zijn
[15] van dien koop reeds gedaan te hebben, dit ongeval, met den geheelen inhoud
[16] van J U L I A er bij, zo dra mogelijk, te vergeten - waarom zouden zij er eene
[17] tweede proef van nemen? J U L I A is en blijft toch voor hun een Roman [18] zonder waarschijnlijkheid - en daar alles zeer zeker in geoutreerd is, als zij
[19] er de gevoelens van naar hun eigen hart afmeten.
[20] Ondertusschen spijt het mij, dat ik verhinderd ben geworden in deezen
[21] tweeden druk gebruik te kunnen maken van de gegronde en keurige critiques,
[22] daar sommige mijner kundigste Vrienden, die in alles onder het getal der
[23] bevoegde Kunstrechters van soortgelijke voortbrengsels behoren, mij wel

4-5

11
12

het Nederlandsch Gemeenebest der Letteren: de Nederlandse ‘Republiek der Letteren’. Onder
de ‘Republiek der Letteren’ werd het internationale rijk van schrijvers, dichters, geleerden
verstaan, een rijk dat de lands- en taalgrenzen doorbrak. Feith daarentegen bedoelt hier de
Nederlandse gemeenschap van schrijvers en critici.
geoutreerd: overdreven, overspannen.
philosopheren: (hier) louter verstandelijk redeneren.
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[24] mede hebben willen vereeren. Ik heb er de waarheid zeer wel van gevoeld, en
[25] mijne J U L I A zou merkelijk beter geworden zijn, indien ik ze naar deeze
[26] aanmerkingen had mogen verbeteren - dan, de algemeene klagte van de
[27] Bezitters des eersten druks, op het horen dat ik, binnen een' zo korten tijd,
[28] eenen tweeden verbeterden uit zou geven, heeft mij dit belet. Ik begreep in de
[29] daad dat het onbillijk ware de waarde des eersten druks voor dezulken, die
[30] denzelven werkelijk bezaten, en de eenige oorzaak geweest zijn, dat de
[31] tegenswoordige nieuwe uitgave noodzaaklijk zij geworden, te verminderen.
[32] Aan deeze reden heb ik mijne eigen keuze met vermaak opgeofferd.
[33] Eer ik dit kleene voorbericht sluite, moet ik er nog een woord bijvoegen.
[34] - Onder de verschillende naamlooze brieven, daar men mij, bij gelegenheid
[35] der uitgave van J U L I A , mede vereerd heeft, bevind er zich een, gedagtekend
[36] uit Zutphen den 24. Mey 1783. Ik heb mij over mijne onkunde omtrent den
[37] naam mijner overige Begunstigers getroost, hoe zeer er onder zijn, wier
[38] goedkeuring mij niet onverschillig is - dan, ik wil niet ontveinzen, dat ik
[39] hartlijk eene Vrouw wenschte te kennen, die zo kiesch denkt, als ze met veel
[40] kunde, smaak, en bevalligheid schrijft, en zo ooit dit voorbericht onder
[41] haare oogen mogt komen, en zij den Schrijver van J U L I A hoog genoeg acht
[42] om den kring zijner Vrienden met eene Vriendin van die waarde te willen
[43] verrijken, dan verzoekt hij op de dringendste wijze dat een tweede brief hem
[44] moge doen weten aan wie hij de eerste verpligt is, en in staat stellen om aan
[45] de Schrijveresse zelve zijne erkentenis en hoogachting te betuigen.
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Bijlage 2: Julia, door den heer Feith, verkort in den parodischen
stijl
Tegen het eind van het jaar 1793 maakte de Amsterdamse boekverkoper J. van
Gulik in de kranten reclame voor een door hem uitgegeven almanak: de
Sentimenteele tydwyzer voor het jaar 1794, ‘verrijkt met een aangenaam Mengelwerk
in Poëzij en Proza’. Een paar van de erin opgenomen stukjes werden in het bijzonder
aangeprezen, waaronder ‘eene verkorte Parodie van de Julia, door den Heer Mr.
1
R. Feith’.
Dit almanakje bevat behalve een summier kalendergedeelte, een verzameling
prozastukjes en versjes, die merendeels eerder frivool zijn te noemen dan
sentimenteel.
De in de advertentie aangeprezen ‘verkorte Parodie’ veronderstelt, zoals al in
Inleiding (hfdst. 9) opgemerkt is, een parate kennis van de Julia zelf: tot in details
wordt Feiths werk in het belachelijke getrokken. Eén keer komt de anonieme schrijver
de lezer te hulp door een citaat uit de Julia in een voetnoot expliciet als zodanig aan
te geven; hij vertelt er uiteraard niet bij dat context en wijze van citeren ervoor
verantwoordelijk zijn dat de aangehaalde woorden hier een uitermate dubbelzinnige
betekenis krijgen.
Natuurlijk was de Julia een dankbaar slachtoffer voor een parodiërende
behandeling: het onderwerp en de uitwerking ervan konden gemakkelijk
getrivialiseerd worden. De belangrijkste attractie voor de lezers van de Sentimenteele
tydwyzer zal ook wel geweest zijn de omzetting van de hoge liefdesopvattingen van
de Julia in een al heel weinig hooggestemd erotisch realisme. En zoals in de Julia
zelf het onderwerp beschreven wordt in een passende verheven stijl, zo wordt de
parodie opzettelijk banaal-plastisch verteld met reeksen dubbelzinnige bewoordingen.
Maar het zijn niet alleen de in de Julia verdedigde ideeën en de stijl die in de
parodie belachelijk gemaakt worden. Uit de overvloed van concrete
plaatsaanduidingen spreekt kritiek op de vaagheid dienaangaande bij

1

Advertentie in de Utrechtsche Courant van vrijdag 20 december 1793, no. 152, p. 2. Hierin
wordt ook een Franse editie van deze almanak aangeboden, met als titel: Le temple des
graces. De parodie heet daar: ‘La Julie de Mr. Feith, stile parodique Historiette pour rire’.
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Feith, waarbij de triviale entourages in de parodie scherp contrasteren met de schone
en verheven locaties in het origineel. Ook verscheidene onwaarschijnlijkheden in
de Julia worden gehekeld, bij voorbeeld het luidop bidden van Julia bij de ontmoeting,
het feit dat Eduard in het duister de kleur van haar ogen kon onderscheiden, Werthers
omvangrijke gedicht op een rotswand etc. Ten slotte zij nog gewezen op de persiflage
van Eduards ‘writing to the moment’ in het hoofdstuk Het gevoel: ‘on - her - stel baar’ schrijft Eduard daar, door emoties overmand; in de parodie wordt dit: ‘eeu wig - heid’, en déze Eduard geeft daarbij een toelichting waaruit blijkt dat hij twijfelt
aan de oprechtheid van gevoelens die zich uiten in kunstgrepen met spelling en
interpunctie.
Enkele problematische plaatsen in deze tekst hebben we niet met zekerheid weten
op te lossen. Het attenderen op alle passages die erotisch geïnterpreteerd zouden
kunnen worden leek ons weinig zinvol in een verhaal waarin een belangrijk deel
van de bewoordingen op dubbelzinnigheid lijkt te zijn gekozen. Verwijzingen naar
de Julia zelf zijn niet aangegeven: dat zou getuigen van onderschatting van de lezer.
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Julia, door den heer Feith, verkort in den parodischen stijl.
DE ONTMOETING.
[1] Op een moojen zomerschen avond, moê van den geheelen dag in 't lijntjen
1-22
[2] gelopen te hebben, ging ik een kuiërslagjen doen in de plantagie, langs de
[3] uitgedroogde slooten, waaruit eene vunzige lucht opging; doch daar ik een
[4] slokjen meêgenomen had, (gij weet, vriendlief! dat ik daar een liefhebber
[5] van ben,) kon mij dat toen juist zo veel niet hinderen - ik ging op één der
6
[6] banken zitten, en dacht daar, terwijl ik er den brand eens in stak, over al
7
[7] 't getrararie dat er tegenwoordig in de wereld plaats heeft; wat zijn de
[8] menschen niet slecht, zeide ik, dat ze elkander zo bij honderden doodslaan,
[9] om den baas over een ander te speelen! - zo dacht ik, en zo dacht ik daartoe;
[10] maar 't verveelde mij, en ik verlangde een meisjen bij mij te hebben; want ik
[11] ben van kinds gebeente af een liefhebber van de meisjens geweest; er woon12
[12] den daar digte bij wel lievertjens, die mij voor een paar zestehalven heel lief

1-2
2

6
7
12

in 't lijntjen gelopen: in 't gareel gelopen.
kuiërslagjen: wandelingetje.
plantagie: Plantage, wandel- en ontspanningsplaats voor de Amsterdamse burgerij, aangelegd
aan het eind van de 17e eeuw. Men vond er ook buitenplaatsen en siertuinen. De Plantage
werd begrensd door de (huidige) Nieuwe Herengracht, de Plantage Muidergracht en het
Entrepot Dok. In het huidige Amsterdam-Oost herinneren Artis, de Hortus, het Wertheimpark
en enkele straatnamen (o.a. Plantage Middenlaan, Plantage Kerklaan) nog aan de voormalige
Plantage. In de romanliteratuur is de Plantage bekend uit de Sara Burgerhart. De
verleidingspoging van Saartje door de ‘ligtmis R.’ vindt plaats na een bezoek aan de Plantage
en de aldaar aanwezige Hortus Medicus.
er den brand eens in stak: een pijp aanstak.
getrararie: gedonderjaag.
zestehalven: munten met een waarde van 5 ½ stuiver.
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13

[13] gehad zouden hebben; maar ik ontzag het geld; hier geeven en daar geeven;
[14] voor 't vaderland geeven, dacht ik, en voor de liefde óók geeven, dat kan
[15] geen burgerman uithouden - maar ziet, wat gebeurt er! - in de laan die
[16] achter mij was; ik geloof dat het de Fransche laan is, hoorde ik een vrou[17] westem, die half klaagende, half huilende, maar tog niet schreeuwende,
[18] zeide: ‘Wel Hemelsche vader! wat is het toch ongelukkig dat ik geen vrijer heb!
[19] 'k heb zo veel voor de manlui over, en niemand kijkt naar mij om; ze zien wel
[20] dat ik wat warmtjes gebakerd ben; maar 't is of ze er geen weet van hebben:
ja
[21] zie daar, ik gaf alles wat ik in de wereld heb voor een' vrijer - Ha ha! dacht ik,
22
[22] dat's tabak; knapjes rolde ik mijn matten op, en ging op 't geluid af - en och
[23] ja! op de bank in die andere laan, zat een lief mooi meisjen; de maan scheen
[24] nog een weinig, en des konde ik zien dat ze blaauwe oogen en bruin hair had;
25
[25] voords twee matadors van klink, want ze had geen rijglijf aan - ik gevoelde
[26] aanstonds dat ik zo wat raar werd - zo, goede vriend! dacht ik, zitten de
27
[27] engeltjens in de Pijl ook op het bordesjen! - Toen J U L I A , (zo zeide de meid
[28] mij naderhand dat haar naam was,) mij zag, was ze een beetje bedremmeld;
[29] maar ik niet lui, ik sprak er aan, en zeide: ‘Wel meid-lief! wat doet gij hier zo
[30] laat alleen in de plantagie?’ en wel netjes draaide ik mijn gatjen naast haar
[31] neêr - wij zagen elkander eenige oogenblikken aan, en mij dacht al aan[32] stonds dat ik het wèl bij haar zou hebben - onze harten verstonden
[33] elkander; nu, dat gaat altijd nog al gemaklijk als men van weêrskanten zo
[34] wat warmtjes is - ‘Nu ontdekten wij ons onze onderlinge behoefte, en
*
[35] beiden vervulden wij’ die - voords nam ik mijne J U L I A bij 't handjen,
[36] en wij verlieten de plantagie; want het was ook mooitjes elf uuren geworden:
37
[37] de schoone J U L I A nam bij de Hortes Medicus eerst nog een slokjen uit mijn
38
[38] nachtegaaltjen, en ik bragt haar t'huis: zij woonde op de Geldersche kaai,
[39] digt bij de Nieuwmarkt.

13
22

25

27

*
37
38

ik ontzag het geld: ik hield m'n centen bij me; ik had er geen geld voor over.
dat's tabak: dat's puik.
knapjes: dadelijk.
rolde ik mijn matten op: stond ik op.
twee matadors: nl. twee geweldige borsten (‘joekels’).
van klink: van heb-ik-jou-daar.
rijglijf: keurslijf (keurs als bovenkledingstuk).
engeltjens: meisjes, d.w.z. hoertjes.
de Pijl: muziek- en speelhuis ‘De Pijl’ in de Pijlsteeg. Reeds aan het eind van de 15e eeuw
is sprake van prostitutie in de Pijlsteeg. bordesjen: verhoogde stoep voor de ingang van een
huis.
Den Heer F E I T H letterlijk gevolgd.
Hortes Medicus: Hortus Medicus, ook wel Hortus Botanicus. Kruidentuin in de Plantage (zie
aant. bij r. 2), vooral bedoeld voor onderricht aan apothekers en chirurgijns.
nachtegaaltjen: een kneepjesfles, met 5 kneepjes, nl. op elke hoek één en één in het centrum
van de fles (met dank aan de heer F. Meydam van de Royal Leerdam en de heer E.S. Blaisse
van Van Zuylekom's Distilleerderij).
Waarschijnlijk speelt in deze parodie de erotische bijbetekenis van het woord sterk mee: met
nachtegaal kan het mannelijk geslachtorgaan bedoeld worden.
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Het meisjen.
[1] De Natuur, mijn vriend! schijnt haar uiterste best gedaan te hebben, om
[2] van J U U L T J E N een bevallig meisjen te maaken; en nooit had ze 't zo goed
[3] geklaard - Cupidootjen zat in haare oogjens; roosjens had ze op haar
[4] wangen, waarin ook kuiltjens waren; ze was zo poezel als een marmot - en
[5] zo vatbaar voor de liefde als het wijfjen van een baviaan; ze kon me in haar
5-6
[6] bouten drukken dat het een aart had, en vooral als ik in lang niet bij haar
[7] geweest was: toen ik eens voor een dag of drie te Haarlem op een karrewij
[8] moest weezen, waren we afgesproken dat ik 's morgens met de eerste schuit
[9] weêr zou komen, aan het tweede tolhek uitstappen, en voords met de pont
[10] overvaaren; dan zou ze me daar omtrent op de schuinte van den dijk, aan
[11] den Y-kant, wachten - zie, daar zijn zo vroeg geen menschen, en des
12
[12] konden wij er dan eens van deeg knoffelen - zo gezegd zo gedaan; ik kwam
[13] op het bepaalde uurtjen, maar ja fut, ik wachtte wat ik wachtte, geen J U L I A
[14] - wel satansch! dacht ik, zou ze me tog voor 't lapjen houden - maar neen,
[15] 't was nog geen quartier geleden, of daar kwam de meid aanvliegen, dat ze
[16] bijna geen adem kon scheppen - haar borsten vloogen op en neêr als de
[17] buik van een harddraaver - ik bleef meê niet staan toen ik haar zag komen
[18] aanhollen, en rits vloogen we in elkanders armen dat we kwakten - J U L I A
[19] zoende me dat er de vonken uitvlogen, en toen aan 't vertellen hoe 't kwam
[20] dat ze zo lang gewacht had; ‘Er was’, zeide ze, ‘ginter op den dijk een oude
21
[21] paai, die een zwaar pak naar zijn huis moest dragen; hij lag in 't gras wat te
[22] rusten, en nu wilde hij de reis weêr aanneemen; daarom vroeg hij mij of ik
[23] hem het pak op zijn' schouder wilde helpen tillen; maar ik dacht, o kom
[24] kom! hij is tog óók jong geweest, en ik meende nog te kunnen zien dat hij de
[25] meisjens wel had mogen lijden; daarom droeg ik het pak van den ouden
[26] slokkert; op de tweede boerderij hiervan daan was hij t'huis - ik dacht ik
[27] ben nu zelf gelukkig; want ik heb een lieven vrijer, en zou ik nu zoo'n ouden
[28] paai ook niet gelukkig maaken! - dat was immers niet kwaad?’ - hier
[29] kreeg ik weêr een zoen dat mijn lippen tusschen de haaren gloeiden: ver[30] volgends draaiden we weêr voord: op den Haarlemmerdijk dronken we een
[31] kopjen koffij en een slokjen, (ik had een lekkere koek van Haarlem meê[32] gebragt), en zo liep dat togtjen af.

5-6
12
21

in haar bouten drukken: omarmen, pakken.
van deeg: terdege, lekker.
oude paai: oude man, ouwe vent (idem r. 27-28).
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't Belang.
[1] Zie daar is alles nu weêr in de pruimen; beste vriend! - J U L I A zal nooit
[2] mijn vrouw worden; nooit zullen haar kleintjens mij vader, noch die lieve
[3] meid moeder noemen; en ik had ten minsten op een heel douzijn gerekend! [4] weet gij wat vriend! - de vader van J U L I A , een lelijke norsche vent, wil niet
[5] hebben dat ze met mij verkeering heeft; ik ben veel te gering; ik ben m a a r een
6
[6] schilders knecht! wel nu ja! en wat is hij? een stads onderbaas, die zijn duiten
7
[7] verdient met leêgloopen - 't gras zit hem nog tusschen de tanden; men zou
8
[8] zeggen, niet waar, hoe een mof aan zoo'n mooje, en zoo'n gevoelige meid
[9] komt! - en J U L I A ; o dat ding zou voor geen geld in de wereld tegen haar
[10] vaders zin trouwen - dat zou men nu zeggen, van een meisjen dat waar[11] achtig in de plantagie om een' vrijer heeft staan huilen - ik zeg, ja, we
[12] moeten dan maar geduld hebben tot de oude dood is - nu vriend, het is dan
[13] tog maar waar, dat ‘de gelukzaligheid uit geen geschapen bron stroomt’, zo
[14] als ik laatst eens gelezen heb.

't Kneukelhuisjen.
[1] Al past de oude nog zo op, ik heb mijn J U L I A toch gesproken, niet alleen,
[2] maar wij zijn voorleden zondag morgen, met poort openen, naar Diemen
[3] gekuiërd - ‘ik heb, haar in mijne armen drukkende, een verzamelplaats
[4] der dooden bezocht,’ ik meen het kerkhof te Diemen, mijn vriend - er was
[5] rondsom nog geen mensch op, en wij zaten je daar op het graf van Juffrouw
[6] BES, te zoenen dat het een aart had - gij kunt wel begrijpen dat er over haar
[7] vader, en de elenden der liefde hier op de wereld vrij wat voorviel; tog, dat
[8] ging ook nog al; want J U U L T J E vergat alles, nu ik maar weêr bij haar was; ze
9
[9] dacht er niet eens om dat de gard in de pis zou leggen, als ze t'huis kwam.
[10] Lang genoeg gezoend hebbende, dacht ik, nu moet ik eens zien, of ze ook
[11] bang voor de dood is; ik stond op, en kuiërde met haar naar 't kneukel-

6

7
8
9

onderbaas: werkman die op de baas in rang volgt, opzichter. Gezien de aanduiding stads
onderbaas, en ook in het licht van de navolgende kwalificaties, mogen we in deze formulering
misschien een toespeling zien op Feiths toenmalige functie van adjunct-ontvanger van de
stad Zwolle.
't gras zit hem nog tusschen de tanden: gezegd van een lomp en onbeschaafd persoon van
het platte land: een boerenpummel.
mof: scheldnaam voor Duitser of voor iemand uit oostelijk Nederland (Overijssel en Gelderland).
Soms scheldnaam zonder geografische bepaaldheid.
dat de gard in de pis zou leggen: dat de garde klaar zou liggen voor een harde aframmeling.
Door de garde vochtig te maken striemde hij feller.
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[12] huisjen; maar ik betuig u, vriend-lief, zij werd zo bleek als de dood zelf; kijk,
[13] 't zijn tog lelijke grappen; doch gij weet, een schilder houdt altijd wel van
[14] zoo'n kuurtjen - ‘Alles wat ik hier zie maakt mij bang’, zeide J U L I A : en
[15] om de grap nog beter te hebben, nam ik een doodshoofd in mijn hand; maar
[16] toen moest gij het meisjen eens gezien hebben! ‘Och E D U A R D ! liefste
[17] E D U A R D !’ zei zij huilende, ‘laat dat hoofd liggen, wie weet of het niet van
[18] een ongelukkig meisjen is!’ - kijk vriend, dit trof mij tog - o ze is een
[19] allerliefste meid! ja ze trof mij zo, dat ik haar om de hals vloog en frischjes
[20] op zoende - kijk, de grap viel niet recht naar mijn' zin uit, want in 't eerste
[21] half uur spraken we beiden naauwlijks tien woorden - aan Diemerbrug
[22] namen we voor een stuiver of zes Weesper-bollen, en toen luwde het wat.

Fragment.
[1] - - - - - [2] - - - - - - [3] - - - - ‘Bijna mijn vriend! - - - ‘maar ook nooit
[4] was er grooter verzoeking’ - ik verzeker u dat de poppen haast aan het
[5] dansen geweest waren - Daar ga ik gisteren avond, uit de grap, het
[6] plekjen eens bezoeken, alwaar ik mijne J U L I A voor 't eerst gezien heb - 't
[7] was bijna half tien - en zie, wie vind ik daar? - als een ding tog zo gebeuren
[8] moet, gebeurt het - J U L I A zat weder op haar oude bankjen; och ja! levens
[9] grootte - wel wat hamer, dacht ik bij mij zelven, wat of zij hier weêr doet?
[10] - nu heeft ze immers een vrijer? - maar dat's tot daaraan toe - ‘Wij
[11] omhelsden elkander, en onze zielen genoten’; de mijne althans, dat verzeker
[12] ik u, beste maat! - ik meen dat er wat zoentjens den nek gebroken werden!
13
[13] - ondertusschen werd het mooitjes laat, doch 't was eerste quartier - en ik
[14] was zo vrolijk als een springhaan - ik kon wel niet begrijpen hoe J U L I A
[15] daar weêr zo laat kwam drentelen; ja zelfs dacht ik, of het met vader niet wel
15-16
[16] dopjesspel was; maar ik wilde er tog niet van spreeken: eer ik mogt trouwen,
[17] dacht ik, zal ik tog wel ter deeg uit mijn oogen kijken; zie, daarom gaf ik mij
[18] maar aan het vermaak over - en hoor - de maan scheen juist op het
[19] aangezicht van J U L I A ; ik tuurde op de kuiltjens in haar wangen - ik zag het
[20] liefdesvuur in haare oogen tintelen - mijn hart begon te kloppen, en ik
[21] gevoelde dat mijn bloed aan 't hollen geraakte - ik wilde haar zoenen, en
[22] mijn lippen beefden op haar snoetjen - ‘Een zachte drukking deed J U L I A
[23] op het gras nederzijgen’ - ik volgde haar zoenende - ‘Mijn J U L I A !’ [24] ‘“Mijn E D U A R D !”’ - ik lag op haar hart - ik voelde het op 't mijne slaan,

13
15-16

eerste quartier: maanstand, nl. wassende maan.
of het met vader niet wel dopjesspel was: of ze niet met haar vader onder één hoedje speelde.
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[25] pof, paf, als de hamer van een ankersmid - ‘de overmaat van gevoel
[26] bedwelmde mij’ - ‘Mijn J U L I A !’ herhaalde ik met een beevende stem [27] ‘O mijn zielevriend! mijn dierbaare! mijn al!’ antwoordde zij - ‘Kan mijn
[28] J U L I A mij in dit verrukkelijk oogenblik iet ontzeggen?’ (ik weet niet waar
[29] ik die mooje woordjens van daan haalde; maar zij gebruikte geen minder
[30] mooje:) ‘Kan mijn E D U A R D iets wenschen dat J U L I A niet tevens wen31
[31] schen zou?’ - kijk vriend, dat was voor de vuist! en 't zou waarachtig nog
[32] erger gekomen weezen, maar een pad, die uit het gras op 't aangezicht van
[33] J U L I A sprong, en tusschen onze aangezichten inkroop, deed ons tot ons
34
[34] zelven komen, en grillende opstaan - die duivelsche pad, vriend! ik
[35] wenschtte dat hij in de hel was; want door de koude van zijn bast, werd al
[36] ons vuur gedoofd; zo dat wij als lammeren naar huis gingen - en 't was tog
[37] bijtijds ook geweest, want ik was naauwlijks op mijn kamer, of 't begon te
[38] donderen.

't Afscheid.
[1] Zie daar, mijn waarde vriend! mijn beste A L C E S T E S ! daar ben ik haar nu
[2] kwijt - gisteren avond heb ik op de hoek van Boomsloot, (want zij had geen
[3] tijd om verder van huis te gaan,) afscheid van haar genomen; zij gaat met
4
[4] haar moeder voor eenige maanden naar Zwol - ik hoop maar niet dat zij
[5] daar een gevoelige ziel zal aantreffen, die haar kan behaagen; want mogelijk
6
[6] springen te Zwol geen padden in het gras! en dan zou ze ligt in de kraam
6-77
[7] moeten - jongens, jongens! wat heeft die lieve meid gehuild! - als een klis
[8] hing zij aan mijn' hals, ik geloof, zo wij op het bankjen in de plantagie
[9] gezeten hadden, dat er wel weêr zoo'n landkikker zou hebben mogen ko[10] men, evenwel, zij moest voord; geloof mij, wij zijn huilende van elkaêr
[11] gegaan, en zij heeft mij beloofd te zullen schrijven.

De rampzalige.
[1] Ik heb al een brief of twee van J U L I A gehad, maar ik kan er u niet anders
[2] van vertellen dan dat zij mij eisselijk lief heeft; en waarlijk vriend! dat doet me

31
34
4
6
6-7
7

voor de vuist: voor de vuist weg.
grillende: huiverende, gruwende.
duivelsche pad: volgens het volksgeloof kon de duivel in een pad verblijf houden.
Zwol: Zwolle. Zoals bekend woonde Feith in Zwolle.
ligt: licht, d.w.z. gauw, gemakkelijk, of: wellicht.
in de kraam moeten: zwanger worden.
klis: klit.
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[3] zo aan, dat ik dikwijls in mijn eenzaamheid loop te mijmeren - Voor eenige
4
[4] dagen slenterde ik den dijk naar Zeeburg op, en stapte daar als een Joodsche
4-5
[5] wandelaar over de pannekoeken; dat zijn, weet gij? die heele groote steenen
[6] aan den Y-kant, en daar vond ik een jongen knaap liggen huilen - ik vroeg
[7] wat hem scheelde? ja, 't wilde er in 't eerst niet uit, maar eindelijk verhaalde
[8] hij mij dat hij rampzalig was, om dat hij een getrouwde vrouw lief had: wel
[9] duivelsch! zeide ik, dat's nog boozer geval dan 't mijne; om kort te gaan, ik
[10] werd met W E R T H E R , (zo is zijn naam,) goede vrienden: ik had mij naast
11
[11] hem neêrgedraaid; daar lagen we als smakwammessen; hij huilende, en ik
[12] zag meê of ik mijn zondagsduiten versnoept had: hij deed niet als klaagen,
[13] en in een vlaag van drift, kreeg hij een instrument, ik geloof dat het een
14
[14] schoenmaakers bros was, uit zijn' zak, en kraste er op de steenen panne[15] koeken een versjen mede - ik meen dat de knaap pit in zijn lijf had! want het
16
[16] betekent zo iet met staal op een' kijsteen te schrijven; dat zou men nu
17
[17] evenwel zeggen! en hij was zoo'n tenger borst; hij zag er uit of hij drie jaar de
18
[18] teering gehad had - hij heeft mij 't rijmtjen voorgelezen, maar ik heb er
[19] niets van onthouden - en 't komt er ook niet eens op aan, want de arme
[20] jonge is al dood; hij is van droefheid gestorven; maar ik zag 't hem toen reeds
[21] wel aan, dat hij 't niet houden kon - 't is evenwel niet mooi, als men zo
[22] vuurig op een getrouwde vrouw wordt - nu, dat zijn zijn boonen, en hij
[23] mag ze zelf doppen.

De pannekoeken.
[1] Gisteren ging ik het plekjen nog eens bezoeken, daar de sterke W E R - T H E R ,
nu zaliger gedachtenis, met zijn staalen bros geschreven had; ik vond
[3] den steen ook, maar zag er niets op dan wat krassen, daarom geloof ik dat
[4] zijn schrijven maar larie geweest is, en hij mij het rijmtjen uit zijn' kop
[5] voorgelezen heeft: jongens! jongens! zou hij mij zo kort voor zijn' dood nog
6
[6] gesuld hebben? nu, dat's wel zo wat te vertrouwen van iemand die op een
[7] getrouwde vrouw loert - maar dat overgeslagen - ik weet niet A L C E S T E S ,
8
[8] wat 'er bij mij leuterde, maar ik was dan zo droefgeestig dat ik er zelf

4
4-5
11
14
16
17
18
6
8

den dijk naar Zeeburg: de Zeeburgerdijk, dijk langs het IJ. Zeeburg was één van de vier
bolwerken tussen de Muiderpoort en het IJ (aan de huidige Sarphatistraat).
als een Joodsche wandelaar: Volgens een populaire opvatting zouden Joden platvoeten
(‘woestijnvoeten’) hebben.
smakwammessen: niet geheel duidelijk scheldwoord (sukkels, zakken). Verg. smakken en
wammes.
schoenmaakers bros: schoenmakerspriem.
kijsteen: keisteen.
borst: jongen.
de teering: tuberculose.
gesuld: voor de gek gehouden.
leuterde: haperde.
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[9] verlegen over werd - ik ging op de pannekoeken zitten, met mijn beenen
[10] bijna in 't water - de geheele lucht was vochtig - ik zag niets dan de golven
[11] die al dapper aanstuwden, maar voor mijn voeten gebroken werden - ja,
[12] dacht ik dat's net als 't in den oorlog gaat, de menschen hebben dikwijls
[13] moed genoeg, en ze vallen als een zee op hunnen vijand aan; maar och! als
ze
[14] ver genoeg gekomen zijn, slaan ze op de dijken van vervloekte verraderij tog
[15] aan stukken - zo zittende te denken, kreeg ik heel veel lust om met
16
[16] J U U L T J E in een pinkjen eens op het water te dobberen; maar weêrgaês! 't
17
[17] moest niet waajen! zo maar een labbekoeltjen, weet gij A L C E S T E S ? zo maar
[18] een labbekoeltjen, want dan kon ik naar mijn genoegen eens zoenen en
19
[19] knoffelen, en dat dunkt mij zou, zo in een ruime lucht, als men op zee heeft,
[20] heel aangenaam weezen - dan wilde ik weêr daar aan 't strand met J U L I A
21
[21] in een en 't zelfde graf begraven worden; mij dacht, als een ander galant met
[22] zijn meisjen dan bij dat graf kwam, zou hij wel driemaal zo vuurig bemin[23] nen, tot vreugd van het lievertjen; zij zouden dan vast, om dat het op de
[24] pannekoeken tog zo eenzaam is, in elkanders bouten vliegen, ‘hunne harten
[25] zouden op elkander slaan; zij zouden op ons graf nederzijgen, en .....’ nu
[26] ja, de rest kunt gij wel begrijpen.
[27] Ik geloof, goede A L C E S T E S ! dat ik nog langer op de pannekoeken ge28
[28] bleeven zou hebben; maar, o harrejerum! er kwam een stoker op van klink;
29
[29] de lucht werd overal zo donker als pik, en de zee brulde als een leeuw, uit het
30
[30] bosch naamlijk, niet uit de Hollandsche tuin, A L C E S T E S ! want die is zo
31
[31] vinnig niet, dat weet gij - zo dat, vrind! ik raapte knapjes de brokken bij
[32] elkander, en maakte dat ik weg kwam - maar ik was zo wonderlijk aan
[33] mijn hart dat ik het niet zeggen kan -'t was net of mij wat zou overkomen;
[34] ik ben wel niet bijgeloovig, maar evenwel ik kon niet gerust weezen, en
[35] waarachtig, vriend-lief! mijn arme ziel heeft er meer van geweeten dan ik
[36] dacht, zo als gij aanstonds zult hooren.

't Gevoel.
[1] Zie daar hebt gij nu 't gedonder in 't gebergte, A L C E S T E S ! - ja wel, 't gaat
[2] me tog een beetje aan mijn hart! zo zonder te waarschouwen sterven! .....

16
17
19
21
28
29
30

31

pinkjen: vissersscheepje.
labbekoeltjen: zacht windje.
knoffelen: knuffelen.
galant: minnaar.
stoker: krachtige wind, soms: storm.
van klink: van heb-ik-jou-daar.
pik: pek, teer.
de Hollandsche tuin: Het gewest Holland werd (onder meer op het zegel van de Staten van
Holland) zinnebeeldig voorgesteld als een omheinde tuin, met een leeuw als bewaker. De
leeuw uit de Hollandsche tuin is dus (slechts) een symbolische leeuw.
knapjes: vlug.
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[3] ‘Sterven!’ zult gij zeggen, en mogelijk meenen dat ik dood ben; maar neen,
[4] goede vriend! J U L I A is naar de eeuwigheid! naar de eeu - wig - heid! - ja [5] naar de eeu - wig - heid! - - kijk, dit schrijf ik zo als men huilende spreekt;
[6] want ik huil wel niet; maar mijn ziel geloof ik huilt, om dat zij mij zegt, dat ik
[7] die woorden zo bij stukken en brokken moet schrijven.
[8] Jongens, jongens, A L C E S T E S ! wat is een knaap tusschen de tien en zestien
[9] jaaren toch gelukkig, om dat hij dan nog geen trek naar de vrouwtjens heeft!
10
[10] - gerust als een maloor, kuiërt hij zijn weggetjen maar voord - doch zo dra
11
[11] 't bij hem begint te leuteren, dan is 't over - en vindt hij dan een meisjen dat
[12] er ook wel van houdt, zo als mijn J U L I A , ja zie, daar komt dan de magere
[13] scharminkel, Mijnheer de Dood, en haalt haar, ongevraagd ongeweigerd, in
[14] zijn stinkend hok.
[15] Hoor eens wat mij gebeurd is - daar krijg ik voor een dag of wat een'
[16] brief van J U L I A , met de blijde tijding dat haar vader ons zou laten trouwen,
17
[17] om dat ze hem verzekerd had, dat het met haar op zij zat; ik was er wel al
[18] lang bang voor geweest, maar zij zei telkens dat ze 't niet geloofde - ik
[19] moest maar naar Zwol overkomen, schreef ze, dan konden we daar trou[20] wen, en de rest zou zig wel schikken - Ik niet lui, ik nam mijn gat in den
20-2121
[21] arm, en ga in de beurtman, op 't water, aan boord - wij hadden een goede
22
[22] reis, en waren spoedig over - zo dra ik mij wat ververscht had, ging ik naar
[23] het huis daar J U L I A logeerde; gij kunt wel begrijpen dat ze me man en paard
24
[24] genoemd had - ik was nog een heel eind er van daan, toen ik een lijkstacie
25
[25] zag; ik vroeg wie daar ginter begraven werd? - ‘Och!’ zei mij een mofin, in
25-26
[26] haar taal, ‘'t is een deern van Amsterdam, die hier gestorven is!’ - Hoe
[27] heet ze? vroeg ik - ‘J U U L T J E !’ zei ze .... wel satansch! dacht ik toen;
28
[28] grappen zijn grappen, maar dat's een pots van den duivel! - ik ging er nader
[29] bij, en och ja, A L C E S T E S ! al zijn dagen! mijn J U L I A was kapot, en men was

10
11
17
20-21
21
22
24
25
25-26
28

maloor: onnozele, dwaas.
leuteren: haperen, malen.
dat het met haar op zij zat: dat het met haar scheef zat, nl. omdat ze zwanger was.
ik nam mijn gat in den arm: ik ging snel op weg.
beurtman: beurtschip.
op 't water: de kade langs het Damrak.
ververscht: opgefrist.
lijkstacie: begrafenisstoet.
mofin: moffin, scheldnaam voor een inwoonster van oostelijk Nederland.
in haar taal: nl. het Overijssels dialect.
pots: poets, streek.
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[30] bezig met haar lijk op zijn Zwolsch te begraven - ik zei haar vader goeden
[31] dag, want hij was overgekomen om te begraven te gaan - ik ging meê na 't
[32] graf, maar ik was tog wat ontsteld; want kijk, vriend! als men zo na met
[33] iemand geweest is, dan weet men er tog meer van dan anders; en om 't
34
[34] kindjen dacht ik ook wel, maar wat zou ik doen? 't lag er toe - ik rookte
35
[35] vervolgends nog een pijp in 't sterfhuis, maar ik bankte er niet lang, want
[36] vader en moeder waren juist niet heel vriendlijk - den volgenden dag ging
[37] ik met den beurtman weêr te rug - Zie daar vriend! is dat geen raare
[38] historie? - ondertusschen wensch ik dat de Hemel u nog lange jaaren voor
[39] zulke en dergelijke sterfgevallen zal bewaaren; u en uwe gantsche famille.

De kalmte.
[1] Zo als 't met de menschen gaat - ik ben al weêr heel wèl - ik denk,
[2] J U L I A is van veel malligheid ontslagen; en ik hoop er in den hemel weêr te
3
[3] vinden - In 't Zwolsche schip naar Amsterdam, was een Moffe-dominé,
[4] dien ik mijn gevalletjen vertelde, en die man was van gedachte, dat we
[5] elkander in den hemel niet zouden kennen; hij bewees het uit de Schrift;
6
[6] ik had geen verstand genoeg om hem te dwarsboomen; maar ik dacht
7
[7] ja paai-lief, gij zijt er tog zo min geweest als ik.
[8] Weet gij waar ik blij om ben, A L C E S T E S ? kijk, er is tog altijd een gelukjen
[9] bij een ongelukjen; ik meen, dat J U L I A te Zwol begraven is; want anders zou
10
[10] ik er tog nu en dan nog al een wijndoodjen op dat kerkhof om laaten loopen;
[11] want ik zou er tog weet van hebben; maar nu is 't niks - ik denk voor haar
[12] weêr een ander; evenwel vindt men de meisjens die 't zo zeggen durven waar
[13] 't haar scheelt, niet dik gezaaid, en dat beviel me in J U L I A dan eens recht.

30

34
35
3
6
7
10

op zijn Zwolsch te begraven: Waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat Julia op een buitenkerkhof
begraven wordt. Op de Agnietenberg bij Zwolle was van ouds een buitenkerkhof waar ook
Zwollenaren begraven werden. Omstreeks 1780 ijverden enkele Zwolse notabelen (onder
wie Johan Derk van der Capellen tot den Pol en Rhijnvis Feith) voor een eigen Zwols
buitenkerkhof. In deze tijd ontstond er een sterke weerstand tegen het onhygiënische begraven
in de kerken. (Met dank aan de heer H.J.H. Knoester van de Gemeentelijke Archiefdienst te
Zwolle.) Ook in Feiths roman wordt Julia op een buitenkerkhof(je) begraven.
't lag er toe: het was nu eenmaal zo.
bankte: bleef.
Moffe-dominé: predikant uit Oost-Nederland.
dwarsboomen: (hier) weerleggen.
paai: oude man.
een wijndoodjen: Niet duidelijk; zou een wijnruittak bedoeld kunnen zijn? Deze werd geacht
magische kracht te bezitten en werd soms bij begrafenissen gebruikt om de geesten te
verdrijven. (Geesten van overleden vrienden spelen in Feiths Julia immers een rol.)
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Aan de maan.
[1] Nu moet ik u nog een klein puntjen vertellen, A L C E S T E S ! - wat kan een
[2] mensch toch mal weezen! - daar kuiër ik gisteren avond in 't mane3
[3] schijntjen, over de Hoogesluis, en ging zo wat over de leuning liggen gaapen,
[4] naar de lucht, en vlak in de maan - ja, dacht ik, zo familiaar weg, net of ik
5
[5] over mijn borrelfleschjen dacht, gij weet er van, blank bakkesjen! heugt het
[6] je nog wel dat je ook zo mooi scheen toen ik J U L I A in de plantagie had? en ik
[7] geloof waarlijk dat jou schijnsel er ook wat aan gedaan heeft; ondertusschen
[8] ben ik blijde dat je niets na kunt vertellen; en o, ik geloof dat je wel eens meer
[9] zulke grapjens ziet gebeuren! - zo dacht ik al voord, en geloof waarachtig
[10] dat ik aan 't mijmeren was: ‘Waar zijn die schemeravonden’, zei ik bij mij
[11] zelven, ‘die mij onder de boomen op het gras, zo dikwils in de armen van
[12] J U L I A zagen liggen - dan was mijn geheele ligchaam niet [an]ders dan
[13] gevoel’ - ‘jij weet het knollebolletje lief!’ zei ik dan weêr; terwijl ik na de
[14] maan keek, en zo waar A L C E S T E S ! ik geloof dat ik nog op de Hoogesluis
15
[15] zou gestaan hebben, had ik niet eens moeten nooten, maar dat deed me de
16
[16] Ossemarkt zoeken.

3

5
15
16

Hoogesluis: bouwwerk met o.a. functie van sluis, verdedigingswerk en brug over de Amstel
(eind 18e eeuw ‘Pont des Amoureux’ genoemd). De Hoogesluis was gesitueerd op de plaats
waar thans de brug van de Sarphatistraat is.
blank bakkesjen: blank gezicht, nl. van de maan.
nooten: neuten (d.w.z. een borrel drinken)?
Ossemarkt: Ossenmarkt werd gehouden aan het eind van de Utrechtse straat (het huidige
Frederiksplein). Ook het zuidelijk deel van de Kalverstraat werd Ossemarkt genoemd, maar
dit lag ver van de Hoogesluis en zal niet bedoeld worden.

Rhijnvis Feith, Julia

