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(aant.) (corr.) (kopp.)

Studenten-Typen

Greift nur hinein in 's volle Menschenleben!
Ein jeder lebt 's, nicht vielen ist 's bekannt,
Und wo ihr 's packt da ist 's interessant.
GOETHE,

Faust, Vorspiel.

December 1839-Mey 1841

Bladzijde 130
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Aan allen, die het wèl meenen met de Leidsche Hoogeschool; aan ouders en voogden
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Voorberigt(aant.)
Je vais mettre mon doigt sur toutes les blessures.
A. BARBIER,

il Pianto.
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Dit boek is bij afleveringen van ongelijken omvang, op onbepaalde tijden het licht
ziende, uitgegeven geworden. Hoe velen en hoe dierbaren zagen het aanvangen, die
het niet mogten zien voltooijen!
Tot goed verstand van een en ander laat de Schrijver hier eenige regels volgen van
hetgeen op den omslag der beide eerste afleveringen gedrukt stond:
De verzamelaar vertrouwt dat niemand onverstandig genoeg zal zijn de
grappen die in het werk voorkomen voor iets meer dan grappen te houden,
onschuldige uitvloeisels van humor, vlugtige schetsen, waaraan misschien
wel een schijn van waarheid zou te vinden zijn, als men angstig wilde
vitten en napluizen, doch welke van de zijde waarvan zij genomen zijn
moesten geteekend worden. Hij weet dat niemand hem de doode hand zal
nadragen, om hetgeen hij schertsend en zonder den minsten zweem van
kwade luim of verkeerd-gemutstheid nederschreef, en belooft dat
piquanterie nooit in hatelijkheid zal ontaarden.
Naar niets heeft de Schrijver met meer ijver gestreefd dan naar de meest naauwgezette
en tastbare waarheid in vorm van stijl, in voorstelling, in onderwerp. Daar heeft hij
zelfs hier en daar zeer veel, sommigen zullen zeggen te veel, voor over gehad.
Men heeft dikwijls portretten willen zien in hetgeen niets meer dan algemeene
karakterschildering kon wezen; de Schrijver hield dit voor den vleijendsten lof dien
men hem schenken kon, het fijnste compliment dat hem gemaakt kon worden,
bedenkende met hoe veel groote mannen hij die vergissing van het publiek aller
landen en aller tijden deelde, maar zich dan ook tevens van Effens woorden te binnen
brengende: Hoewel ik als een eerlijk man kan verklaren, dat ik al zoo weinig iemand
zoek te beledigen, als een Godgeleerde, die op den Preekstoel, de
hatelijkheid van de ondeugd geesselt, en dat ik mijne tafereelen zoo zoek
te bewimpelen, dat ze op een gansch karakter, en niet op een persoon alleen
toepasselijk zijn. Ik vind echter uitleggers en kantteekenaars met menigte,
die een gedeelte van diergelijk karakter bij hunne buren vindende, hen uit
eene kwaadaardige mildadigheid het overige schenken, of van 't hunne
leenen; dit raakt die of die, zeggen ze volmondig uit, en de aangewezene
voorwerpen, door het gemeen gerucht misleid, zien de lasterzuchtige
toepassers over het hoofd en wenden hunne vergramde oogen alleen naar
den Schrijver.
K.
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Inleiding.
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Inleiding(aant.)
Arriaan, Klikspoan!
Durf neet over stroate goan,
't Hundeken zal um biiten,
't Katje zal um krabben,
Dat kumt van al dat labben!

Overysselsch kinderliedje.1
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- Klikspaan! Klikspaan!
- Waar is Klikspaan?
- Is Klikspaan niet eene lange figuur met een stalen bril en met?...
- Daar gaat Klikspaan!
- Waar, waar dan?
- Daar, daar, daar! Als ge hem zien wilt...
Gij vergist u, meneeren, Klikspaan is niet te zien, Klikspaan is onzigtbaar; hij is
een klank, eene schim; gij meent haar te omvatten en zij ontwijkt uwe omarming,
gij verbeeldt u haar te slaan en gij beukt de lucht...
- Maar, maar...
Maar Klikspaan is niet meer dan een band, die het geheel aan elkander hecht; eene
Type, even als de andere door welke hij heen kronkelt, die herinnert aan een geslacht
dat uitgestorven is, welks beenderen tot de fossielen behooren, maar dat de Schrijver
nog even, als in een nevel, aanschouwen mogt. Men verhaalt dat het in Augustus
dezes jaars uit de groeve zal opstaan en deszelfs oude liederen van jeugd en
vriendschap en overwinning aanheffen; doch zij zullen hunne nachtrevue houden in
tabbaarden van schoolmeesters, dominés, professoren, baliebabbelaars en de hemel
weet in wat voor momgewaden meer, die onder hunne zware zwarte plooijen het
uniform der dappere jagers bedekken zullen. Klikspaan is een konterfeitsel dat, zoo
mijn geheugen niet faalt, iets van sommigen dezer generatie hebben moet; hij is, dit
gaat althans zeker, een ferm en oud Student, die gaarne en bij voorkeur tot de jongeren
het woord voert en niet aarzelt, door afwisseling van ernst en boert, het kwaad scherp
af te teekenen, opdat zij er zich voor wachten en het verafschuwen.
- Maar gij hadt toch wel een anderen naam kunnen verzinnen; zijt gij dan vergeten
hoezeer reeds in de kinderwereld hij die uit de school klapt?...
Tegen den meester, ik stem het u toe, maar niet van den eenen makker tot den
anderen; bovendien loopt in deze bladen de meester evenmin vrij als de scholieren,
let er maar op!
- Maar anderen, maar vreemden hooren wat gij zegt, voor wie het alles een geheim
moest blijven.
Dat laatste geef ik niet toe, doch, al ware het zoo, zou ik nogtans meenen meer
goed te kunnen doen door te spreken, dan deze kwaad door naar mijne woorden te
luisteren.
Een luidruchtige troep die in de verte nadert. - Arriaan, Klikspaan!
Hemel, welk een geraas! O, ik zie het, gij wordt boos! Dat spijt mij, dat had ik
niet van u gewacht! Doch neen, gij vliegt mij op zijde, gij springt mij bij! O, nu merk
ik het! daar staat de Klaplooper, hij houdt het roode lapje, mij nog dreigend, in de
hand; daar Diplomaten, met hunne joncs door de lucht zwaaijende; daar een
afzigtelijke Bivalva, ginds een verachtelijke Hoveling; deze zijn de schreeuwleelijken,
deze degenen die kwaad zijn en kwalijk nemen, de hondjes
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die bijten en de katjes die krabben. Maar, waarde broeders, die u om mij heen schaart,
dat is juist mijn trots en mijne kroon. Mogt gij hen verfoeijen gelijk ik, zij u haten
gelijk mij! Beteren wensch voor uw waarachtig geluk, draag ik, geliefden, niet in
mijn boezem!
Als de Schrijver dezer schetsen met oude Studenten sprak, die reeds naar de
promotiekoets begonnen te rieken, gebeurde het hem dikwijls, den droeven
wanhoopskreet van Jean Pauls jongeling, doch niet in den droom, helaas! te moeten
hooren:
- Zoo ik mijne studiejaren nog eens beginnen mogt, hoe geheel anders zou ik het
aanleggen!
Deze gedachte uit te roeijen, dezen uitroep onmogelijk te maken, is de strekking
van dit boek. Ontvangt het derhalve in liefde, met toegevendheid en eenige
belangstelling, en neemt den Schrijver zijne welligt te ver gewaagde, onvoorzigtige
openhartigheid, ja, somtijds vrijpostigheid, niet al te euvel op! dit verzoekt Klikspaan
nederig.
De jeugd is eene kostelijke bloem: dat wij er zorg voor dragen!
Voort nu, opgetrokken tegen het kwaad!

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

14

De Student-Leidenaar
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I De student-Leydenaar(aant.)
Meminisse... juvabit?
VIRGILIUS.
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- O gulden vrijheid der Studentenwereld, ik zal u nooit kennen! Ik weet niet wat het
is, des winters in de sneeuw op klompen naar het Collegie te gaan; op het damesuur
met eene moffenpijp, die van mond tot knie reikt, over 's Heeren straten te wandelen!
- zuchtte eens zeker kweekeling van Minerva in het eerste halfjaar zijner studiën.
En hij had geen ongelijk. Hij behoorde tot die beklagenswaardige amphibiën der
Academische wereld, die gedoemd zijn Student te wezen en te gelijk... Leydenaar!
die te Leyden gewonnen, geboren, opgevoed, woonachtig zijn in een groot huis met
dubbelen ballast van ouders, broeders, zusters - ach! - logeergasten - driemaal ach!
- en dienstboden.
- O, een koninkrijk voor één enkelen smerigen oppasser!2
Men heeft nooit de ellenden opgesomd van zulk een schepsel, gekneld, in dien
hybridischen toestand, tusschen de Societeit-Minerva en de Societeit-Amicitia. Gij
vraagt of er kenmerken zijn aan welke zijne kwaal is te herkennen? Helaas, ja! en
die kenmerken zijn even zoo vele ellenden.
Des morgens vroeg begint de martyrisatie van den Student-Leydenaar. Zijn vader,
een deftig man, weet reeds ten acht uren of zijn zoon naar het collegie is gegaan en
ontheiligt onmeêdoogend zijn slaapvertrek, ten einde zeker te wezen, dat het bed
ledig is. Zijn vader is bevriend met al de Professoren, verneemt gedurig naar den
ijver en de vorderingen van zijn zoon, gaat in het geheim, naauwkeurig en angstvallig,
zijne gangen na en wint berichten in betreffende zijne kennissen. Zijne moeder, eene
stemmige matrone, is onvergenoegd als hij niet met klokslag aan tafel verschijnt en
kijkt zuur - carving knives! - wanneer hij bij ongeluk de Societeit wat later dan
behoorlijk heeft verlaten. Het ouderlijk huis weegt hem zwaar. Zijne makkers ziet
hij eten en drinken, of ook wel niet eten, al naar het hun goeddunkt, en collegie
houden als het hun lust; en hij! hij moet getuige zijn van een gesprek waarin
wreedelijk voorkomt: - dat Bram of Piet niet bij Gajus geweest zijn, omdat zij om
twaalf uren nog in hun nest lagen, en dat Klaas zoo aan de sjouw is en nooit dan met
een stuk in te huis komt. Woorden, die, helaas! met veel meer andere van dien aard,
niet in zijn woordenboek gedrukt staan.
In den Schouwburg zoekt gij hem te vergeefsch onder de vrolijke jongens van den
bak, die lustig en dartel bij elkander zijn en, met de pet op één oor, schertsen en
schateren over voor- zoo wel als over nastuk. Hef de oogen op. Daar zitten, in eene
ledige en verlatene loge, slechts hier en daar met eenige zilveren epauletten
gegarneerd, een paar jonge, stijve meisjes, een paar oude, magere dames en de vette
moeder der jonge, stijve meisjes. De jonge, stijve meisjes zijn de zusters van den
Student-Leydenaar; de oude, magere dames zijn de gelogeerde nichten van den
Student-Leydenaar. Achter dit vijftal verschuilt zich een wezen, bleek van wrevel
en baksehnsucht, wien de verveling telkens den mond open spalkt en met wien de
jongens van den bak, om zijne verzuchtende figuur, den gek scheren. Het is... Heb
ik noodig het te zeggen? Zijne moeder en zus-
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ters hadden lust om ‘met de logeetjes naar de comedie te gaan’. En Papa heeft nooit
den tijd. ‘Daarenboven als men een zoon heeft!’ Arme Student-Leydenaar!
Des avonds, na den arbeid, voor hem geen feest, geen smaakvol muzijkpartijtje,
geene grap, hoe onschuldig ook verzonnen. Ten tien uren moet hij op het avondeten
present zijn en wee! zoo hij zich wachten laat. Voor geen studentenpret, voor geen
kroeglol, zal men eene meid, even min den knecht, vergen een uur later naar bed te
gaan. De huissleutel... Vreesselijke gedachte! Kent gij de Beeren van de Ruïne dan
niet? Zij konden nader komen. En als de ongelukkige, onderworpen en vroegtijdig,
huiswaarts stapt, moet hij een hartverscheurend: - ik kan niet! - dat zeggen wil: - ik
mag niet! - stamelen, als zijne juichende broeders hem naar de societeit willen troonen
die van vreugdeliederen weergalmt en waar het geruisch der opgewonden muzijk
hem uitnoodigend tegenklinkt. Bij zeldzame en hooge gelegenheden blijft vader of
moeder zelf op. Men verbeelde zich hoe'n onbezorgd genot deze gedachte het
slagtoffer moet schenken! Maar is er een stijf souper, eene teringzieke soiree die
zich uit den dut huppelt op eene heesche piano, ja, dan!... O, zoo het bedanken vrij
stond! Maar neen, zijne familie gaat, hij volge! en ten behoeve der Leydenaars en
hunne bacchanalia blijven meiden, knechts, honden, katten, blakers en lampen op
tot het aanbreken van den dageraad. Hij mag op dien grond zelden lid zijn van een
dispuut-collegie.
Hij noodigt u bij zich op thee; wel te verstaan, ten zeven uren, want ten vijf verlaat
men eerst bij hem de tafel, wanneer een gewoon Student op zijne kamer zit en
voortwerkt tot na tienen. Gij komt. Welk een vertrek! De zuinigste Student is beter
gehuisvest. Eer gij boven zijt, hijgt gij naar adem. Het is op de tweede verdieping
en ik zou willen wedden dat de meidenkamer niet ver af is, het eenige wraakmiddel
dat den vertwijfelenden overschiet om zijn vader het gevaarlijke van dergelijke
verheven en afgelegen woningen voor altijd te doen heugen. Zijne zusters, enz. enz.
hebben de betere vertrekken ingenomen en voor Studentenkamer bleef niets over
dan dit hokje. Het verdient opmerking dat in zoodanige gevallen de ruimste huizen
altijd te klein zijn. En toch is de ongelukkige grootmoedig genoeg om nooit van zijne
kast te spreken, misschien wel om tegen over de Medestudenten zijn rang van
Leydenaar, waarop hij toch niet kan nalaten in sommige gevallen trotsch te zijn, te
handhaven.
Op al deze tegenheden en eigenzinnigheden der ouders wreekt hij zich door, met
een glimlach, zijn vader, zijn hospes, en zijne moeder, zijne hospita te noemen. Een
ui - de eenige! - expresselyk voor den Student-Leydenaar vervaardigd.
Wacht u voor eene wandeling met hem, vooral des Zondags morgens! Dan pronkt
hij in zijn beste pak, want de Student-Leydenaar houdt er een Zondagspak op na,
gewoonlijk effen zwart, in den beginne van den studietijd, als hij kort te voren lidmaat
der kerk is geworden, hetwelk hij ook zorgvuldig bewaart voor plegtige gelegenheden:
begrafenissen, examina, enz. Daarna krijgt
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hij meestal een blaauwen rok met fluweelen kraag en vergulde knoopen, eene zwarte
broek die noch de buiging in de knie, noch het beloop van het been aanduidt, dat hij
in twee kagchelpijpen vervormt, een donker bruin vest met agrementjes er in gestikt,
blaauw of groen, welk geheel op de ondubbelzinnigste wijze zijne
bij-de-Mennistenkerk afkomst verraadt. Voeg hierbij een zeer fijn geplooid overhemd
met drie knoopjes er in, voor zijn jaardag in de Maarsmansteeg gekocht, een satijnen
stropdas met boordjes en een heerlijk goud horologie met gouden ketting en cachetten,
dwars voor de maag, als de ketting des nachts voor onze voordeur. Gij zoudt hem
waarachtig voor een koekenbakker of voor den kruidenier uit de steeg aanzien.
Verstout u nu, met hem, aldus uitgedoscht, een Rapenburgje en Breêstraat om te
gaan, en zeg mij of uw hoed niet meer geleden heeft in dat half uur dan anders in
een half jaar. Ik vraag vergeving: ik meende zijn hoed. Want - het is onuitstaanbaar
- de Student-Leydenaar kent alle menschen, en, daar hij geleerd heeft zeer beleefd
te zijn, groet hij alle menschen ook. Hij is zeer vlijtig op professorale thees, waar hij
dan veel met Mevrouw praat, n.b. wanneer Mevrouw praat, en sukkelt verder geweldig
aan dagelijksche digestie... visites.
In de kerk, waar hij elken Zondag trouw achter zijne familie komt aanbengelen als het blikken vischje dat ik in mijne kinderjaren aan het zijlsteenen haakje plagt
voort te trekken in de spoelkom - zit hij - zijne ouders gaan altijd naar de Pieterskerk,
om het even wie er preekt - in de Studentenbank, waar nooit een echt Student gaat
zitten - de brave, godsdienstige, rari nantes! en de Theologanten zitten meestal elders,
in de stoelen b.v., de andere blijven weg - en niemand den dominé kan verstaan. Daar
valt hij neer, de verworpeling, en, luisterende naar het eentoonig gedreun van den
voorlezer, slaat hij, bij de winter-avond-predicatiën, wereldsche en begeerlijke blikken
achter uit, naar de luchtige schaar die, vóór den aanvang van den dienst, de kerk - ô
profanation des choses les plus saintes! - ombaant.3
De Student-Leydenaar verachteloost zijne kennissen en al wat den afhankelijken
zoon vormt tot zelfstandig man. Zijne omstandigheden laten niet toe dat hij eigenlijk
gezegde vrienden hebbe. Academische genoegens, Academische vermakelijkheden,
Academische uitspanningen heeft hij niet; Academische gewaarwordingen,
Academische geestigheden kent hij niet. Hij is den kring vreemd waarin hij leven
moest. Hij is hem van geen nut hoegenaamd en alleen goed om dictaten uit te leenen,
daar hij tot het zuiverste ras behoort der collegie-hengsten.
In zijne eigene wereld is hij slechtst te huis. Hij weet al de nieuwtjes van de stad
en spreekt van Jufvrouws - freule is hier nog niet algemeen - engagement en van
Mijnheers bevordering. Hij hinkt op twee gedachten en dient twee Heeren: Leyden
is zijn Mammon. Sommige Studenten mogen beweren dat hij knap is, geen zal van
hem zeggen: - hij is een ferme vent.
Hij is een slecht Student. Hij verzuimt de gewigtigste convocatie. Hij mag alleen
dáárom lid zijn van Sempre-Crescendo, omdat hij er zijne vrouwelijke familie moet
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heenslepen, bij gelegenheid van een invitatie-concert, en verschijnt er anders zelden,
daar hij te veel bezoeken heeft af te leggen en zijn vader zegt, dat het te veel tijd
kost. Raakt hij, bij onverhoopt toeval, met nachtwakers handgemeen, dan laat hij
zijne medgezellen lafhartig in den steek, uit hoofde, zoo als hij het den volgenden
morgen uitbazuint tegen elk die hem over zijn gehouden gedrag aanvalt, zijner
bekendheid met den regter van instructie, officier van justitie en andere aanzienlijken
der stad, die reeds, op het voorbeeld van zijn vader, wonderlijk over hem gesproken
hebben, bij gelegenheid van dien tweeden graad op zijn candidaats. Daarenboven,
wat voor houding zou het hebben, te worden opgebragt door een gewezen oppasser
van zijn oom, gehuwd met zijn moeders groenvrouw, en, op voorspraak van zijn
eigen vader, in het roodkragen-gild ingelijfd. Doen hem ploerten aan, dan roept hij:
- Leydenaar! - hielden jongelui hem voor een Leydenaar, dat gemakkelijk kon
gebeuren, hij zou: - Student! - schreeuwen.
Hij is een Academisch androgyn. Hij staat tusschen den achtbaren Raad en het
Collegium Supremum, en zijn vader vraagt niet wien van beide hij kiezen zal.
Hetgeen jongelui verrichten is zonder gevolgtrekking en onder het patronymicum:
Student, loopt alles door. Maar de Student-Leydenaar is eene uitzondering op dien
regel. Hij heeft een Van, een geduchten, een verraderlijken Van, die hem vervolgt,
die hem geschreven staat op het voorhoofd, die hem als een scheldwoord wordt
nageroepen, en eens heeft hij op eene wandeling in de maneschijn - het zal nooit
weer gebeuren! - verscheidene malen moeten hooren: - Als of ik u niet kon, Mijnheer
van de Breêstraat bij het Gangetje! - of: - van de Vischmarkt naast den Gaper - of
waar de arme drommel woonen mag.
Des zomers, als de Studenten de stad Leyden aan haar lot overlaten, de Professoren
hunne landhuizen betrekken of een gunstig toeval kweekeling en leermeester doet
kennis maken in den vreemde; als de kroon van Leydens wapenbord is afgezet en
de leeuwen er bij liggen te ronken;4 - des zomer-avonds komt de Leydsche burger
zonder missen op de nieuwe Wandeling of op den Singel, vooral op dien tusschen
de Witte- en Koepoorten, een jongman tegen die, geheel meester van zichzelven en
verzonken in ernstige gedachten, op denzelfden tred, voor zich uit ziet. Hij is meestal
alleen, somtijds begeleidt hij eenige leden van zijn huisgezin. Het is hem duidelijk
aan te zien dat hij met een geheimen tegenzin wandelt, dat hij wandelt niet uit behoefte
naar avondkoelte en zoeten bloemengeur. Ik zal het u verklaren: hij wandelt voor
zijne gezondheid, hij ademt Gods vrije lucht in zoo als een ander een drankje inzwelgt.
Het is de Student-Leydenaar! voor wien de natuur niets anders is dan eene groote
apotheek.
Als gij hem dan vraagt of hij niet uit de stad meent te gaan, antwoordt hij
onverschillig: - ja! wij - wij, d.i. vader, moeder en al hunne lastige gevolgen - denken
voor een veertien-dagen naar Velp te gaan. - Hij zegt voor Velp ook wel eens Kleef,
want de familie van den Student-Leydenaar veroorlooft zich ook
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enkele malen het Pruissische grondgebied. Ook gaat hij met groot verlof jaarlijks bij
een zijner kennissen logeren. Maar dit verkrijgt hij nooit voor meer dan ééne week,
daar zijns vaders onwankelbare stelregel deze is: - is de cursus om collegie te houden,
de vacantietijd behoort tot het bestuderen der examina te worden gebruikt. - Van
daar dat de reis naar Velp of Kleef en de week verlof niet meer dan korte
uitspanningen mogen heeten en hij u altijd antwoordt als gij hem een of ander reisplan
voorslaat: - jongen, neen! ik moet aan mijn examen.
Op grond nu van dit alles, raad ik alle ouders aan die hunne kinderen verstandig
liefhebben, hen, in den volsten zin des woords, Studenten te leeren wezen, Studenten
met geheel hun hart en geheel hunne ziel. Dan zullen deze hunne kostbare jeugd niet
vergallen door naijver, wrevel en verdriet, maar haar genieten met al het vuur, al de
uitspannende hartstogt van de lente hunner jaren; die gelukkige jaren, de eenige
welligt die het leven hun zal aanbieden, volop smaken, dierbare vrienden maken die
hun een steun in tegenspoed zullen strekken, een balsem in smart, en eindelijk vrijer
zich ontwikkelen, naar mate zij zich in hunne frissche jeugd vrijer bewogen hebben.
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De Jurist-Litterator.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

23

II De jurist-literator(aant.)
Fata ducunt volentem, trahunt nolentem.
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Het is niet zeldzaam bij denzelfden persoon aanleg voor twee en meer vakken van
wetenschap of kunst waar te nemen en dus ook niet vreemd dat een Student in twee
vakken te gelijk studeert. Niet alle vakken evenwel laten zich even gemakkelijk
vereenigen - zoo ziet men weinig Medici die tevens Theologanten zijn - en zelden
kunnen de ware grondbeginsels van twee takken van wetenschap hetzelfde jeugdige
gemoed zoodanig innemen dat het beiden evenveel liefde, evenveel zorg en
belangstelling toedraagt. De Letteren zijn natuurlijk, als de ingang tot elk Academisch
vak van onderwijs met de andere faculteiten ligtst te verbinden en worden daarom,
niet slechts door de eigenlijke Literatoren, maar ook door anderen beoefend, en onder
deze anderen staan voorzeker de Juristen op den eersten rang.
Er zijn twee soorten van Jurist-Literator: de eigenlijke Jurist-Literator en de
Literator-Jurist. Maar deze groote verdeeling is niet voldoende en men is verpligt,
als de schrijvers over natuurlijke historie, naauwkeuriger afscheiding der in dit één
genus verzamelde species te maken en van elk derzelve eene zuivere diagnostiek op
te geven.
Zoo bestaan er vooreerst Jurist-Literatoren die door hun ouden heer met deze
aanspraak naar Leyden worden verzonden:
- Vriendlief! - Papa noemt zijn zoon anders Piet, maar wanneer eene zaak ernstig
zal voorgedragen worden, wordt Piet Vriendlief.
- Vriendlief! gij hebt mij op de Latijnsche school al een zeker sommetje gekost
en ik heb, God dank! van den Rector vernomen dat het niet in het water gegooid is;
ge kent tamelijk je Latijn en je Grieksch en het zou jammer zijn wanneer ge het
nergens anders toe gebruikte dan om een propaedeutisch - of voorbereidend als Papa
niet gestudeerd heeft - examen te doen. Hoor eens, ge zoudt mij - de kinderliefde
wordt opgewekt: mij! d.i. ik bezweer u, Piet, bij het geld hetwelk ik van den Rector
vernomen heb dat niet in het water gegooid is - veel pleizier doen als ge de studie
der oude talen verder voortzette en, behalve in de Regten, ook in de Letteren studeerde.
Ik heb er met mijn geleerden vriend *** - eene rilling gaat den zoon door de leden:
die geleerde vriend schrijft op den titel zijner werken onder zijn naam PHIL. THEOR.
MAG. LIT. HUM. DOCTOR ET PROFESSOR ORDIN. IN ACADEMIA LEIDENSI; een dubbel
snijdend zwaard in vaders kastijdende vuist! - reeds over gesproken, een doorkundig
man, wien ik u speciaal gerecommandeerd heb. Gij moet dus, eer ik het vergeet, niet
verzuimen dadelijk eene visite bij hem te maken, als ge te Leyden komt. En deze
heeft mij gezegd dat eene vereeniging dezer twee vakken wel meer geschiedde en
de jongelui niet beter konden doen. - Dat verstaat zich, Professor literarum! Onderhoudt dus niet alleen de Letteren, maar laat Letteren en Regten gelijken tred
gaan, enz. enz. - Hier volgt eene lange reeks opvoedkundige wenken en zedelijke
sermoenen.
Soortgelijke gesprekken worden meestal des morgens na het ontbijt gehouden in
de kamer van Papa.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

26
Piet zwijgt en deponeert de redevoering stilletjes ter griffie van zijne memorie, òf
omdat hij nog niet geleerd heeft Papa te durven tegenspreken, òf omdat de intrede
in het Studentenleven hem veel nader aan het hart ligt dan de afloop er van en hij
een voorstander is der philosophie die violen laat zorgen en tot zinspreuk voert: geen
ellende vóór den tijd. - De eeuwigdurende herhaling van dezelfde aanmaning bij elke
vacantie die Piet in het ouderlijk huis doorbrengt begint hem geducht het land aan
te jagen; maar daar hij, in zijne kinderlijke gehoorzaamheid en nog onder den
welsprekenden invloed van zijn ouden heer, zich terstond bij zijne aankomst
uitgegeven heeft, bij Professoren en Studenten, voor iemand die Letteren studeeren
zal, acht hij zich ten minste gebonden tot het doen van een Candidaats, waardoor hij
tant bien que mal gesleept wordt en hiermede zijne classische loopbaan besluit, waar
zijn vader en zijn Rector zich zoo veel heerlijks van gedroomd hadden.
De tweede soort voert een ander karakter. Was Piet met een geringe dosis ijdelheid
voorzien, Alberts neiging tot bluf gaat alle palen te buiten; was Piet aan de bevelen
zijns vaders onderworpen, Albert schrijft zijne oudelui de wet voor. Albert is vlug
van begrip en sterk van geheugen en laat zich op die beide voorregten bespottelijk
veel voorstaan.
- De Rector der latijnsche school - zoo zwetst hij gedurende zijn noviciaat - heeft
meer dan eens aan mijn oude, deze aan mijne moeder en zij weder in vertrouwen
aan mij gezegd, dat mijnheer de Rector wel wenschte dat al zijne jongens zulke
knappe, degelijke werkers waren als ik; maar - gaat Albert, zijne schouders ophalende,
met een glimlach voort, - de goede sukkel wist niet wat ik vóór schooltijd op straat
en naderhand op school uitvoerde!
Dan komen de beste guitenstreken van zijne kennissen, benevens geheel verdichte
en mythologische, als door hemzelven bedreven, op het tapijt en hij eindigt:
- Om de boel niet al te desolaat in de war te sturen, gaf ik dagelijks een kwartier
aan het doen van mijn werk t'huis en leerde dan de lessen of maakte de themas waarop
de anderen uren zaten te blokken.
N.B. Spijt alle vermaningen van Praeceptor, Conrector en Rector, volhardt de
kwak in het spreken van zijne themas, vooral wanneer hij beter weet.5
Met zulk eene verheven gedachte van eigen bekwaamheid kan het niet anders of
Albert, hoorende dat de Jurist-Literatoren voor de knapste Juristen doorgaan, vat
het besluit zich onder hunne vanen te scharen. Dat voornemen wordt in een brief met
noodige grootspraak, pedanterie en betuiging van schier onmenschelijken ijver aan
de oudelui bekend gemaakt, en de oudelui, verheugd over het bezit van zulk een
phenix, geven hem verlof te vliegen waarheen hij wil, niet zonder den moederlijken
raad nogtans om het toch bedaard aan te leggen en zich de vleugels niet uit het lid
te reppen.
Albert slaat aan het werk. Een half jaar gaat het flink. Maar, helaas! meer dan één
duivel fluistert hem weldra syllogismen in het oor, die hem langza-
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merhand van de studie afbrengen. Moet hij den sterken billarder Louis dagelijks niet
ten minste vijf partijen carambole en doublé aanzetten? moet hij niet dagelijks een
pot billard en een pot commerce winnen? is hij niet verpligt solo te spelen op Sempre?
blijft hij geen praeses van zijn dispuut-collegie, omdat hij vreest dat het vervallen
zal, zoodra zijn beschermende hamerslag het niet meer in orde houdt? gelooft hij
niet dat het bestaan en de goede regeling - want hij moet in alles uitmunten - van
literis sacrum, Themidi sacrum, ja! zelfs van het leesgezelschap voor verstand en
hart, op hem steunen? moet hij niet - en beter dan allen - schaatsen- en paardrijden,
kegelen, schermen, bâtonneeren, toasten instellen? wat zou de kroeg beginnen, wien
zou men kiezen tot commissaris, zoo niet hem? is hij eindelijk geen lid van het
collegium supremum? gaat niet alles door zijne handen?... Mijn hemel! hoe zou er,
bij zoo vele drukten, voor een zoo gezocht en onontbeerlijk persoon, nog tijd
overschieten tot studeeren?
Enfin, bij slot van rekening: Albert doet zijn Candidaats zonder graad, beklaagt
als Piet den tijd er aan besteed en zegt de Letteren vaarwel.
Willem - de ware Literator-Jurist - draagt der Letteren zijne hecatomben, den
Regten slechts een enkelen zwarten offerstier op. Hij is Ciceros vriend, Platos
aanbidder; hij draagt Aristophanes of Horatius in zijn zak, leest Pindarus als den
Enkhuizer-almanak, droomt hardop van Homerus, welluidende slaap! Bij hem is het
niet: Graeca sunt, non legantur; maar Graeca sunt, devorentur! Hij maakt adversaria
waar meer Grieksch in komt dan Latijn en meer Latijn dan Hollandsch. Hij vult de
albums zijner vrienden met uittreksels uit CICERO: de amicitia. Zijne brieven wemelen
van classische spreuken. Geeft ge bescheiden hem te kennen dat uwe schaarsche
belezenheid in zijn vak u buiten staat stelt den stroom zijner diepzinnige aanmerkingen
en uitweidingen over het Symposion Platonis naar waarde te schatten, hij zal u de
deugden en gebreken der verschillende uitgaven opsommen, het onderscheidende
kenschetsen van de geleerden die er over hebben geschreven, u uit de hoogte
bijzonderheden en conjecturen opdisschen die in boeken staan te lezen, Professors
dictaat niet uitgezonderd, in één woord gebruik maken van uwe nederige bekentenis,
en laag vallen op de responsies zijner medestudenten, door eene lange, bitse optelling
van de bokken die Frits, Jozeph en Herman maken op het collegie van Professor
Bake. Want een Literator pur-sang gaat altijd bij vergelijking te werk: dat hoort zoo
in de geleerde wereld.
En toch!... - zoo als de Romantische dichters zeggen - diezelfde man, zoo verwaand,
zoo opgeblazen, zoo dweepend met zijn vak, zoo ingenomen met zichzelven, wordt
's Maandags en 's Woensdags van tijd tot tijd op de Instituten aangetroffen, waar hij
het echter nooit meer dan één uur achter elkander uithoudt; diezelfde vurige Literator
slaat thee bij dezen of genen Professor der facultas JCtorum; dienzelfden Willem
hoort ge met zieleangst van zijn naderend Candidaats in de Regten gewagen.
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Willem heeft summa cum laude zijn Candidaats-examen in de Letteren gedaan;
Willem heeft zich drie maanden lang in den wellust gebaad zijn Candidaats gedaan
te hebben; maar ééne felicitatie van één der Juridische Professoren heeft hem uit
zijne zaligheid in eene hel gestort. Met eene ongeloovige beweging der mondspieren
wenschte zijn Hooggeleerde hem denzelfden gunstigen uitslag toe in de Regten.
Daarbij kwam een brief van zijn vader. Helaas! hij gevoelt het, hij gevoelt het diep!
Om doctor juris utriusque te worden, moet hij eerst een Candidaats afleggen; en om
een Candidaats af te leggen, moet hij eerst Juridische Collegies bezoeken en Instituten
bestudeeren. Driemaal ongelukkige! Nu is de vreugd van zijne kast verhuisd, nu zit
de atra cura in zijn leuningstoel. Nu vermindert, verbleekt, vermagert zijn opgeruimd
gelaat; nu bedekt een vale geel-bruine tint zijne wangen. Nu verdwijnt de welwillende
glimlach van zijne lippen, nu wordt iedere week een nieuwe rimpel op zijn voorhoofd
zigtbaar. Zijne kleeding wordt slordig, zijn geheel uiterlijk verwaarloosd. De
cosmétique-fixateur strijkt zijne haren niet meer glanzig-effen langs zijn schedel, de
bakkebaard hangt achteloos naar beneden of krult zich - o, schande! - over de ooren
om. De luchtige cigaar wijkt voor de ernstige pijp.
Gij vermoedt de reden van dit verval. Hij dwaalt rond in de kenmerken van het
onderscheid tusschen jus en aequum; hij is veroordeeld de drooge definities van
JUSTINIANUS, Alemannicus, Gothicus, Francicus, Germanicus, Anticus, Alanicus,
Vandalicus, Africanus, etc. etc. etc. in zijn halstarrig geheugen te stampen, gedoemd
om van justitia est constans et perpetua voluntas af, tot Deo propitio adventura est
toe, het vervelendste aller Compendien door te worstelen.
Maar wat kan toch de reden zijn die hem noodzaakt zich martelaar te maken van
het Regt? wie of wat noopt hem zich vrijwillig al die rampen op het hoofd te stapelen?
Is hij een Stoicus die zich in de lijdzaamheid zoekt te oefenen? heeft hij onlangs Job
gelezen en... Neen! het is òf een vader-advokaat die hem langzamerhand eene
uitgestrekte praktijk kan bezorgen, òf een vaderhoogambtenaar die hem kruijen kan
of laten kruijen, òf de onzekere vooruitzigten die den jongen Doctor in de Letteren
voor oogen staan en daarbij de treurige bewustheid dadelijk na zijne Promotie verpligt
te zijn geld te winnen.
Hij komt dagelijks des avonds ten half zeven te huis. Zijn vorig examen heeft hem
gezetheid tot werken en slag van werken - werken is ook een slag - geleerd. Op zijn
bevel brandt zijne lamp, vlamt zijn vuur. Hij schaart de Instituten en Westenberg
vóór zich, slaat zijn dictaat open............... Neen, weest gerust! ik zal u niet - mijn
hart breekt - in den jammerpoel zijner geheimen inwijden; maar ik ben eens bij zoo
iemand geweest: ik moest hem spreken en wist dat ik hem stellig ten zeven ure te
huis vond. Hij had de eerste titel van het tweede boek vóór zich en zuchtte zwaar.
Veertien dagen later moest ik hem weder in zijn werk komen storen. Ik vond hem
verbleekt, vermagerd, met een verglaasd oog turende op den eersten titel van het
tweede boek. Drie weken daarna bragt mij het toeval voor de derde maal bij hem.
Daar zat hij, nog
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bleeker, nog magerder, het koortsachtig-droomende hoofd rustende op den eersten
titel van het tweede boek!
Eindelijk toch, zonder dat men regt weet hoe, komt er een tijdvak van een of twee
maanden, een tijdvak van moed! waarin Willem met vertwijfelenden wanhoop, van
den vroegen ochtend tot den laten nacht, zit te zwoegen; en ziet! hij doet het
Candidaats. Terstond daarop gaat hij zich van zulke schroomelijke vermoeijenissen
in Juvenalis satyrae verpoozen. - Een paar jaren daarna vindt hij zich verpligt een
Juridisch-Doctoraal te doen. Nu heeft hij de Collegies weinig verzuimd, zich zelfs
meer dan eens geërgerd dat op de Pandecten de Literarische vragen altijd aan Juristen,
de Juridische altijd aan hem gerigt werden; hij staat gunstig bekend bij de Professoren;
hij weet al wat hij weten moet om er door te komen en hij kòmt er door.
In het laatste jaar van zijn studietijd ziet men hem aan twee dissertatiën werken:
een stuk van een oud redenaar dat met critische nooten gestoffeerd wordt, voor de
Letteren; een ander stuk: de tutelâ parentum, voor het Regt. Maar, helaas! hij is niet
onpartijdig in het bedeelen van beide kinderen zijner opgedane kennis. Terwijl de
eerste dissertatie groeit en zwelt, mist de andere nog eene juiste verdeeling; de eerste
verrijkt hij met de gevoelens van zeer vele zeer geleerde mannen, de tweede wordt
een dor vertoog; heeft hij eene geestigheid of vernuftige uitdrukking, in het volle
gevoel van hare waarde wordt zij in de Literarische dissertatie ingelijfd, de arme
Juridische mag er de oogen niet eens naar opslaan; de eerste wordt vertroeteld, de
laatste verschopt; van de eene ziet hij zelf de proeven na, die van de andere geeft hij
aan een vriend of aan een huurling; de eerste is 130 bladzijden groot, de laatste 44;
de Literarische heeft twee vel Prolegomena, de Juridische begint bij het begin.
Ten laatste is er nog eene vierde species: de Jurist-Literator die beide vakken met
even veel warmte van hart aankleeft, beide gelijke zorg toedraagt, beide gelijken tred
doet houden. Maar, helaas! in deze dagen van werkeloosheid, of laat ik liever zeggen
flaauwheid tot het werk, zijn zulke mannen zeldzamer dan een maanregenboog of
eene bloeijende cactus grandiflora. Evenwel zij bestaan, die dappere kampioenen
van kritiek en wettenkennis; zij bestaan, al promoveeren zij niet in beide vakken, al
verdedigen zij slechts een specimen een uur vóór de dissertatie en toonen zoo doende
dat zij ook den lauwer waardig zijn waarvoor zij niet in het strijdperk traden. En
waarom, terwijl wij in Napoleon een tweeden Alexander bewonderen, zouden wij
aan een anderen Huig de Groot wanhoopen?
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De Klaplooper
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III De klaplooper(aant.)
De uitdrukking op den klap loopen ziet op den Lazarusklap. De ziekte die
men met den naam van Lazarus noemt achtte men niet te genezen of men
moest een jaar (of langer) gebedeld brood eten.
BILDERDIJK,

Geslachtlijst.
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- Het is nu juist eens een avond om te werken!
Dat zeggen wil: - het is slecht weer, mijne laarzen zijn doorgeloopen en niemand
heeft mij op eene boterham gevraagd.
- Ik wil er eens goed wat aan doen!
Thomas steekt de lamp op, schudt den kolenemmer half ledig in de kagchel, trekt
zijne chambercloak aan en zijne pantoffels, Mamas eigen werk of van eene nog
dierbaarder hand; smijt het eene boek hier, duwt het andere daar, versleept en stoot
door elkander, bereidt zich een open vak op zijne tafel tusschen de opeengestapelde
geleerdheid, vischt uit den hoop de viri docti die heden avond zijn verstand hunne
gaven moeten aanbieden, slaat de schatten der wetenschap open... Maar eerst moet
hij nog eens op.
Hij schelt.
- Breng wat vuur in het comfoortje.
De lange pijp die aan een spijker aan den wand hangt of in den hoek van den
schoorsteenmantel staat wordt gegrepen, de tabak van het kastje gehaald en Minerva
verschijnt haren lieveling in Nicotiaansche walmen.
Welk eene stilte, welk eene afzondering!
De diepe stilte wordt door zacht getik gestoord.
- Binnen!
Een onbekend gelaat vertoont zich schemerachtig achter den gloed der lamp in de
deur welke langzaam open gaat na een lang gehaspel aan de kruk dat eene vreemde
hand verraadde.
- Bonsoir!
Thomas die juist op zijne dreef begon te raken, antwoordt door een vorschenden
en alles behalve gullen of vriendelijken blik achter zijne lamp te werpen die zoo goed
is als: - wie ben je en wat kom je hier zoo laat doen? De ander treedt nader en herhaalt
den avondgroet. Thomas daarop met zekere verwondering in de stem:
- Zoo, Verzwaag, ben jij het?
Men moet weten wie Verzwaag is. Verzwaag is een deftig Student, die in zijn
tweede jaar is getreden en wiens vader als Domine met zeven kinderen te
Schiermonnikoog staat en het thans, zoo men de opregte Haarlemsche Courant mag
gelooven, zeer druk heeft met het inzamelen van milde giften voor de nooddruftige
Schokkers. De jongen heeft niet veel in de melk te brokkelen en zijn gezicht ziet er
nog druiliger uit dan zijn geest. Hij heeft weinig noodig en van wege... maar hetgeen
hij voor de grootste bron zijns geluks houdt is dat hij het overal beter vindt dan bij
zich, zoodat hij het Corps der Leydsche Studenten in den uitgestrektsten zin met
zijne achting verwaardigt, en in den hoogen ernst die hem bevangen houdt vermoedt
hij niet dat hij een wezen is waarvan de schilder partij trekt. Doch iedereen heeft
hem zeker menigmaal op straat gezien en, helaas! op zijne kamer gesproken.
Thomas geeft hem geen stoel. De eenige band die tusschen Verzwaag en hem
bestaat is dat zij tijdgenooten zijn en dezelfde collegiën houden. Dit laat-
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ste staat hem duur. Al dreigde men hem met eene pistool hij zou niet weten te zeggen
waar Verzwaag uithangt, maar Verzwaag! - O, die Studenten-Almanak is een
verraderlijk boek! - Verzwaag kent aller woningen.
Hij blijft met zijn greinen manteljas waar de mouwen bij slingeren omgehaakt en
zijn pet op voor de tafel staan.
- Ik kom je vragen of je me het dictaat van den Pruys ook eens zoudt willen leenen?
zegt hij eenigzins te leur gesteld over de koele ontvangst.
- Jongen! antwoordt Thomas die den aanval heeft voorzien, dat komt nu almagtig
gek! Ik moet het juist gaan gebruiken.
- Dat spijt mij! besluit de ander kortaf en zonder verder aandringen, keert zich om,
loopt de kamer... uit? nog zoo gaauw niet - op en neder, kijkt de balken eens aan en
links en regts.
- Een net kastje!
- Dat schikt nog al, is het antwoord van Thomas die niets liever zag dan dat hij
optrok en reeds weder om het hem te toonen met den neus in de papieren zit.
Maar Verzwaag laat zich door zulke wenken niet uit het veld slaan.
- Heb jij dat in eene lijst?
Hij wijst naar de plaat van de Societeit, die in eene oude, zwarte, bestoven lijst
boven een tafeltje pronkt. Op dat tafeltje staat eene flesch wijn met kelkjes.
- Zulke prullen speld ik maar...
Dit zeggende stoot hij behoedzaam tegen het tafeltje dat de glaasjes rinkinken.
- Heer, daar staat je wijn nog!
Geen antwoord.
- Weet je wel dat je wijn daar staat te verschalen?
- Sprak je daar niet van prullen?
- Ik zei, die steek ik maar vast op het behangsel. Dat 's ook veel Studentikoozer.
Ik zeg altijd: eene kast van een Student moet er niet uitzien als de kast van een
Leydenaar.
Als of de Leydenaars kasten hadden!
- Ik heb een kennis die heeft den trein van de maskerade van 35 opgeplakt als een
rand onder aan zijn behangsel. Jongen, dat staat zoo patent!
De man komt en gaat zeker over Amsterdam van en naar Schiermonnikoog waar
zijn vader milddadige giften inzamelt voor de nooddruftige opgezetenen van
Schokland.
Thomas die deze laffe praat vooral nu niet wil aanhooren slaakt een geluid als van
een onrein dier. Verzwaag geeft het niet op.
- 'T is beroerd weertje! Kijk ik er eens uitzien, en nu moet ik nog heelegaar naar
het eind van de Heerengracht.
Het tooneel valt voor in het Noordeinde.
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- Je hebt nog al lange beenen, snaauwt Thomas hem toe.
- Ja, dat gaat, God dank! nog al heel wel. Laatst heb ik mij nog eens laten meten,
zoo maar pour le grap, en hoe lang denk je wel dat ik ben?
Thomas wordt half dol.
- Zes voet.
- Hei, hei, hei! je hakt er ook zoo forsch in. Neen, maar wezenlijk, raadt eens. Een
beetje minder.
- Vijf voet twaalf duim.
- Nog mis, een beetje te veel. Vijf voet drie duim.
Verzwaag schijnt niet te weten dat een voet twaalf duim heeft.
- Toen ik voor de militie kwam, zei de sergeant: - Nou, jij zult er ook niet beneden
zijn, baas!
Verzwaag grenst aan den Leydenaar.
- Wat brandt je vuur lekker!
Hij stelt zich voor het vuur en warmt zich op zijn gemak. De ander die er niet toe
kan komen hem het vierkante gat te wijzen, omdat hij hem zoo weinig kent - men
durft veel onbeleefder zijn tegen een goed vriend: hoffelijkheid is onder jongelui
veelal een slecht teeken - en niet gaarne vijanden maakt om kleinigheden, geeft hem
echter de meest ondubbelzinnige blijken dat hij hem verveelt en liever moest
vertrekken. Hij snuffelt onophoudelijk, ijverig en vurig, in de boeken voor en om
hem, maar voert eigenlijk niets uit, daar hij de kalmte mist die alleen de studie doet
rijpen voor den geest.
- Kom, zegt Verzwaag na eenige minuten zwijgens, daar hij bemerkt dat zijn
gesprek door gebrek aan toevoer uitgeput raakt en de vlieger niet opgaat, ik ga de
reis eens aannemen.
- Bonsoir! valt Thomas in, bij het woord ijlings oprijzende en Verzwaag de hand
reikende.
- Maar eerst, wacht, zal ik mijne pijp nog eens stoppen.
Eene duitsche pijp wordt achter uit den zak gehaald. Hij valt op het tabakskistje
aan dat open op de tafel staat, stopt, steekt aan en verlaat langzaam het vertrek met
de woorden:
- Nu, ik kom nog wel eens nader om je dictaat.
Waarop Thomas de meid roept en vraagt:
- Aal, Mie, Ka, Bet, Jans, Kee - of hoe die beesten meer heeten - heb je dien heer
gezien die daar uitging?
- Mit die veule pit en die paip?
- Ja. En als die heer weer mogt komen ben ik nooit t'huis, al zegt hij ook dat hij
licht boven ziet.
Een man nu als Verzwaag noemt men een klaplooper. Maar hij drijft den handel
slechts in het klein. Hij betrapt de vossen in hunne holen, hij is de beer die des avonds
den honig uit de bijenkorven steelt. Als hij ergens licht ziet of des zomers opgeschoven
ramen met rijnwijn-flesschen en vrolijk gezelschap

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

36
bezet, vraagt hij zich af wie daar woont, en zoo de geringste omstandigheid hem
aanleiding kan geven om op te loopen, laat hij zich nooit afschrikken, al is het
voorwendsel ook nog zoo nietig, nog zoo gezocht, nog zoo bespottelijk, nog zoo
indiscreet. Hier loopt hij een boek op, daar een glas wijn, ginds een warmen haard,
elders een pijpendop; hier vermeestert hij eene cigaar, daar knoopt hij kennis aan
met een nieuw voorwerp om te plunderen, somtijds bij onvoorbereiden of
onvoorzichtigen vangt hij een vrolijken avond onder een glaasje punch of bisschop
en drinkt voor al de overige dagen der week.
Deze - ik behoef niet te zeggen dat hij met het vuur van een eersten haat alle
Comedie- Concert- en Dispuutavonden verfoeit - draagt zijn wapen op de borst, als
de ridders op den achtsten Februarij doen zullen6, en de domme herhaling derzelfde
middelen doet hem weldra bij iedereen als den klaplooper κατ' εξοχην bekend staan.
Al zijne geestvermogens zijn slechts op één punt gevestigd, de pijlen zijner gedachte
mikken slechts op één doel.
In de atmospheer der academische wereld ademt de klaplooperij ruim en
gemakkelijk, zij leeft er vrij, zij tiert er met wellust, zij heerscht er met hevigheid en
gerustheid, dan eens grof en lomp, dan weder fijn en beleefd, ook wel vriendelijk en
zacht, zoodat zij den oplettendste ontsnapt, tot zij eindelijk overgaat, als koortsen
die in elkander beginnen te loopen, in de klaplooperij der geklaploopten zelve en
ontaardt in eene aangename en wellevende ruil van vriendschapsbetuigingen door
uiterlijkheden van meer of minder aanbelang bevestigd en uitgedrukt. Klaplooperij
is een Proteus die allerlei gedaanten, allerlei karakters, een cameleon die allerlei
kleuren aanneemt. Zij stoort zich aan rang, ouderdom noch geld en onafhankelijk
van al de overige hoedanigheden - wel eens er mede in strijd - van denzelfden persoon
kleeft zij op hem als eene kwaal; he will hang upon him like a disease7, zoo als
Shakespeare ergens zegt. Zij is eene wolk voor de starren die niet voorbij drijft, een
ongewacht en misselijk toegift op den inwendigen toestand der ziel; zij wordt als
surprise op het dessert der kennismaking voorgediend.
Het is eene onmogelijkheid het gild der klaploopers onder rubrieken, onder speciës
te brengen. Verschanst achter zijne eigen kale muren levert het geen enkelen
bijzonderen kant ter beschouwing. Zoo het aan iets te onderkennen was het zou
daaraan zijn dat het alle stelselmatigheid vliedt, den slimste te slim is en te vatten
als een aal bij den staart. Klaplooperij openbaart zich alleen in uitwendige handelingen
en ontstaat veelal uit nietige oorzaken. Als de groote rivieren is zij beek aan haren
oorsprong, maar even als de rivieren neemt zij ook spoedig toe als men hare vaart
niet stuit.
Mary is klaplooper uit luiheid. Hij vraagt aan Jan die naast hem op de Societeit
in de Gids zit te lezen, hoe laat het is, en als Jan antwoordt: - kijk op de klok - zou
hij het hem gaarne kwalijk nemen.
Steven loopt klap uit ledigheid, hangt op de leuning van een stoel waarop een
zijner vrienden zit te schaken en gaat den loop na van de partij die hij als het
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ware ten zijnen genoege spelen laat en waarin hij voor beide spelers beurtelings partij
trekt.
Et trompant l'estomac et le coeur tour à tour,
J'ai l'odeur du festin et l'ombre de l'amour!8

Men loopt klap op couranten, op dispuutreisjes, op leesgezelschappen waarvan men
geen lid wil worden maar toch gaarne de boeken leest, op kaartjes voor concerten,
op collegie-inktfleschjes, op promotiepartijen - men werpe een blik op de
opponentenbank bij publieke promotiën, - op... het zou korter zijn te zeggen waarop
niet. Och, laten wij het maar bekennen! het klaploopen is den Student ingeweven,
het is een integrerend deel van zijn aangeboren egoïsmus. Maar dan eerst heeft hij
regt gekregen er voor gescholden te worden, als de ziekte zich met bepaalde
kenteekenen vertoont en zij zich met voorbedachten rade ontwikkelt.
- Waar haal jij je cigaren toch? vraagt Cornelis die de zijne heeft vergeten of er
liever geen geld voor uitgeeft aan Jan die er eene staat te rooken waar-van de damp
Cornelis bijzonder liefelijk tegengeurt.
- Bij Blaauw.
- Hoeveel geef je?
- Drie centen.
- O! die deugen niet.
- Niet deugen! Die van een stuiver zijn veel minder.
Jan wil nog niet bijten.
- Ruik maar eens! vervolgt deze en blaast Cornelis den rook in de neusgaten.
- Hm! zucht Cornelis, wiens bedoeling verder gaat, op een critischen toon, met
eene sceptische lip en een zeer bedenkelijk gezigt.
Nu houdt Jan het niet langer uit, haalt den rieten koker voor den dag en zoekt er
con amore de beste cigaar uit.
- Nu, probeer die dan eens. Vlammetje!
- Vlammetje, Mijnheer!
Cornelis is aan en stapt naar de billardkamer.
- Wel, hoe smaakt ze je? vraagt Jan kort daarop bij het naar tafel gaan.
En, waarachtig! Cornelis weet niet eens meer waar Jan van spreekt. Dit nu is fijne,
door- en voorbedachte klaplooperij. Eigenlijke klaplooperij is bedriegerij, vern......
st! daar staan dames. Er is eene andere die regt op den man af gaat en u dagelijks in
het oor komt blazen:
- Heb je ook eene cigaar voor me?
Doch dit is nog maar de klaplooperij in hare kindschheid, deze verdient niet eens
dien naam, het is bedelarij niets meer en men antwoordt: - ik heb er geene meer - of,
als de vraag zich wat dikwijls herhaalt, om er een einde aan te maken: - daar heb je
een cent, koop er gaauw eene bij Waalboer!
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Er is een hemelsbreed onderscheid tusschen klaplooperij met slingerpaden en
klaplooperij met regte lanen. Als Vincent gezegd had: - Ze geven de Jagers van
avond, daar moesten we eens naar toe; maar ik heb geen donder geld, de boel is op
en de oude komt nog maar niet over - dan had Frederik hem op de voorstelling
getracteerd en er waarschijnlijk nooit weder aan gedacht. Maar wat deed de kerel?
- Ze geven de Jagers van avond, daar moesten we eens naar toe!
- Dat 's goed.
En aan het bureau gekomen, met eene uitgerekende gesticulatie en bestudeerde
pantomime al zijne zakken betastende en met het verlegenste gezicht dat een Student
kan trekken, als zijn vader hem op Collegietijd in een Paul de Kockje overvalt:
- Sakkerloot! daar is mijne beurs weg. Bliksem!
Ondertusschen wordt het gedrang aan het bureau grooter, het ongeduld der menigte
groeit aan, Frederik betaalt en Vincent kraait victorie.
En dit is nog niksh, mijnheer, zoo als de vader van de Jodin zei, maar ik heb wezens
gekend die in éénen slag het gansche Studentencorps schoren. A - dezelfde die
gewoon was Rousseau den subliemen klaplooper te noemen - leide eene lijst om den
behoeftigen X ter hulp te komen en bij slot van rekening kwam de som uit:
X=A
Anderen die klapliepen op de kundigheden hunner makkers, die een vriend hadden
om het duitsch, een vriend om het fransch, een ander omdat hij gezien was, een
vierden die hun de Instituten inpompte, enz. Aan zulke trekken herkent men den
meester.
- Hebt gij het al gehoord? Eduard is ziek.
- Erg?
- Neen! hij zit op.
- Mag hij jongelui zien?
- Waarachtig.
- Dan ga ik gaauw eens naar hem kijken.
Ferdinand klopt. Een vreesselijk geraas en gezang voorspellen reeds dat Eduard
niet alleen zal wezen. De deur gaat open. Daar zit de zieke in een leuningstoel bij
den haard, in een kamerjapon gewikkeld, op muilen, met een drankje naast zich. Tien
a twaalf vrienden stoeijen en ginnegappen om hem heen. De tafel is bedekt met
halfjes madera en glaasjes, naast welke de karaf met jenever en de getrouwe wachter
dier zon welke het verstand niet verlicht maar verduistert, het bitterfleschje, geene
onbevallige figuur slaan. Cigaren en pijpen dampen om het zeerst. Hemel! is dat
eene ziekenkamer? 't is eene kroeg.
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- Ga zitten! zegt de zieke met eene flaauwe stem en met een demoedig gezicht waarop
maar al te duidelijk te lezen staat: - hebt gij dan geen medelijden? και συ τεκνον.
Eerst als de stadhuisklok drie slaat is het:
- Nu, bonjour, ik moet gaan eten, straks - op het theeuur! - kom ik nog wel eens
naar u kijken.
En de troep stormt de kamer af. De zieke, uitgeput door het leven, half gestikt in
den tabakssmook, walgend van de lucht des sterken dranks, siddert bij de gedachte.
Gelukkig hij wiens Aeskulaap de vrienden van zijne sponde weert! Een zieke!
rampzalig voorwerp waar klaploopende vriendschap zich bot op viert, weerloos kalf
dat met gebonden pooten en slappen nek het mes der klaplooperij ten prooie valt.
Voor den zieke geen beschermend niet thuis meer. Men weet het: hij is ziek, hij kan
niet uit. Als hij belet geeft is hij een beroerde vent. Hij staat ten doel aan peripatetische
ledigheid, aan luiheid wie de Societeit te ver is voor een borrel, aan elke invallende
gril. Alles is afgehandeld, alles is afgewandeld, de morgen is een uur te lang, de
verveling staat voor de deur, de eerste huiveringen dier koorts doen zich reeds voelen...
Daar komt redding: Eduard is ziek! En men loopt op bij Eduard. Eduard is een
pis-aller. Neen! 't is geen medelijden, 't is er maar het masker van. Als men binnen
komt vraagt men niet eens: - hoe gaat het? Men komt niet met troost, kalmte, zachte
verstrooijing, als een zieke passen en nuttig zijn; men komt zijn vriend geen
gezelschap houden, men komt koffijhuis houden. Ongelukkig slagtoffer! En op elk
uur der ledigheid, als daar zijn van 1 tot 3 en van 5 tot 7, slaat klaplooperij hare
tabernakelen om hem op en foltert hem met geschreeuw en gerook en drinkt zijne
sterke of laauwe dranken en tobt hem af en sart hem met de uitspattingen harer
overdadige gezondheid.
Een ander tafereel.
Hendrik kan niet alleen zijn, maar getrouw aan zijn ingeboren aard schuwt hij
niets meer dan een stap op zijn trap of een knokkel aan zijne deur. Dan roept hij: binnen! - met eene beklemde stem, ziet angstig op zijn horologie, bedenkt dat hij
juist geen wijn in huis heeft en besluit - al die gedachten schieten hem als een
bliksemstraal door de ziel - al is het ook een weinigje laat, maar thee te schenken.
Welk eene uitkomst! Het is zijn oppasser maar.
- Heeft u ook nog iets, mijnheer?
En hij:
- Neen!... als dat je eens bij mijnheer Verbool moest gaan en nog eens vragen om
dat boek dat mijnheer mij voorleden geleend heeft en of ik mijnheer Raadwenks
schotsche vest nog eens mag hebben, want dat ik morgen uit souperen moet, en ga
dan nog eens even bij mijnheer hier onder - de contubernaal - om nog wat tabak, dat
de mijne op is.
En dan komt de oppasser terug met de boodschap van den contubernaal:
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- dat mijnheer van beneden ook geen tabak heeft - begrepen! - maar of mijnheer het
corpus juris terug mag dat u al zoo lang van mijnheer gebruikt.
Het slaat tien uren: het boterhammenuur!
Uit vrees voor wederwraak van den kant van een zijner vrienden spoedt Hendrik
zich ter deure uit met haastigen tred.
- Naar wien zal ik eens gaan? Bij Jan ben ik gisteren pas geweest en bij Joost
eergisteren en Bram kan zoo stuursch zijn, maar zou Kees al weer in de stad wezen?
Arme Kees! ten tien uren pas uit de diligence gekomen! Naauwelijks heeft hij zich
uitgekleed en zit hij onder een lekker pijpje comfortable bij den haard van zijne
vermoeijenissen uit te rusten, daar wordt geklopt en het gezicht des beruchten
klaploopers ploft hem op eens weder, en van de onaangenaamste zijde, de
academiewereld in. De groet waarmede hij Hendrik bejegent is meer dan koel en
voorgevende groote afmatting en zware verkoudheid maakt hij zich dadelijk van
hem af. Hendrik loopt naar Jakob, Jakob is uit. Naar Nicolaas, Nicolaas is ook uit.
Daar slaat het al half elf.
- Naar Dirk!
Dirk zit te werken, kijkt hem verduiveld brutaal aan en scheept hem af met het
brood en den wijn op tafel, onder voorwendsel dat hij morgen zijn examen moet
doen, hetgeen Hendrik zeer wel weet dat niet zoo is, maar dat hij zich, uit angst voor
een standje en aan dergelijke betuigingen van hoogachting en toegenegenheid gewoon,
gewillig aan laat leunen. Hij rukt uit, krabbelt in den donker weder naar beneden en
staat op straat. Hij keert zich links en regts. Hij snuffelt. Hij riekt wild. Eene
herinnering, een lichtstraal!
- Naar Willem!
Zijne onbeschaamdheid laat zich door geene ontvangst hoe bar ook afschrikken.
Willem is gisteren op eene promotiepartij geweest en van morgen eerst om zeven
uren naar bed gegaan. Daarenboven is Willem een van die menschen die gaarne een
ander schepsel over zich zien zitten en minder om de qualiteit geven. Als Hendrik
binnenstapt valt het Willem wel tegen dat het Hendrik is en hij vindt dat het wel wat
laat is om te komen vooral bij iemand die den vorigen nacht zoo liederlijk bezopen
is geweest - colossalisch und majestätisch besoffen - en nog zoo katterig is dat hij
op zijne beenen niet staan kan. Maar met een: - zoo, ben jij daar nog? - krijgt Hendrik
een stoel bij het vuur en vat eene pijp.
- Als je eten wilt, zegt Willem geeuwende, moet je maar aanvallen, want het is al
laat, ik heb gedaan en trek over een half uurtje naar kooi.
- Kom! Maar eerst nog twaalf blaadjes.
Na de boterham worden er nog eens twaalf blaadjes - Willem heeft goeden tabak
- gestopt en eer drie van de twaalf verwalmd zijn snorkt Willem in zijn leuningstoel.
Hendrik rookt de overige negen rustigjes op, ledigt onderwijl de flesch, steekt het
pijpenpeutertje en pijpendopje in zijn zak, laat Willem slapen en snijdt uit.
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Het gebeurde eens dat hij bij Egbert zou komen thee drinken. Egbert moest nog even
uit, hij had het dien dag bijzonder druk wegens eene groote Vergadering der
Rederijkers-kamer die toen ter tijde bloeide, welke luisterrijke bijeenkomst eenige
dagen later in de concertzaal zou plaats hebben.
- Ga maar naar boven, riep Egbert die Hendrik op den trap ontmoette, ik kom zóó
terug, de thee staat klaar.
Hendrik ging naar boven en dronk thee en veel thee, want hij had den vorigen
avond een feestje gevierd op den Burg ter verjaring van zijn voormalig Dispuut
waarvan hij zoo spoedig mogelijk avuncul was geworden en de verjaringen, waarbij
de honoraire leden zonder verzuim genoodigd werden, trouw bijwoonde. Het was
winter, het vroor, hij had de kagchel ferm aangesproken en hij vierde feest met
zichzelven. Egbert krijgt ondertusschen de eene karrewei op de andere, vergeet zijne
thee met Hendrik annex, draaft de stad door, het eene huis uit het andere in, vliegt
van Leydenaar tot Leydenaar, beveelt, verordent, zwoegt. Ten acht ure is hij eerst
terug! Alles is donker op zijne kamer, slechts de kagchel geeft een flaauwen schijn.
Hij wil zijne lucifers krijgen op den schoorsteen. Hij struikelt... Wat duivel! over
twee beenen? Eene luide uitbarsting van gelach volgt die van den lucifer. Het waren
de beenen van Hendrik die half gestoofd voor de heete kagchel, vol van thee en met
de pijp in den mond, welke gebroken naast hem op den grond lag, was ingedut.
Ik heb iemand gekend die telken morgen, als hij er kans toe zag, het ontbijt van
zijn contubernaal opat. Als deze nog te bed lag en de meid het ontbijt op de voorkamer
had klaar gezet, sloop hij naar beneden met de collegie-portefeuille onder den arm
en als de ander opstond en half gekleed eens naar voren kwam geloopen zette deze
rare oogen op als het overgeschoten vleesch van den vorigen dag met de eijeren en
een goed gedeelte van het brood verdwenen waren. Hier sloeg de klaplooperij bijna
tot diefstal over.
Nog ken ik iemand die zeer oud Student en sedert vijf jaren honorairlid is van een
Dispuut-gezelschap, wiens praeses hij zelfs niet eens meer als candidaat heeft hooren
voorstellen en toch woont hij elke Vergadering trouw bij. Hij verschijnt tegen half
tien en vindt dat de werkzaamheden veel te lang duren, als het voorlezen der
kladnotulen en het adjourneren der Vergadering na tienen geschiedt. Hier schuilt de
klaplooperij veilig achter de wet. Zij verheft zich krachtig en aanmatigend en zet
zich voor den tulband en de chocolade met een gezicht van wie kan mij hier iets
zeggen dat eene oorvijg verdiende.
De laagste en verachtelijkste klaplooperij is die welke zich indringt bij een novicius,
gebruik maakt van zijne beschroomdheid, zijne weinige bekendheid met de zeden
en gewoonten der Studentenwereld; die zijn wijn uitdrinkt en zijn brood opeet en
hem dit nog aan durft rekenen als eene eer; die hare diensten hoog opvijzelt, hem
eindelijk in zijne eigene woning de wet stelt en hem het regt beneemt van spreken.
Maar de zotste klaplooperij van allen is daarentegen die op vrienden. De klaplooper
op vrienden arbeidt met ter zijde stelling van alle andere soort van klap-
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looperij en offert zich voor de geheele wereld op, trekt zijn vriendelijkste gezicht
aan, zet op zijn vriendelijkste gezicht zijn vleijendsten lach en zou de vernederendste
dienst met graagte bewijzen. Hij is voorkomendheid van het hoofd tot de voeten. Hij
biedt u een halfje Zwolsch aan voor gij nog met beide uwe beenen in de leeskamer
van de Societeit staat, vertelt u al wat de academische en de staatkundige wereld
voor nieuws opleveren en verzuimt niet de snaar aan te roeren die hij weet dat den
meesten weerklank bij u vindt. Het voetstuk waarop hij zich verheffen wil en dat hij
niet zal nalaten eenmaal als ex-voto in de kapel van den heiligen Lazarus, zijn patroon,
op te hangen, is een of ander voorwerp dat dienen moet om de niets kwaads
vermoedende vogels in zijn knip te lokken: eene teekening, een buitengewoon meubel,
lippenpommade bereid volgens een bijzonder recept waarvan hij alleen het geheim
bezit, als hij voorname vrienden verlangt, of het adres van een schoenlappertje, als
hij er in nederiger kring zoekt, een handschrift van dezen of genen grooten man dat
hij niet uit zijne handen geeft, enz. Ijzeren ridderhandschoenen kan ik bij gelegenheid
der aanstaande maskerade allen dergelijke belangelooze sujetten van dit Academie
wel aanraden. Als hij met u spreekt brengt de guit, gedwongen of ongedwongen,
maar zonder mededoogen, het gesprek op zijn lokaas, en zijt gij onvoorzichtig,
onargwanend, beleefd of u zelven niet meester genoeg om er eenigzins belangstelling
in te toonen, dan is het terstond:
- Ge moet het eens komen zien.
Gij antwoordt onverschillig:
- Goed!
De ander heeft u aan het lijntje.
- Wanneer?
- Bij gelegenheid.
Gij meent: - nooit.
- Ja, maar bepaal een dag, ik mogt eens uit zijn. Kunt gij morgen?
- Neen, morgen ga ik uit de stad.
- Tot wanneer?
- Tot... Zondag.
- Kom dan Maandag op eene boterham.
Want de klaplooper op vrienden - dit is zijne specialiteit - is bijzonder royaal.
Maar wie hem kent schuwt hem als de pest en weet wel waarom hij geene vrienden
heeft en nooit zal krijgen.
Gij krabbelt achter uit, gij trekt al meer en meer terug, gij schermutselt met
leugentjes, eindelijk geeft gij u op genade over en hij brengt u gevangen op naar zijn
hol. Twee dagen na het uwe krijgt gij reeds een contrabezoek en nog een bezoek en
weder een bezoek tot u geene andere uitkomst overblijft dan vloeken en vuisten.
Doch waartoe langer deze lijst vervolgd? Waartoe, zegt gij welligt, haar
aangevangen? Allen weten wij wat klaploopen is. Wij weten het bij ondervinding,
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wij weten het theoretisch en tevens practicaal. Helaas! wie onzer die er zich niet
eenmaal, schuldig of onschuldig, aan schuldig maakte! Klikspaan zelf, toen hij
bladzijde 28-29 nog eens oplettend herlas, betrapte zichzelven, helaas! op de
onbedachte mededeeling van een drietal bezoeken die hem in zijne eigene oogen hoe veel meer dan in die van anderen! - zeer verdacht maken van aanvallen van
klaplooperij. Doch, hoe dit zij, klaploopen is eene belagchelijke, kleingeestige
zwakheid, eene beklagenswaardige melaatschheid der Studenten-maatschappij, maar
zij geneest niet door het eten van gebedeld brood.
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De Diplomaat
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IV De diplomaat(aant.)
Personam tragicam forte vulpis viderat:
O quanta species, inquit, cerebrum non habet.
PHAEDRUS I.

7.
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De diplomaat! eene rampzalige rol op het Academisch tooneel. Gelukkig dat het ras
begint uit te sterven! Ik weet waarachtig niet waarom die heertjes maar niet liever
bij papa t'huis blijven. Meestal komen zij naar Leiden afzakken uit de groote steden
van ons land. Hunne familie is in aanzien aan het hof, hun vader bekleedt een hoogen
post of is millionnair. Van kindsbeen af hebben zij, in kleine pelsjes en met vilte
hoedjes met pluimpjes versierd op het hoofd, zichzelven geleerd goed te doen, te
vertroetelen, en langs Keizersgracht of door Voorhout te pronken aan de hand van
eene soort van juffrouw, met rose linten opgedrild, die Fransch tjilpt en daarom den
dubbelzinnigen naam van bonne draagt. Op hun derde jaar werden zij reeds door
freules die Fransch spraken staande gehouden in het Bosch. Van hun eersten polsslag
af hebben zij in eigen equipage gereden. Zij zijn opgevoed in de onbewustheid der
armoede, in de verachting van den burgerstand en den hoogmoed van het geld of
van het hofliverei. Men vindt diplomaten die reeds op hun tiende jaar de eer genoten
hebben van met onze jonge prinses in eene française te figureren. O kindschheid!
Nu moeten die jonge lui, van den lossen band eens gewilligen gouverneurs geheel
ontslagen, naar de Academie. De fashion wil het zoo. Het is étiquette. Zij moeten
naar eene binnenstad, inwonen bij burgerlieden, bij een timmerman of een spekslager,
kamers betrekken boven eene slijterij of eene uitdragerij, kamers nog laauw van den
gepromoveerden banketbakkerszoon of den neef des huurkoetsiers, zij, wier vader
zelf acht paarden op stal heeft. Zij worden bediend door eene vuile en trage meid,
die doof is voor de vreesselijkste stem en onverschillig voor de hardste vermaning.
Zij zijn veroordeeld om ten drie ure te eten - welk fatsoenlijk mensch eet ooit ten
drie ure, sedert men het fatsoen van den mensch beoordeelt naar het uur dat de mensch
zich voedt: men kan wel zien, dat het canaille aan de Academie den baas speelt - ten
drie ure! Daar worden zij op eens in dien poel van gelijkheid en broederschap
gedompeld, waarvoor zij van hun eersten ademtogt zulk een ingekankerden afkeer
gevoeld hebben. Maar zij zullen zich wreken. Zij zullen het zoodanig aanleggen dat
geen sterveling het hun aan kan zien dat zij tot de Academische jeugd behooren, en
het zóó ver trachten te brengen dat iedereen, zonder onderscheid of uitzondering,
naar hen spuwt. Ik had haast gezegd hen uitjouwt, maar de waan die hen zalig doet
zijn, is dat zij maar alleen gehaat, maar dan ook in den vergiftigsten zin gehaat zijn.
O! gehaat te zijn, dat is hun wellust, hun nec plus ultra, het hooge doel van hun
streven.
Willen wij de schreden van zoo'n diplomaat niet eens volgen voor de aardigheid
en zien hoe hij zijn tijd te zoek brengt?
Gelooft niet dat hij 's avonds, als de meid komt vragen of ‘Meheer ook nog iets
noodig heeft’, ooit de order geeft:
- Morgen, precies ten zeven ure wekken.
De diplomaat wordt nooit door zijne meid gewekt. De buitenwereld, die rondom
zijn vadsig leger draaft en slooft, drijft hem, langzaam en gemelijk, uit
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zijne warme lakens. Honderd vloeken op alles wat hem bejegent zijn zijn
morgengebed.
Een huisknecht. - Is mijnheer t'huis?
De meid. - Ik weit nie of Meheer al bai de hand is. 'K ga 'r is kaiken.
- Nou dan: de compelementen van Professor - gij raadt wien: den eenigen die
Studenten beleefdheid doet9, die wel eens over iets anders spreekt dan een examen
of het niet-geven van een testimonium en iets anders leest dan zijn dictaat; er zijn
Professoren wier Studenten niet weten hoe zij Hollandsch spreken - en of Mijnheer
pleizier heeft morgen familiaar te komen souperen.
De meid vliegt den trap op.
-Tik, tik.
Geen antwoord. Nog eens:
- Tik, tik.
Het wrevelig geknor der gestoorde luiheid gromt door het bed en dringt door het
sleutelgat.
- Hé, wat is het dan?
- De compelementen van Perfester *** en of uwes pleizier haait morgen avond
familiaar te komen souperen.
De diplomaat binnen 's monds. - Lastige kerel, met zijne familiariteiten! Dat is nu
al de derde keer. Ik kan toch altijd niet bedanken. - Hard op. - Zeg dat ik zal komen.
De diplomaat zakt weder in zijne kussens.
Een kwartier later wordt er weder aan de deur geklopt.
- Wacht even, ik sta op. Wat is het nu weer?
De meid. - Meheer van Breideroude laat vragen om de boeken van het
laais-gezilschop en brengt andere.
- Laat de slaaf maar boven komen, ik trek gaauw mijn tricot aan.
- Robert! - want hij is het, de koning aller oppassers - Robert! schreeuwt de meid
boven aan den trap, kom maar bouven mit je boeken.
En als hij boven is - goed dat de diplomaat de gesticulatie en mimiek die hare
woorden begeleiden niet zien kan -:
- Meheer komt zou, hij trekt zijn ticot aan.
Robert blijft wachten. Hij wandelt op de fraai gemeubelde kamer heen en weer.
Voor een rond tafeltje, met een blaauw gebloemd kleed bedekt, waarop thans het
ontbijt met de koffij gereed staat, is eene canapé geplaatst, die juist zulk een hoek
met den voorgevel van het huis maakt dat het oog des diplomaats van zijne gewone
zitplaats juist door het spiegeltje kan zien tot zoo ver de straat reikt. Aan den wand
achter hem hangen de twee bekende platen van den Mazeppa van Vernet, aan dien
vóór hem twee engelsche, op staal gegraveerde vrouwenkopjes in mahonyhouten
lijsten. Tusschen de twee Mazeppas is de schoorsteen, tusschen de twee
vrouwenkopjes de spiegel, een kleine, smalle
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spiegel van de menschen van het huis. Onder het eene vrouwenbeeldje staat eene
piano, waarop eene viool en stapels muzijk liggen; een muzijklessenaar op een voet
staat er naast. Onder den spiegel bevindt zich een klein tafeltje, ik zal niet zeggen
étagère, waarop allerhande snuisterijen: een bronzen inktkokertje te klein om te
gebruiken, maar de eenige inktpot die aanwezig is, boven op een buvard geplaatst
van rood maroquin met gouden arabesquen, een stalen schaartje, eene chassepoussière
in miniatuur, een boertje en boerinnetje van porcelein, een fluweelen speldenkussentje,
een achordeon, een blakertje van verguld met een rozenrood waskaarsje, eene
kristallen bonbonnière, enz. De muur naast de deur is gevuld met eene boekenkast,
die op verre na niet met boeken gevuld is - wij zullen maar niet zeggen met welke
boeken - maar behangen met een groen soort van cache-misère in den vorm van
gordijn. Eene plank er van is bevracht met verscheidene kistjes cigaren, waarop de
diplomaat zeer fijn is - hij rookt zelden duitsche en nooit goudsche pijpen - en die
hij altijd door eene bijzondere gelegenheid uit Havanna krijgt. Tegen den anderen
muur staat eene zeer nieuwerwetsche secrétaire, waarop eene pendule geplaatst is,
waarvan de meid reeds tweemaal de stolp heeft gebroken, geflankeerd door twee
kristallen kandelaartjes met aangebrande bougies voor het speeltafeltje, dat
toegevouwen naast de secrétaire in den hoek staat. Aan den schoorsteen hangt een
koppel pistolen, eene sabel, eene staatsiedegen, rijzweepen, een cache-désordre of
een bibliotheekje van gros-point en de mantel is bezet met flacons van gekleurd glas,
parfumfleschjes, pastillebrander, presse-papier, étui voor visitekaartjes, luciferdoosje,
cigarenaschbakje met koralen hengseltje en nog twee vaasjes met stijf opeengedrongen
ruikertjes van papier die de hospita maar bedankt weg te nemen. Aan den zolder
schommelt een ding dat, sedert den Studenten-Almanak van 1837, sinombre heet,
waarschijnlijk omdat het, waar men zich ook aan zijne tafel plaatse, u overal met
zijne schaduw, die zich op den eigenaar over zijn naam schijnt te wreken, vervolgt.
De deur vliegt open. Mijnheer verschijnt. Robert was reeds aan 't eind van zijn
geduld.
Welk eene gedaante voor een eenvoudig burgerman! Over zijn tricot en zijn
nachthemd is een roode kamerjapon aangeschoten, die wagewijd, door de drift zijner
vlugge voeten, kostbaar en zorgvuldig in kakelbont geborduurde muilen gevat,
openwaait, en zoo niet een paauwen- dan toch een zwaluwen-staart achter hem
uitspreidt. Zijn hals is bloot, maar zijn collier grec, zijne bakkebaarden en imperiaal
zijn hem een bekleedsel warmer dan vele onzer, evenwel niet onzer hedendaagsche
griep- charivari- - roemrijker gedachtenis! - Kr... - maar ik zou geen politiek aanroeren
- en andere dassen. Zijn hoofddeksel is een foulard, die hem tot over de ooren komt
en laag over het voorhoofd is getrokken, zoodat hij zijne loome oogleden naauwelijks
eene vrije beweging gunt. Eenige kwalijk verborgen papillotten verraden hunne
tegenwoordigheid er onder. Hij gromt even bij het binnenstuiven en gaat in éénen
adem door:
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- Heb je daar de boeken van het leesgezelschap?
-Ja, mijnheer.
- Laat zien, wat zijn 't voor vodden?
Hij bladert er eenige van door.
- Leg ze maar op de secrétaire en neem de andere mee.
Hij krabbelt iets met potlood voor aan het schutblad.
- En op eene andere keer kom je wat later.
Naauwelijks is zijn morgentoilet geëindigd en zit of liever ligt hij op zijne sofa te
ontbijten met Charles de Bernard, Paul de Kock, het cabinet de lecture - de diplomaat
houdt van geen verzen - de revue de Paris, George Sand, Alphonse Karr - arme
letterkunde, tot modeartikel vernederd door menschen, die niet eens rede kunnen
geven van wat zij lezen! - in de hand, of de klok slaat half elf.
Een oude schermmeester strompelt den trap op. De kerel is een panier-percé, dit
heeft hij gemeen met alle steek- schiet- houw- strijk- blaas- dans- en
tooneelkunstenaars, 't is hem niet kwalijk te nemen, het zit in het bloed: die menschen
worden als vergiettesten geboren. De professeur d'armes buigt zich onderdanig. De
diplomaat legt zijn boek neder en rigt zich op.
- Que voulez-vous, Monsieur?
- Monsieur, je viens vous demander un petit service. Je voudrais vous prier d'avoir
la bonté de me payer la note du payement qui expire dans le courant du mois prochain,
vous me rendrez service, je dois faire un payement pour la maison que j'ai-t-achetée.
- Ce n'est pas la première fois que vous venez m'importuner.
- Hélas, oui, Monsieur, je le sais bien, mais vous avez droit de venir prendre des
leçons pendant toute l'année, vous ne payerez plus rien.
- Vous êtes un farceur, mon cher! Ne voudriez-vous pas me faire payer en-core
davantage peut-être?
- Pardon, mon cher Monsieur, mais ma femme...
- Ecoutez, mon ami, je ne me soucie plus du tout de vos raisons. Tantôt c'est votre
femme qui a foutu le camp, tantôt vos moutards ont la rougeôle; une bonne fois je
veux que ça finisse, et si vous me tenez encore de tels propos je vous jette du haut
de l'escalier.
De diplomaat hervat bedaard zijne lectuur en de académicien verdwijnt, doch niet
zonder op den trap zich binnen 's monds de woorden: - vilain bougre, va! - te laten
ontvallen.
Op stoep komt hij een man tegen met een pak grof linnen onder den arm, die
regelregt den trap op naar boven snelt. Des morgens, zoo als ge merkt, stelt de
diplomaat zich voor, eene soort van gehoor te verleenen. Alle andere Studenten zijn
uit, men is zeker hem t'huis te vinden. Zoodra hij het ventje bemerkt, springt hij op,
loopt op hem aan, neemt hem het pak af, vouwt den rok die er in zit uit elkander en
trekt hem aan.
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- Nu zit hij goed, maar de armen zijn nog te lang. Heb je krijt?
De kleermaker haalt een klein balletje krijt uit zijn vestjeszak. De diplomaat stipt
op den rok de plaats aan waar hij wil dat de mouwen uitscheiden.
- Daar! nu de pantalon.
Ongelukkigen, als er hier een wordt ingevoerd, gebruikt de diplomaat om zijne
kleederen te verstellen, te veranderen en nieuwe naar goede modellen na te maken,
waar de zich noemende tailleurs veel te waanwijs toe zijn.
- Waar is 't model?
- Hierzoo, mijnheer!
- Wij zullen eens passen.
- Netzoo als mijnheer belieft.
- Wacht, ik heb hier nog een ouden rok. Ziet gij, die is nog zeer goed om mede
paard te rijden. Sla dat tafeltje eens uit.
Het speeltafeltje wordt midden in de kamer geplaatst en de rok er plat op gelegd.
- Het krijt! Zie, nu snijdt ge dit hier zoo onder van af.
- Maar, mijnheer, dan zal de rok niet toe kunnen.
- Hij moet ook niet toe.
- Maar ik heb van mijn leven nog zoo'n fatsoen van een rok niet ezien.
- Ge hebt immers niets gezien.
- Maar, waarlijk, mijnheer, draagt er iemand zoo'n rok?
- Ik. 't Is engelsche mode en nu geen woord meer.
En het lappertje zwijgt en legt het kleed op zijde.
- Nu zullen wij de pantalon eens aanpassen.
De diplomaat trekt met veel moeite en pijn zijne laarzen van Allard aan, terwijl
de kleermaker hem de broek bij den band presenteert. Met evenveel moeite en zigtbaar
gevaar schiet de keurige diplomaat, wiens grondregel in het vak van kleedingstukken
is dat alles naauw moet luisteren, door de pijpen van zijne broek en de kleermaker
volgt met zekere ingenomenheid de plooilooze zuiging om de aanzienlijke
welgevormde beenen. De diplomaat trekt de broek met beide handen op en beschouwt
zich van top tot teen. Doch plotseling wordt zijn voorhoofd bewolkt.
- Kijk eens hier, hoe die pijpen over de laars sluiten!
- De Leidsche snijder, die meer met kuitendekkers dan met sous-pieds omgaat,
ziet mijnheer met twijfelenden blik aan en vreest reeds te bemerken hoe laat het is.
Hij weet bij ondervinding dat het toilet het kruidje-roer-mij-niet van den diplomaat
en het kleinste gebrek aan eenig kleedingstuk voldoende is om hem woedend te
maken.
- Wel goed, dunkt mij, durft het slagtoffer antwoorden.
- Noem jij dat goed? Moesten daar op den enkel plooijen zitten? De pijp is veel
te wijd van onder en de sous-pied zit scheef. Jullie zijt nog niet eens in staat na te
apen. Waar is je model? Het is waarachtig aan niet veel knoeijers zoo als
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jij vergund naar werk van Pradier te werken! Deze broek is een meesterstuk, deze
broek zou je veel kunnen leeren, maar de een is al als de ander, jullie zijt te lui en te
lam om vooruit te komen en te eigenwijs om het te willen.
Hij wil de broek toe doen.
- De pantalon kan niet toe!
Nu siddert de snijder.
- Wat is dat? brult hij.
-Ja, stamelt de verschrikte Leidenaar, ik zie 't al, het gat is niet rond genoeg
uitgesneden, het gat moest ruimer zijn...
- Je hebt die broek verknipt, ellendige uil!
- Mijnheer, ik... een ongeluk... het gat moet alleen maar...
- Weet je wat? besluit de diplomaat in stijgende gramschap, terwijl hij zich buiten
zichzelven de broek van de beenen scheurt, scheer jij je met jou gat van de kamer
en heb het hart niet er ooit weer op te komen.
Hij smijt hem de broek om de ooren, terwijl het lappertje zich zoo schielijk mogelijk
wegmaakt.
- Daar, pak je knoeijerij mee en zend mij terstond de rekening.
Nog inwendig verstoord, hoort hij op eens eene vrolijke stem die hem toefluit,
sist, kwaakt of lijmt - de diplomaten verwringen doorgaans hun natuurlijk
spraakorgaan en ontzeggen zich het gebruik van enkele letters om zich een air te
geven -:
- Ah, bonjou, l'ami!
Een andere diplomaat, in reisgewaad uitgedost, staat voor hem.
- Ik vertrek met de diïgence van twaalven naar den Haag, heb je ook iets te zeggen?
- 'K dank je.
En na eene korte paus.
- Ge vindt me in een detestabel humeur.
- Gij, in een detestabel humeur? Pas possibe! Maar, serieus, wat scheelt er aan?
- Daar heeft me een stommerik van een snijder, die ik hier, zoo als ge weet, voor
mijne kleine besognes had, en ook de gekheid gehad heb u te recommanderen, eene
nieuwe pantalon verknipt, waar ik hem nog wel een model van Pradier had bij
gegeven, dat hij maar als eene machine te copiëren had...
- 'T is hier vee. Zie 'k je morgen in de Norma?
- Ja, als jij een middel weet om mij van *** af te helpen.
- Moet je daar eten?
- Als dat waar was! Maar die menschen hier souperen nog, comme au temps de
nos pères. 'T is zeker weer zoo'n ellendig Studentensoupétje en dan is het weer: ik
zie je niet op mijn collegie - en dan wordt er weer een uur lang gekletst over Cicero,
Bilderdijk en de hemel weet wat voor snuiters meer, met wie men nergens voor den
dag kan komen.
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- En dan vindt men daar van der Loop, Worpen, zoo'n beroerden smous, hoe heet hij
ook?...
- Die heet niet.
- Dien ellendigen loog - de diplomaten zijn bij uitstek op theologanten gebeten die altijd pedanteriën debiteert en van twee Instituten één spreekt en dien barren
oosterling die nog altijd grammatica voor poëzij aanziet.
- Hoe zeg je dat daar? dat heb je niet van jezelven.
- God beware me er voor! Gulpers zei het laatst in de Paauw. Je prends mon bien
où je le trouve, zegt Alexandre Dumas.
De diplomaten zijn ongelukkig in hunne aanhalingen en van aard verward in hunne
litterarische herinneringen.
Nu is het noodig dat men wete, dat van der Loop, Worpen en de beroerde smous
hoe heet hij ook, de vlijtigste, schranderste en geachtste juristen zijn van de Academie,
dat die ellendige loog zijne faculteit eervol vertegenwoordigt en dat de oosterling,
een heldere en geniale kop, bar genoemd wordt, omdat hij met zijne radde tong al
de diplomaten schaakmat zet. Maar van der Loops vader is boekverkooper, Worpen
heeft een slechten kleedermaker, de beroerde smous is geen christen, de loog komt
uit Twello en de oosterling stelt hen ten toon.
- Schrijf dat je een brief hebt gekregen en naar den Haag moet.
- Maar ik heb reeds tweemaal bedankt.
- De eer is toch aan hem.
Dit laatste sluit de deur. De diplomaat krijgt zijn inktkokertje, neemt uit zijn buvard
een stukje engelsch velijn papier met gouden randjes, van zijn inktkokertje zijne
stalen pen, die als een gespannen koord over twee daartoe opzettelijk vervaardigde
staafjes rust en schrijft, terwijl hij al schrijvende zijn vriend een stukje pâté de foie
gras en een glas madera aanbiedt, waarvoor deze bedankt:
Ulrich, Jean, baron de Havikstein est au désespoir de se voir obligé de
renoncer au plaisir de venir souper chez Monsieur le professeur ***
demain soir. Une lettre qu'il vient de recevoir à l'instant même le force de
partir pour la résidence.
Zonder verdere pligtpleging vouwt hij het billetje met een schitterend geëmailleerd
vouwbeen digt, verzegelt het met fijngemarmerd en welriekend lak, geadeld door
den indruk van zijn cornalijnen ring, schrijft het adres en zendt het briefje weg.
- Kom, breng mij naar de diligence.
- Ik ben niet gekleed.
- Wel, kleed je dan gaauw; het is immers nog zoo laat niet?
Hij ziet op de pendule.
- Gaat die pendule gelijk?
- Ja wel.
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- Wat, nog maar vijf minuten? Mille tonnerres! Adieu! tot morgen in de Norma.
Hij vliegt in aller ijl den trap af.
De diplomaat kijkt nog een oogenblik voor het raam en in den spiegel, met allerlei
uitnoodigings- kaartjes of eigenlijk kaarten uit de hoofdstad en visitekaartjes bestoken,
die hij, geloof ik, uit het salon zijner ouders steelt, om op zijne kamer den gebraden
haan mede te spelen, laat zijn hondje apporteren, leest zijn hoofdstuk uit of ook wel
niet uit en gaat zich aankleeden.
Daar staat hij voor zijne toilettafel, met een breeden, helderen, beweegbaren spiegel
versierd. Ik heb een diplomaat onder mijne vrienden geteld die eene psyché op zijne
achterkamer had. Wat zich aldaar voor geurigs en onontbeerlijks verdringt op
schoorsteenmantel en toilettafel, ik zal het niet schilderen; neen, mijne pen is te zwak
en mijn bestek te kort: het zij genoeg hier aan te stippen dat het den schijn heeft of
al de cosmétiquen van Engeland en Frankrijk, met Rowland en Guerlain aan het
hoofd, zich op deze plaats rendez-vous hebben gegeven. Het is hier een kapperswinkel,
eene tentoonstelling, een museum; het is hier de weelde der negentiende eeuw in al
hare oververfijning en de afgoderij des haars in al hare dweepzucht. Hier vindt men,
van de alom verspreide Macassar-olie van Rowland tot de huile philocôme toe; de
graisse d'ours pure van Delignou betwist hier den voorrang aan pommade du lion,
ce prodige de la chimie; de eau de Cologne en de eau de Portugal zijn bereid hun
welriekenden urn op het fijne lijnwaad uit te storten; na de fijnste rozengeurige zeep
wacht de melkwitte kalydor op de zachte hand, ten einde haar met lenigend vocht te
besproeijen; op een scheermes van fluweel, dat zich door een savon mousseux den
gladden weg baant, volgt de verzachtende cold cream of de onvergelijkelijke
amandine. Doch waartoe meer? De diplomaat is gereed en ten half twee stapt hij
met een vriend ter deure uit en Leidens straten over.
Men ziet, neen, men riekt het hem aan, dat hij een diplomaat is. Hij heeft een hoed
op en een dik riet met zwaar besneden gouden of zilveren knop in de hand, zorgvuldig
door een glacé handschoen omwoeld. Drie jaren geleden waren de ijzerhouten stokken
aan de order, nu zijn het de joncs met opgebrande vlekken: men zou zich thans met
geen bois de fer durven vertoonen. Maar niet zoozeer zijn sierlijk gewaad, zijne
geheele uiterlijke houding verraadt den diplomaat. Ten zijnen behoeve is de naam
van nuf op de Academie toegepast en spottend zegt men, als men hem voorbijloopt:
- dat 's een piet! - of: - zoo'n beroerd mispunt! - of iets even vleijends. Voorbijloopt,
want wie zijn het die zich blootstellen hem bonjour toe te roepen? Nieuwelingen,
die zich nog niet aan zijne medelijdenswaardige lompheid - waar zich trouwens
niemand aan ergert, als zijnde volstrekt onschadelijk - gestooten hebben of dezulken
bij wie onderdanigheid eene tweede natuur is, die het niet durven laten uit zekere
aangeboren schuwheid welke de Academie nog gevoed heeft en die, gewoon aan
erger, den hemel danken voor de negative beleediging des diplomaats. De diplo-
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maat groet niemand dan de zijnen. Hij gaat voor niemand op zij: mij de kleine
steentjes! Men heeft wel eens diplomaten tegen het lijf zien loopen. De trek der
hooghartigheid staat hem, als een brandmerk, onuitwischbaar op het stroeve gelaat
geschrapt. Niets vreest hij meer dan zijn decorum te schenden en den mensch onder
het gewaad des wandelenden standbeelds te doen raden. Hij wendt eene waardigheid
voor die hij niet bezit en boven zijne jaren is. Hij verbeeldt zich dat aller oogen op
hem gevestigd zijn, dat hij de bewondering, het raadsel en de afgunst der gansche
studentenrepubliek is, dat iedereen verbaasd en - sit venia verbo! - bedonderd staat
over zulke gedistingueerde manieren en levenswijze, dat eindelijk iedereen hem
benijdt. De verblinde! Hij gelooft aan zijn eigen prestige. Of hij toch van tijd tot tijd
niet merken zou dat hij voor vuile visch loopt? Daar draait hij de Societeit, ik wil
zeggen de Paauw in. Een half uur later roept hem het middagmaal, wanneer hij elke
vier en twintig uren verwenschingen over het eten uitbraakt en de meid hatelijk en
onverdragelijk navloekt, om het voorregt van zich aan zijne minderen te vergrijpen.
Daarop keert hij naar de Paauw terug, drinkt zijn kopje café noir, gevolgd van deszelfs
groom, pousse-café, speelt somtijds eene partij billard en wordt hoogst zeldzaam
aangesproken, omdat men weet dat hij het beneden zich rekent het eerste woord te
rigten tot een ander.
Nu doet zich van zelve de gewigtige vraag op: hoe brengt de diplomaat zijn avond
door?
De diplomaat bezoekt nooit of uiterst zelden, en dan nog maar om voor hem in
zijne betrekking van toekomstig candidaat of doctorandus belangrijke redenen, de
kringen der Leidsche familles. Hoe hij zich dan pleegt te houden schilderen wij liefst
niet.
- Het is jammer, zucht hij, dat er in Leiden niemand is, die men voegzaam zien
kan!
Hij is de eenige studentensoort, die eene dame voor zich uit den weg laat gaan of
gevaar loopen tegen de stoephekken te worden gedrongen. Doch men ziet hem op
concerten in een elegant toilet in de Gehoorzaal achteraan staan. Hij laat zich met
niemand in, lacht de aanwezigen hardop uit, maakt overluid insolente aanmerkingen
over de vrouwen en werpt de jonge mooije meisjes blikken toe die haar het bloed tot
over de ooren jagen. In de comedie - de troep noemt hij ellendig, maar, bij gemis
van de fransche opera, vergenoegt hij er zich mede - neemt hij plaats in de loge en
zit, met witte glacé handschoenen aan, den bak eene gratis-voorstelling te geven.
Sedert de Leidsche dames bij uitsluiting de loge aan de linkerhand van den acteur
prefereren, zal de bende, wier leus afzondering is, wel naar de overzijde vlugten.
Maar meestal, bij gebrek aan openbare vermaken, sluiten de diplomaten zich met
hunne verveling op hunne respective kamers op, decalqueren, copieren romances,
spelen bij elkander kaart, bluffen met dezen of genen natuurgenoot om het hardst
over jagthonden, paarden, actrices, enz. enz. en baden zich in onderlinge flaauwheid.
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- Maar als dat jonge mensch op zulk eene wijs zijn tijd doorbrengt, hoe kan er dan
nog van studeren inkomen? vraagt deze of gene eenvoudige ziel.
Mijnheer! voor eereposten is het niet noodig dat men lauweren op de Academie
ingeoogst hebbe; de diplomaat zal eens zien of het hem convenieert op eene betaalde
dissertatie te promoveren en de groote wereld kent geene graden.
Och! dat hij nog maar een goed student ware in den professoralen zin, zoo niet in
den studentikoozen!
De diplomaat is van nature jurist, in eene andere betrekking aan de Hoogeschool
is hij niet denkbaar. Hij staat in het album civium academicorum ingeschreven als
juris utriusque studiosus, maar eigenlijk studeert hij in eene zesde faculteit zonder
Professoren en in welke hij zich-zelven een perpetueel summis cum laudibus toekent,
de muzijk, die gevaarlijke paddestoel welke al de krachten der jura inslurpt. Zijne
strengste regtsgeleerde studie neemt den vorm aan van Pandecten-wals of
Grondwet-galoppade.
Nu moet ik ook zeggen dat de faculteit der regtsgeleerdheid eene wonderlijke
faculteit is. Ik heb er allen eerbied voor, en de schuld is niet bij haar, maar zij heeft
veel van de academische vuilnisbak. Wie zal zich ooit aan de geneeskunde, aan de
wijsbegeerte, aan de letteren gaan wijden, zonder kennelijken lust, zonder hooge
ingenomenheid met het vak dat hij kiest en hoe zal hij dat vak anders dan door
arbeiden, zwoegen, practische beoefening onder den voet krijgen? Zijne eerzucht is
geprikkeld, hij heeft naar eigen vrijen wil een vak gekozen en dat vak is voortaan
zijne liefde, zijn palladium, het doel zijns levens. Ik zal niet zeggen dat, om een
kundig regtsgeleerde te worden, het minder noodig is te werken en te slooven; de
regtsgeleerdheid uit een hoog wijsgeerig, zuiver geschiedkundig, weldadig
maatschappelijk oogpunt in al haren omvang te overzien, het is iets groots, iets edels,
en ik bewonder het stalen geduld en den hardnekkigen blokker, die zich door de
droogte der beginselen, het gevaarte der Pandecten, den chaos der keizerlijke
verordeningen niet laat afschrikken, maar eindelijk overwinnend den kern, de
wetenschap zelve, bereikt, en zich den weg opent tot eene der ruimste bronnen van
menschelijke wijsheid, kennis, oordeel en vernuft. Maar worden de Regten aldus
door de meesten beschouwd? Mogt het eenmaal zoo wezen! Maar vooral niet aldus
door de diplomaten. Er is iets laauws, iets niet moeijelijk- niet vreemd-genoegs,
vooral een schijn van gewoonheid, een litterarische zweem met de beginselen verwant,
eene zekere overeenkomst met romeinsche oudheden, eene zekere herinnering aan
romeinsche geschiedenis, die men reeds van te voren, als kind reeds, heeft van buiten
geleerd en gelezen, al hetwelk terstond, als een vochtige, mistige winterdag, den
jongen student ontzenuwt en hem de zaak koel beschouwen doet, dat hem den lust
beneemt om door te tasten en den moed zich toe te leggen. De eenvoudigheid van
dat verheven bon-sens noemt zijne onkunde alledaagschheid en hij neemt het vak
niet ter harte, hij neemt het op zijne sloffen waar. Een vak daarenboven, bij de hand
genomen en niet uit
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eigene beweging boven andere gesteld. Zijne ouders wilden hij zou studeren, dat
behoorde tot eene goede educatie. Daarmede wilden zijne ouders zeggen dat hun
zoon in de Regten zou studeren; want Medicynen waren te gemeen; ‘het zou zonde
zijn dat een rijke jongen zijn leven tusschen ziekbedden ging begraven of zijne famille
met booze kwalen aanstak.’ ‘De Godgeleerdheid en Letteren zijn goed voor burgerlui,
die mogen dominés en schoolmeesters worden.’ En de Philosophie... ‘Ah, l'horreur!’
Er schoot dus niets over dan de Regten, voor den aanstaanden Academieburger het
Eldorado der far-niente. En zoo komt het dat de diplomaat in de Regten studeert. Doch het is alleen maar om den graad, zegt hij tot verschooning van zijn lediggang,
om het figuurtje Mr. vóór zijn naam. Eilieve, ik bid u, wijs mij een tweede vak waarin
men om den graad studeert en door vijf jaren niets doens het regt koopt om een
boerenbedrieger - een uithangbord voor eene kroeg zonder jenever - in den wind te
hangen. Nu komt er doorgaans nog bij dat de diplomaten geene overvliegers zijn.
Er bestaat nog een onverdragelijker soort van wezens dan de diplomaten, het zijn
hunne satelliten, hunne bijloopers, hunne pedisequi, een tak van het geslacht der
Jourdains, die, zonder geld en zonder groote geboorte, trotsch zijn op den adel en
het geld hunner vrienden, van wier tilbury en fijnen wijn zij trouw gebruik maken;
die zich, vleijende, fleemende en kruipende bij hen indringen en gelooven dat het
hen in achting en aanzien doet rijzen en het hun een zeker relief geeft, als zij
bras-dessus bras-dessous met een diplomaat op 's heeren straten gezien worden. Zij
hebben weinig dat hen bij den diplomaat aanbeveelt, maar daar deze op niets dan op
het uiterlijke let en zij zich kleeden en gedragen zoo als hij, gestadig speculeren op
zijne onnoozele ijdelheid, zich gedurig in zijn spiegel zien, zijne apen, zijne
gedienstige opvijzelaars, bewonderaars en inwilligers zijn, ziet deze eenige wel is
waar onontbeerlijke voorwaarden - zoo zou men zeggen - door eene verregaande
inconsequentie - zoo zou men zeggen - over het hoofd en erkent hen tot de zijnen.
De trawanten des diplomaats, de maanen dier zon, aangenomen dat de diplomaat
een licht is, zijn een zeker soort van gedoogde, geoctroijeerde klaploopers, maar die
zich doorgaans, ver van zich door hun klaploopen vet te mesten, jammerlijk aan den
grond helpen. Zij moeten met het aristocratisch gezelschap dat zij hebben opgezocht
naar den Haag rijden, van tijd tot tijd fijne soupétjes geven, dineren aan het huis ten
Deyl, veel jassen, broeken, rokken, vesten, laten maken, veel witte glacé
handschoenen en satijnen dassen koopen, wijn drinken aan tafel, bouillotten en écarté
spelen, enz. enz. Ten laatste worden zij, als de kwade jongens van Eliza, door de
beeren verscheurd.
Gij zijt er nu zeker meer dan ooit van overtuigd dat de diplomaat den naam van
student onwaardig is. Hij degeert te Leiden, hij flaneert door Leiden, hij verveelt
zich te Leiden, hij verveelt Leiden en het corps waarvan hij zich schaamt lid te zijn,
maar hij studeert niet te Leiden. En in volgende jaren hoort men hem
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toch, onderwijl hij den een of anderen jongeling die naar de Hoogeschool vertrekt
ongevergd een slechten raad geeft, met een opgetrokken neus met veel gewigt
gewagen van den tijd ‘toen hij te Leiden aan de Academie was’. Maar u,
Academiebroeders, wie ik gaarne en met geestdrift de hand druk, al is zij niet door
kalydor gehaald, die geen gevaar loopt dat Klikspaan laag op u neerziet om het strikje
van uwe witte das of de vierkante punten uwer laarzen, u danke men het dat de
diplomaat pur-sang is uitgeroeid en men niet dan nog slechts ter sluik eene
verkwijnende schaduw er van, beschaamd, veracht, verlaten en met nederhangende
lokken langs onze breede straten ziet dwalen.
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De Student-autheur 10
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V De student-autheur(aant.)
De plant draagt bloesem,
Voor nog natuur haar bladren geeft.
SPANDAW,

de lof der eigenliefde.
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- Jongen, laat mij toch zoo'n standje eens kijken!
Mijn vriend van Eider bedoelt een Student-autheur.
- Of zijn ze misschien niet te kijk?
- Ja, enkele wel, als zij zich maar niet in het hoofd stellen dat het belangrijker staat
zich t'huis te houden, sedert zij enkele staaltjes van lord Byrons coquetterie hebben
opgeloopen. Zij denken, geloof ik, dat hun voorbijgaan op straat eene opschudding
in de Leidsche zitkamers veroorzaakt en hunne verschijning onder jongelui algemeene
verrukking baart. Maar zij hebben het heelemaal mis.
- Maar laat mij dan zoo'n ding toch eens zien!
- Kom maar mee.
Neem het mijn vriend van Eider niet kwalijk, maar toen mijn vriend van Eider
studeerde waren er nog geene Student-autheurs.
Het is vijf uren. Binnen weinig tijds zal de Societeit Minerva vervuld zijn met
domineerders, schakers, commercers en bijzonder couranten- maar vooral
vlugschriftenlezers. Nu loopt men nog dooreen en slaat een aangenamen kout met
de vrienden. Ieder heeft een kopje koffij of een glaasje liqueur in de hand. Alle
handschoenen kleven.
Mijn vriend van Eider staat bedaard zijne koffij te gebruiken in druk gesprek met
eenige mijner bekenden, terwijl zijn blik gedurig op de kagchel valt.
- Zeg mij toch, wie is dat die daar zit?
- Die lummel met al die boeken op zijn schoot? Dat is Verbees.
- Daar heb je nu een Student-autheur! fluister ik van Eider in het oor.
- Een beroerde vent, zegt de een.
- Een fluim die boekjes schrijft, zegt een ander.
- Nu, weet je wat, zegt een derde, daar kan hij mee naar huis gaan; en zet het
vorige, afgebroken gesprek voort, maar bejegent terwijl den Studiosus theologiae
Verbees nog even met een pijpensteeltje boven zijn neus. Deze kijkt gramstorig en
verschrikt in het rond, maar het leuke gezigt van den dader weert alle vermoeden af
en het hoofd zinkt weder op het nieuwspapier.
Deze Student-autheur brengt dagelijks na het eten een paar uren door op de
Societeit met het herkaauwen van zijn nederig maal en het lezen van maandwerken,
gevolgd van het letterkundig nieuws der couranten. Ziet hier een staaltje zijner
voorliefde voor sommige voortbrengselen der periodieke pers en zijner antipathie
tegen andere derzelve. Den Gids vervolgt hij met zijne onvoorwaardelijke aanbidding
en men is zeker hem den tweeden van elke maand meer dan vijf en twintigmaal op
een dag met luider stem te hooren zeggen: - Heb je den Gids al gelezen? - al staat er
ook niets in dat bijzondere aandacht verdient. Hij raadt naar de Redactie, deelt uit
eene goede bron mede - die goede bron is zijn duim - dat Beets tegenwoordig aan
het hoofd staat en de beoordeelingen van Elize en de Engelschen te Rome stellig van
Van Lennep moeten wezen, daar niemand beter dan de Schrijver van den Pleegzoon
en de roos van Dekama een der-
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gelijken tak van letterkunde zou kunnen waarderen. Op dit oogenblik ligt het
exemplaar van den Gids zonder omslag op de tafel. Waarom? Gij raadt het nooit. In
het Mengelwerk staat een stuk getiteld Lucie en onderteekend J.F.O. Verbees ontdekt
op de inhoudsopgave van den omslag dat die O. Oltmans is, verdonkeremaant den
halven omslag en trompet op gewigtigen toon zijn oordeel rond over de Lucie van
Oltmans, als of hij de bevoorregte man was, wien het te beurt viel achter de schermen
onzer litteratuur te worden toegelaten. Als hij er nog eens bij wist dat die mijnheer
Oltmans voor den schrijver van den Schaapherder doorgaat! De vaderlandsche
Letteroefeningen verfoeit hij natuurlijkerwijze, als den vijand van den beginne van
den Gids en hij rekent het zich ten pligt mede te werken tot hun spoedigen val. Hij
noemt ze nooit dan op een verachtelijken toon: - die ellendige Letteroefeningen! en spreekt met den grootsten afkeer van de kliek van IJntema. Ook op het letterlievend
Maandschrift, wiens redacteurs hij wel eens gehoord heeft dat Rotterdammers zijn,
is hij zeer gebeten, sedert hij laatst op Verscheidenheid en Overeenstemming met
minder gunstig gevolg dan hij gewacht had een leerdicht over het Leerdicht heeft
voorgedragen, dat, zoo als hij tot zijne verontschuldiging pleegt aan te voeren, in
zijne soort toch nog zóó slecht niet was als de Heemstede van Hofdijk11. Het is nu
altijd het letterdievend of letterliederlijk of letterhatend Maandprul en als hij het in
handen krijgt wordt hij nog leverkleuriger dan de omslag.
Wanneer hij nu met deze en twintig andere maandwerken bij de kagchel is
gekropen, slaat hij op geen schepsel meer acht, en waant zich het geëerbiedigd
middelpunt der algemeene oplettendheid. Van tijd tot tijd knikt hij en roept een
goedkeurenden glimlach om de lippen, als van der Linden onder het Dorpspleidooi
van Rozenveldt, of wel hij fronst en werpt het blad moedwillig boos van zich. Nooit
is hij buiten zijne rol. En zijn schouwburg is vol ook, maar de dames zitten met haren
rug naar het tooneel en de bak met zijn gezigt naar het amphitheater.
Deze nu is de Student-autheur-manqué, de Student-autheur-globus.
Doch laat ik u eens iets zeggen. Meer belagchelijk of minder belagchelijk, manqué
of niet manqué - de Student-autheur is het beide altijd een weinigje - op dit punt zijt
gijlieden Studenten onbarmhartig. Geene genade voor den Student-autheur! Voorwaar,
de Student-autheur is geen geliefkoosd ingredient in de academische potage. Men
mijdt, men vreest hem en men lacht hem uit. Ik weet, hij heeft het meestal zichzelven
te wijten. Hij plaatst zich boven, buiten, ja, tegenover de Studentenwereld. Zijne
litterarische loopbaan wart zich met zijne academische dooreen; ook verdwaalt hij
zeer ligt. Hij empiéteert op zijn volgend, op zijn maatschappelijk leven; hij snijdt
zich den honig uit voor zijn korf vol is. Hij wil roem eerst, verdiensten daarna; eerst
den triomf, daarna de overwinning. Zijn overdreven gevoel van eigenwaarde, telkens
op de hardste proeven gesteld, telkens belemmerd en gekwetst, maakt hem stuursch,
scherp, bitter, beleedigend. In plaats van zijne bekwaamheden ten algemeenen nutte
te doen
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strekken, gordt hij een hatelijk en ondoordringbaar egoïsmus aan. Zijne houding
wordt zelfs vijandig. Ook bij de Professoren is hij niet gezien. De mannen der
wetenschap kunnen niet met onverschilligheid aanschouwen, dat een jong mensch
voor de kunsten zijne noodzakelijke studiën verwaarloost, want elk uur dat hij aan
de poëzij geeft ontrooft hij aan zijn vak. Daarenboven is de dichterlijke tijd voor de
Professoren voorbij, en weet ik meer dan één Hooggeleerde te noemen die de
beoefening der schoone letteren voor het onvergefelijkste tijdverlies en de roekelooste
dwaasheid houdt, en om die neiging alleen den Student die er zich aan overgeeft,
minder acht, bestraft en bedreigt... - Waarmede?... - In één woord, de Student-autheur
vertegenwoordigt aan de Academie het pedantisme.
Het pedantisme! de vreeselijkste banvloek die tegen een academieburger kan
worden uitgesproken, en kent ge eene plaats waar het woord, de zaak late men liefst
daar, erger wordt misbruikt dan aan de Leidsche Hoogeschool? Van eene dame die
een beetje behaagziek is heet het: - 't is zoo'n pedante meid! - van iemand die zich
wat opzigtig kleedt: - wat een pedante vent! - O mijn arme pantalon à guêtres! zoo
lang ik u droeg ben ik ook zeer pedant geweest. Iemand die eene toast in het latijn
durft instellen, kippig zijn, spreken waar een ander niet over spreekt of eenigermate
den grooten weg verlaat, is pedant. Neef van een Professor te zijn is ook al pedant.
Klikspaan heeft een dispuut te gronde zien gaan, omdat de Voorzitter eens bij het
binnentreden uit gekheid: - dag, Kindertjes! - tegen de leden had gezegd. Kindertjes!
Kan men ook iets ergers bedenken? Niemand wilde langer met den pedanten vent
blijven en nog dienzelfden avond bedankte iedereen op den naauwgezetten Fiscus
na, die daardoor ook zeer pedant werd. Eens voor altijd! - Leidenaar, luister! - spreek
nooit over kinderen bij Studenten; Studenten zijn Meneeren! Op dengeen die zich
afsluit, die anders kijkt, groet, loopt; iets anders heeft, draagt, begeert, najaagt, dan
de groote menigte, wordt het gruwzaam anathema zonder verderen omslag toegepast
en gij staat aangeteekend met de zwartste kool. 't Is een zuiver gevolg van de
gelijkheid, broederschap of... het pedantisme. De beste zaken kunnen wel eens een
enkelen minder fraaijen kant hebben. Aan de Academie wordt te veel de
middelmatigheid, die zuster der allemansvriendschap, in de hand gewerkt en al wat
er buiten steekt den kop ingeslagen, hatelijk en bespottelijk gemaakt of achter de
bank geschoven. Verdienste wordt dan alleen gehuldigd, wanneer zij zich tot het
algemeene patroon weet in te krimpen en zich houdt alsof zij niet beter wist. Er is
eene gemeene maat; die niet deelbaar is is de bloed. - Maar dan deugt uwe gemeene
maat niet, zegt gij. - Precies, daar hebt gij 't. De volksgeest verdraagt geene openlijke
meerderheid of gezag, geene morele buitensporigheid of excentriciteit, en op den
dichter of den jongen letterkundige, die van zijn kant zich ook niet onbetuigd laat er
ruimschoots toe bij te dragen, kleeft eene goede dosis hekel of schimp. De
Student-autheur kan niet mede; zijne aardigheden zijn onacademisch, zijne gesprekken
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loopen over onderwerpen waarvan men niet op de hoogte is, zijn gedrag steekt af bij
de gewone wijs van leven, zijn geest drukt den algemeenen geest neder, die voor een
steek onder of boven water niets weet terug te geven dan 't land. Kortom de
Student-autheur staat alleen en verlaten, vermeden, geducht en uit de verte gehoond.
Zoo gaat het in de wereld ook, maar aan de Academie, die kleine wereld, waar zich
dezelfde zwakheden, dezelfde ondeugden, dezelfde vooroordeelen en streken als in
de groote en onbewimpelder ontwikkelen, teekent zich alles met scherper omtrekken
af. Eenige Student-autheurs - hoe ondeugend! - vinden zelfs een sarrend genoegen
in die algemeene oppositie die hun stilzwijgend een zekeren invloed, eene zekere
kracht toekent. Och! maar ik weet er die zich gaarne tot den grooten hoop nederbogen,
die hun geest sleepten door het zand der vloeren, die er op uit waren allen aanstoot
af te weren, die billard speelden en feest vierden en bommetjes bitter dronken met
wien maar wilde en zich met het schijnbaarst genoegen wentelden door het ruwste
Studentenleven en de lafste Studentenaardigheden. En toch vergaf niemand hun de
gedichten die zij, zelfs die zij ter eere hunner Hoogeschool, uitstortten. Het bleef
altijd - de ondankbaren! - met spotzieken wrevel:
- Daar is de poïeet! daar komt de dichter aan! Bonjour, ποιητης!
En hem groetten zoo weinigen als 't durfden laten. Het was het digito monstrari
et dicier: hic est in den omgekeerden zin. Natuurlijk komt er, vooral bij dezen of
genen woelwater en leider der gemoederen, jaloezy, nijd, afgunst, overtuiging van
minderheid, onmagt om tegen den stroom des talents op te varen, bij dit links laten
liggen van menschen die onder de sieraden der Hoogeschool behooren. Maar dan
ook dit nog. Men zeide:
- Zij zijn niet die zij lijken; het is maar eene rol die zij bij ons spelen om zich te
insinueren. 't Zijn intriganten, die ons achter onzen rug nog uitlagchen toe.
Dat was dat schijnbaar genoegen, waarvan ik zoo even sprak. Iets was er van aan.
Aan de billard, op het feest, in den roes, bleef de kunstenaar zichzelf en de gasten
onderscheidden door de kunst heen de waarheid die op den bodem lag. Een instrument
kan wel hooger maar niet lager bespeeld worden dan het gestemd is. Dit alles wil
zeggen dat de aap van tijd tot tijd uit de mouw kwam en de kat met den fluweelen
poot wel eens krabde.
En dan de ergste reden nog van de weinige sympathie welke de Student-autheur
ondervindt! De Student-autheur staat als zoodanig buiten de Academie en in de
maatschappelijke wereld. Hij is niet zuiver academisch; hij wordt een hybridisch
tusschending in den trant van den Student-Leidenaar. Juist dat kan men niet velen.
Staat de republiek der Studenten niet regelregt tegenover hetgeen men gewoon is de
maatschappij te noemen, waarschijnlijk omdat daar niemand maats is? Is er grooter
vijandschap denkbaar dan tusschen den Student en den ploert, den philister, den
Leidenaar, vertegenwoordigers dier maatschappij? Heet de andere pool van den
Student niet lid van de regtbank, koe-
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kenbakker of kleermakersgezel? Daarenboven is de Student van de maatschappij
afkeerig; voor hem is de maatschappij het donkere hol waar ook hij in zal moeten
rondgrabbelen tot hij een rijken buit in den vorm van een post of eene vrouw bij de
vodden heeft gepakt en waarvan hij zoo lang mogelijk de oogen afgewend houdt.
Hij wil niets van de buitenwereld weten, hij ontkent en ontvliedt ze, snijdt er zich
op alle mogelijke wijzen van af, sluit zich op in het geluk zijner jeugd en de
onbezorgdheid zijner studiejaren en leeft in zijn quinquennium als of het eene
eeuwigheid moest duren. En daar steekt nu zoo'n pedante Student-autheur die
buitenwereld de armen toe, reist letterkundige maatschappijen af, introduceert
celebriteiten op de kroeg en op Sempre, zendt verzen naar Tesselschade en bazuint
zijn lof en haalt zijn hekel over alles wat maar onder zijn bereik komt. Hij versmaadt
de Studentenwereld, ziet uit de hoogte op haar neder en trekt een neus. Is het niet
om razend te worden?
- Ik zal dien beroerling nog eens van de kroeg donderen!
Stil, stil! hou je bedaard! Men dondert niet meer van de kroeg, en ziet ge die drie
trapjes in den gang wel? Als men thans dondert, dondert men uit eigen liefhebberij
naar beneden. Echter ben ik gedwongen te belijden dat ik op die zelfde drie trapjes
de opgetogen getuige van de opgewondenste standvastigheid ben geweest. Maar wilt
gij wel gelooven dat Klikspaan nog groote kans had er in te loopen met zijne Typen
als men wist dat hij Student was? Doch neen, het zou geene verdienste buiten de
Academie wezen. Want voor wie anders schrijf ik dan voor u, die mijn vroegere,
goede, pleizierige, onbekommerde, losse leventje van vrolijken fransch leidt, dat
voor mij voorbij is, helaas! maar dat ik altijd met vreugd zal herdenken. Dat gij voor
een dergelijken arbeid, uit den boezem des Studentenlevens ontsproten, niet
onverschillig zijt, bewijst de belangstelling waarmede deze poging om u iets volledigs
over uwe academische loopbaan te bezorgen ontvangen wordt; bewijst vooral de
geestdrift, de blijdschap, de hartelijke, luidruchtige, ongeveinsde ingenomenheid,
waarmede gij den bekroonden beantwoorder eener Prijsvraag of den tot doctor
bevorderden begroet. Overal waar hij verschijnt is het hoezee! heilbeden stroomen
hem te gemoet en geheele drommen vliegen op hem aan. Hij zou, als de Indische
goden, honderd handen willen hebben voor zoo veel handgedruk, honderd tongen,
als Homerus12, om zoo veel gelukwenschen te beantwoorden. Iedereen deelt in zijn
roem die tevens de roem is der Hoogeschool, en van het geheele Studentencorps is
er niemand die er aan denkt hem pedant te noemen of verwaand.
Behalve de ijdelheid en ingebeeldheid der diplomaten leidt ook de trots van den
Student-autheur, welke niet is die des gelds of des naams maar de aristocratie des
geestes, wellende uit eene edeler bron, gedeeltelijk tot dezelfde gevolgen en zijne
uitgerekende afzondering heeft geene andere oorzaak. Ook dit nog heeft hij met de
diplomaten gemeen, dat hij, behalve door zijne eigene schaduw, op de hielen gevolgd
wordt door zekere soort van schimmen die zich aan
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hem vasthechten als het zwam aan oude broeibakken. Het zijn meestal geesten zonder
geest, die zich voeden met de aardigheden van den Student-autheur, om er in hun
eigenlijken kring, uit welken de Student-autheur, als de Nassaus uit Belgie, à
perpétuité gebannen is, mede te pronken, gelijk de ekster met de veeren van den
paauw. Vervolgens woekert hij met het gezag in het letterkundige dat toch doorgaans
door sommige meer bedaarde en oudere jongelui den Student-autheur wordt...
toegestaan. Want - en dit is niet te betwisten - al worden persoon en talent beide door
den grooten hoop - het vulgus, zoo als men zegt - versmaad, de keurbenden weten
het laatste toch te schatten, al dragen zij den eersten een stil land toe. Doch wel eens
slaat ook afgunst, uit wanhoop van het talent te kunnen aanranden, den weg des
persoons in en zoekt hetzelve te vermoorden onder spotternij of hatelijkheid geladen
op dezen, alzoo besluitende van den mensch die meestal niet gekend wordt tot zijne
werken die men uit nijd belaagt. Ontegenzeggelijk onderwerpt de Student-autheur
zijne academiebroeders, en tegen hun zin, aan zijn invloed; er gaat eene zekere kracht
van hem uit die onmiskenbaar is en door de anderen met woorden nooit, maar met
daden, ja, het sterkst door hunne hatelijkste wordt beleden en bevestigd. Op dit alles
nu speculeert de bijlooper. Hij stelt er eene eer, neen, een bluf in, want anders is het
niet, te naderen die voor anderen ongenaakbaar zijn, gemeenzaam om te gaan met
dat stug en scherpgetongd gebroed dat alles afbijt en terugstoot, op gelijken voet
behandeld te worden door diegeen die dingen verrigten waartoe de menigte hare
onmagt inziet, die reeds van zich doen spreken, reeds lauweren plukken en de vleugels
blinkend uitslaan, terwijl al de overige nog onbekend in de enge en duistere pop der
studiejaren verscholen liggen. De vriend van zulke viesneuzen, denkt hij, zal men
zeggen, kan geen gewoon mensch zijn. Maar hij is daarom de vriend der
Student-autheurs niet, hij loopt niet eens klap op hunne superioriteit; hij gebruikt ze
slechts als een voetstuk om zich op te verheffen, als den pols waarmede hij de breede
sloot zijner middelmatigheid overspringt, den cocagnemast waaruit hij een onverdiend
brevet van geestigheid en fijnen smaak tracht te kapen. En dan klinkt het nog al goed
te spreken van *** en van *** die hij op oesters heeft gehad, of, zoo als het luidt in
zijne taal, die ongeveer zesduizend lillende zeemonsters op zijne kast hebben
verslonden. Vervolgens kan hij in vertrouwen mededeelen dat er van *** stanzen
aan Ida in den Muzenalmanak komen.
- Mooi?
- Brillant!
Meer komt er nooit uit. Zijne kritiek gaat verder noch dieper. Treedt in
bijzonderheden, hij zal geheel van den wal in de sloot geraken. Zijne bevriendheid
met de schrijvers is de eenige maatstaf van zijn onbepaalden lof.
En *** heeft een groot gedicht, natuurlijk eene legende, geschreven, waarvan hij
niets mag vertellen, maar dat het mooiste is - dat is in zijn mond het laatste altijd dat hij nog gemaakt heeft. Hij geeft ook voor in de geheimen
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van den Studenten-almanak te zijn doorgedrongen; hij is b.v. op de hoogte van de
namen der zamenstellers van het Mengelwerk, schrijft die aan het eind der stukken
en intrigeert ondubbelzinnig - ook al eene oorzaak zijner vriendschappelijke
betrekking, want ik behoef niet te zeggen hoe onbeschaamd indringend men zijn
moet om op zulk een voet in de autheurs-club te geraken - om zelf eens redacteur te
worden, daar de Student-autheurs, als de geschiktste tot zulk eene taak, van zelf
gekozen worden, en hij altijd hoopt dat hunne voorspraak of de gewoonte van hem
altijd met deze te zien - daar men mee verkeert wordt men mee geëerd - wel iets zou
kunnen uitwerken. Is hij in hun onmiddelijk gezelschap, dan laat hij geene gelegenheid
varen om zijne zoogenaamde vrienden - en deze, hoe zullen zij zich voor goed van
hem afmaken! - die hij geene kans ziet in geest en hoogte van conversatie te evenaren
en bij te houden, hunne eigene stukken en verzen, eene ware echo, naar de ooren te
smijten en te pas of te onpas uit te galmen, hetgeen voor deze, die ze bedacht,
geschreven, gepolijst, overgeschreven en ten minste twee keer op de drukproeven
gecorrigeerd hebben, minder vermakelijk moet wezen. En, het is aardig! maar als
hij met eenige jongelui wandelt en een Student-autheur tegenkomt, heeft hij hem
altijd iets te zeggen. Och, 't is weer allemaal armoede des geestes!
Tusschen den Student-autheur en den Student-autheur-manqué, dien wij daar
straks bij het altaar van Minerva zagen zitten, dringt zich eene zoo fijne nuance dat
zij eene benaming ontduikt. Hare zuiverste uitdrukking heeft Piet Zwaan de goedheid
te leveren. Piet Zwaan komt van de Zaan en is de oudste telg van een echtpaar,
gezegend met twaalf spruiten die nooit boomen gezien hebben, maar dweepen met
een bosch van molens met wachthonden voor wild gedierte, zagen voor nachtegalen
en wieken voor lommer. Piet is van der jeugd af opgeleid tot voorzanger van de
talrijke familie, in dien zin dat hij van zijn achtste jaar af bij opklimming afgerigt is
geworden tot het leveren van dertien verjaringverzen in het jaar. Alles wordt
gewoonte. Er kwam spoedig ook al ijdelheid bij. Moeder kon niet meer ziek zijn,
vader op den Mercurius stappen, een der kleinen een tand worden getrokken of Piet
stond gereed met eenige alexandrynen tusschen rok en vest. Het gezin juichte, de
buren kwamen op koffij met koek om het pronkstuk te hooren; Trijntje en Klaasje,
de vriendinnen van Juffrouw Zwaan, kregen elk een afschrift, en spoedig was Piet,
trots de onzuiverheid zijner taal, zijne ontelbare hiaten, zijne telkens herhaalde rijmen
van matigheid op ingewijd, rein op zijn, zacht op verzacht, trots de kortheid zijner
lange en de lengte zijner korte lettergrepen, wegens de huiselijkheid zijner
onderwerpen en zijne gemeenzaamheid met toespelingen op de woorden: vreugd,
deugd, jeugd, God, lot, drinken, klinken, enz. die zich toevalligerwijze altijd aan het
einde der regels geschoven vonden, erkend genie en werd hij zelden door de wandeling
anders genoemd dan
't Zwaantje
Van 't Zaantje.
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Piet vertrok naar de Academie met een lang vers op het bezoek van Z.K.H. den
grootvorst van Rusland aan het huisje van Peter den grooten, dat voor zijn beste stuk
doorging, en werd binnen den kortst mogelijken tijd overtuigd dat hij van poëzij en
schoone letteren niet het allerminst te doen had. Hij zelf liet den moed zakken, ten
minste waagde het, na twee of drie inlooperijen, niet meer zijne verzen
Student-autheurs te vertoonen en zeker boek in schitterend blaauwen band, in wiens
bladen van best schrijfpapier de naam van J. Honig en Zoon te lezen stond, bleef
zorgvuldig achter slot. Maar hij kon toch van tijd tot tijd niet buiten de vertrouwelijke
mededeeling dat hij ook wel eens een versje maakte, dat hij van te voren zelfs nog
al veel aan de dichtkunst gedaan had, maar nu wilde hij er niet zoo veel tijd meer
aan besteden. Hij kapte intusschen heimelijk al zijne familiefeesten nog steeds met
de paarlen zijner dichterlijke vlugt en zijn groote naam hield zich onaangerand staande
aan de Zaan; maar den dag vóór de afzending van zoo'n vers, wee hem tot wien hij
zeide: - Kom van avond eene boterham bij mij eten! - en die, geen kwaad
vermoedende, de verraderlijke uitnoodiging aannam. O, die invitatiën uit eigenbelang!
De groote vacantie is ten einde en de uitgaaf van den nieuwen Studenten-Almanak
op handen. Kan Zwaan zulk eene schoone gelegenheid van zich te vertoonen laten
ontsnappen? Op zekeren avond komt hij opgewonden t'huis, steekt den brand in zijn
gouwenaar en, aangetrokken door den rijm van bloesem op boezem, voelt hij zich
genoopt de Roos een loflied toe te zingen, die hij niet kan nalaten bij eene jonge
maagd te vergelijken en hare amourette met den Bulbul wereldkundig te maken. Hij
rekt dit denkbeeld zes coupletten lang uit en zendt het vervolgens geheel ontwricht
van die pijnbank naar den duisteren kerker des manuscriptenhoks der Redactie. Of
het lust hem eens van 't gevoel verrukt te zjjn. Hij ontzweeft het dwarlend stof, slaakt
eene dichterlijke Ontboezeming en baadt zich in stroomend licht, slecht hollandsch,
valsch vernuft en onzin gedurende twintig coupletten, tweehonderd verzen! De echte
Student-autheur staat af van zijn rijkdom, doch Piet vervaardigt expresselijk en zendt,
ten einde zoo veel kansen als mogelijk te hebben, zonder aarzelen drie verzen in. Hij
zal b.v. bij zijne Roos en Ontboezeming zeker nog eene Toast op een feest dat nooit
gevierd is of een Afscheidsgroet aan zijn Dispuut hebben gemaakt, hoog gestemd
alsof het lot van Engeland en China er van afhing, en waar veel inkomt van vroeger
genieten, van den wellust der jongelingsjaren, de lente der jeugd, de weelde der lust,
droomen der jeugd, zoetheid van 't jongelingsleven, andere evenzeer verschillende
uitdrukkingen en oneindig meer nog dat volkomen onverstaanbaar is. Aan vertalen
doet hij niet, dat is te moeijelijk. Tweemaal is het geluk hem te beurt gevallen dat er
een stuk van hem aangenomen is. Hij haastte zich het anoniem te verbreken en liep
gestadig in de eerste week van zijn geluk met den Almanak, die nooit van hem week,
bij iedereen te koop. Doch meest, in den laatsten tijd vooral, blijven zijne prullen
afgekeurd liggen en van den eersten dag dat de opgaaf der aangenomen stukken op
het zwarte bord staat aangeplakt,
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verzuimt hij geen morgen zich op de Societeit te gaan teleurstellen. Maar nu laat hij
ook geene gelegenheid meer voorbijgaan om den arbeid der Redacteurs, als eene
booze keep, te bekrabbelen en te bepikken. Hij waart rond als miskend genie,
onophoudelijk bluffende op twee of drie vrienden zijner jeugd met wier stichtelijke
rijmen hij zijne kennissen tot in het brutale toe vervolgt en waarvan hij altijd zegt:
- Jongen, 't zijn zulke geniën, maar ze zijn nog weinig bekend.
En ik mag wel een bekend genie.
Maar hij zal zich wreken op de Redactie over den aangedanen hoon.
Sla die Dissertatie van achter eens open!
- Een vers!
Merkt gij het? Een vers dat hem bekend maakt met zijn naam, dat van hem doet
spreken bijna zoo lang als van de Dissertatie zelve, dat hem den weg opent tot den
doctoralen disch en, als een vriendschapsblijk, in geen geval mag geweigerd worden.
Hier heeft hij geene miskenning, geene verguizing te vreezen en vrij van het masker
des anoniems treedt hij kloekmoedig en met open visier als dichter op. Zijne leus is,
volgens zeker vroeger promotievers:
Maar vriendschap duldt de middelmaat
Bij 't welgemeende lied.

Hetwelk zoo veel zegt als: het doel wettigt de middelen, 't standvastige beginsel onzer
recensenten bij het beoordeelen van nationale gedichten of die van naderbij het
koninklijke huis raken.
Meestal heeft Zwaan niets te zeggen. Hij werpt zich in de toekomst of verdiept
zich in 't herdenken van het zoet verleden, en verzekert stellig dat de Academietijd
niet terugkeert. Geen glimlach, geene grap meer, geen losse toon, geen scherts; het
is een lied ter uitvaart, ernstig, deftig, gestijfseld, dikwijls hoogdravend en altijd
gemaakt. Gevoel voor geen greintje; hij slaat zich de borst kampot om iets te vinden
dat er naar gelijkt. Nijpt de armoede te fel dan werpt hij zich in de dichterlijke vlugt
en doet al zijn best geheel bezieling te zijn. Hij begint met: roem de een b.v. de liefde;
roem de ander het... vaderland; roem een derde... den roem; ik roem N.N. Dit is
odentaal. Of hij slaat het elegische gelijk aan:
Gelijk de zon bij 't langzaam westwaarts neigen...

of wel:
Gelijk de daauwdrup op de lelie
Zoo beeft de traan op mijne wang,
Nu gij, mijne dierbare enz.

Of zijn begin is episch, met een aanhef tot de zangster of een of ander tafereeltje dat
naderhand deszelfs toepasselijke of ontoepasselijke toepassing vindt. Of
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Piet geeft zich in zijne opschroevingen aan kleinmoedige nederigheid over en spreekt,
doch alleen - in 's hemels naam, versta mij wel! - als rhetorische figuur van zijn
gering verstand. Inzonderheid op deze wijze:
Hoezeer mijn hart vergeefs naar Phebus gunst moog haken,
Hoe luttel ook bedeeld met dichterlijken gloed.

Is er bijna geene uitkomst dan werpt hij zich, als laatste toevlugtsoord, in de armen
der latijnsche, ja, zelfs der grieksche Muze, die de meest alledaagsche gemeenplaatsen
doorlaten. Hij spreekt ook van eerkroon om de slapen dat constant rijmt op Minervas
outerknapen, of in het latijn: Themis ipsa parat cingere fronde comas. Op de zee van
het leven laat hij de hulk van den doctor zweven; hij gewaagt ook van het scheiden
van hen die vriendschap zaamverbond, van droeven scheidingsstond en meer zulke
mooije dingen en zorgt vooral dat bij een medicus van 't veege ziekbed wordt
gesproken en bij een jurist verzen voor komen als de volgende:
Geluk, o dierbre Vriend, in de achtbre tempelkoren,
Waar men voor Themis eer

- deze soort van verzen is bijzonder klassiek den heilgen wierook brandt.
Strijdt nu voor 't heilig regt, strek de onschuld tot een vader.
Gij gaat, na jaren vlijt

- hm, hm! Met kunde toegerust, om 't eerspoor in te treden,
Waarin ge, als zoon des regts, uw dienst aan Themis wijdt.
Heil u, die vrolijk thans uw schreden
Naar Themis achtbren tempel wendt!

En als ge den autheur in den tusschentijd van zijne bange verlossing tot aan den
glorievollen dag der promotie ontmoet, roept hij u toe:
- Zeg eens, 'k heb van morgen een weergaas goed vers gemaakt. 't Ging heel
gemakkelijk; 't kost mij tegenwoordig niets meer.
Of:
- Laat mij met vrede, 'k heb het zóó druk; ik kan niet meer, 'k heb den ganschen
morgen proeven zitten corrigeren.
- Proeven? jij, proeven?
- Ja, waarom niet? je weet immers dat ik een vers heb gemaakt achter de Dissertatie
van Kloeks.
En een derde zegt, als hij het meesterstuk onder de oogen krijgt:
- Wat bliksem! maakt die vent ook al verzen?
Maar sedert het laatste paar jaren zijn er oneindig minder van die promotiezangers
ex professo.
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Laat ons thans nog een uitstapje wagen naar de zuiver academische Student-autheurs,
autheurs krachtens de wet van 1815 en den wil van het gouvernement. Ik bedoel den
Prijsvraagbeantwoorder en den Dissertatieschrijver.
Waarvoor Prijsvragen? Ten behoeve der jongelui of ten behoeve der wetenschap?
Volstrekt niet ten behoeve der wetenschap; de academie is geen geleerd genootschap
en de Prijsvragen dalen van boven uit de hand der Professoren als het lokaas in den
beerenkuil van den jardin des plantes. Van Heusde zegt: ‘onze wet van het jaar
vijftien biedt eerepenningen aan allen aan die eene prijsvraag niet te diep, niet te
nieuw, niet boven het bereik van jongelingen gaande, maar toch eene prijsvraag,
volledig beantwoorden.’13 Van Heusde zat er met zijne bepaling kennelijk in. Niet
te diep, niet boven het bereik van jongelingen gaande, is reeds eene bloote herhaling;
niet te nieuw, eene volslagen veroordeeling. Niet te nieuw! een oud, versleten,
verjaard, opgewarmd, uitgezogen onderwerp dus; een gebaande weg met herbergjes
waar men kan uitrusten, een slok nemen en vragen hoe laat het is, en op welken zoo
vele geleerde en beproefde koppen voor den navorscher uitwandelen dat hij als een
kleine jongen hunne schreden slechts te volgen heeft. Een onderwerp waarbij de
beoordeelaars vooral niets wagen, waarvan zij al kennen wat er over geschreven en
gedacht is en waarbij ook zij zich wel zullen wachten den lang gebaanden weg te
verlaten. Alleen zullen zij scherp toezien of het volledig, zoo als van Heusde zegt,
is behandeld, want daarop komt het altijd in de eerste plaats aan en is er eene enkele
bron ongeraadpleegd gebleven, keuren zij af. Maar, mijn hemel! roept gij uit, is dit
nu eene Prijsvraag! Ja, zegt van Heusde, toch eene prijsvraag. O negentiende eeuw!
Het is immers met den menschelijken geest en den kostelijken tijd den spot drijven.
Neen! het moest nu juist eens geen versleten onderwerp zijn en juist eens eene streep
twee, drie, boven het bereik van jongelingen gaan. Wie toch zullen de Prijsvragen
beantwoorden, wie bedoelt de wet eigenlijk? Van Heusde zegt het ons weder: ‘die
zich in schrijven zoowel, als in studeren en zelfdenken en oordeelen geoefend hebben.’
Precies! in zelfdenken en oordeelen. Gij hebt hen altijd aan daadzaken, aan vaste
beginselen, aan waarheden gekluisterd, gij hebt hun altijd de wetenschap naar uw
model geknipt, door uwe bril laten zien en bij het handje in de gaarde der kennis
rondgeleid; laat hen eens voor een oogenblik los, laat hen begaan, laat hen vrij, laat
hen struikelen, opstaan, zich redden zoo als zij kunnen.14 Daar staat gij nu alleen,
mijnheer Studiosus, kijk uit uwe eigene oogen, gebruik uw verstand, beproef uwe
krachten, toon wat gij kunt, sla de vlerken eens uit op het nest en waag het te vliegen!
- Op die wijs zou men kunnen afmeten hoe hoog elk staat en de waarde toetsen van
elks geest; op die wijs zou het vernuft zich ontwikkelen en gedwongen worden tot
zelfdenken en oordeelen. Maar zóó is het allegaar kinderkamerwerk. 't Is nu
prijsvraagjespelen. Als je maar pleizier hebt!
En gij, mijn Rappo in het Prijsvraagbeantwoorden, wat gelooft gij er van? brengen
zij den Student tot of van zijn werk?
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- Zij brengen hem buiten zijn werk, zij leiden hem af, zij houden hem op. En dan
nog dikwijls vruchteloos.
De vraag naar eene disputatio de Vondelio, poeta tragico, qua ejus in hoc poeseos
genere virtutes explicentur, nec non, quid a Graecis Latinisque poetis profecerit,
indicetur, werkte dit uit, dat een jong en vlijtig Medicus, die altijd veel liefde voor
Hollandsche letterkunde gekoesterd en de ouden op zijne latijnsche school met ijver
en verstand had gelezen, geheel en al voor de studie verloren ging. Verleid door de
gouden belooning, sloot hij zich midden in den cursus op zijne kamer op,
verwaarloosde gedurende dien tijd al zijne collegiën, verviel daardoor in den toorn
der Professoren, raakte ten achteren in zijn vak en eindelijk geheel op den verkeerden
weg. En hij werd niet bekroond! Men verbeelde zich den armen jongen! Hij kwam
uit baloorigheid liederlijk aan de sjouw en lei 't af als een zwijn.
Het is raar, maar die ééns op eene Prijsvraag schipbreuk lijdt, lijdt meer schipbreuk,
en die ééns bekroond wordt, wordt meer bekroond. Pleit dit ook wel voor de
Prijsvragen? Mijn vriend van Eider, die er in zijn tijd nog al sterk jagt op maakte,
verklaart, onder vier oogen, dat het maar een slag is en men met eene goede verdeeling
en eenige loopers al ver komt. Hij vergelijkt het met zekere zetten van het schaakspel.
Nu zoudt ge na dit alles niet denken dat het ideaal van den Prijsvraagbeantwoorder
zich in de roef eener trekschuit verschuilt. Maar de guit heeft zijne redenen; vraagt
het maar aan zijn pennemes dat nevens een ivoren doosje in zijn jaszak op zijne
linkerborst zit. Het is nog wel wat koud, en de vaart, lang gestremd door het ijs, is
eerst sedert een paar dagen weder open, doch, zoo gij er niet te veel tegen hebt,
stappen wij in! Wij zijn den bouwvalligen Knip voorbij en hebben Lammen en het
Schouwtje achter den rug. Klikspaan plaatst zich naast eene oude juffrouw die zit te
breijen; over hem heeft hij een ouden, buikigen heer in het zwart, met eene korte
broek, vierkant pruikje, parapluie in een graauw zakje tusschen de beenen en wiens
dijen warm gehouden worden door twee dochtertjes, de eene met een rooden, de
andere met een scheeven neus en iets meer dan acht en twintig jaren achter den rug.
De eene heeft eene trommel met evenveeltjes voor haar staan, voert niets uit en
verveelt zich; de andere knoopt een beursje. De oude heer, waarschijnlijk een
predikant, wil gaarne praten, de roode neus die zich verveelt insgelijks, de scheeve
neus niet minder, het gesprek tusschen ons vieren begint en weldra is het een gesnap
van s'il crache il est perdu. Boven de juffrouw die zit te breijen steekt eene lange
figuur uit met ros haar en een ondersik zoo rood als of hij zich nooit anders dan met
groene zeep schoor. Hij heeft een blaauwen bril op en gelapte laarzen aan, benevens
een bruinen jas met fluweelen kraag en canariegeel vest dat tot boven aan de witte
das is toegeknoopt. Hij rookt eene pijp en leest. Hij leest grieksch. Ons levendig
gesprek schijnt hem van zijn stuk te brengen, althans hij scheidt uit, kijkt in het rond,
neemt elk der passagiers scherpzinnig op en
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legt zijn boek opengeslagen midden op het smalle tafeltje. Hij valt in het gesprek
met:
- Ik hoop niet dat mijne pijp u hindert, juffrouw!
De scheeve. - O, in het minst niet, mijnheer, vader rookt ook wel.
De oude heer. - Mijnheer schijnt veel van de lectuur te houden.
- Het is mijne geliefkoosde uitspanning, klinkt het afgemeten antwoord.
De roode. - Ik dacht al in de verte, vast een roman van Lafontaine.
De scheeve slaat hare oogen in het boek. - Hé, watte raare letters! kijk eens, vader!
De oude heer laat zijn oog op het boek vallen, slaakt een: - O! - als of hij nu op
de hoogte van den persoon was gekomen en gaat voort:
- Mijnheer studeert zeker te Leiden?
- Om u te dienen, mijnheer!
- Het is niet kwaad voor een jong mensch de oude talen te onderhouden en van
tijd tot tijd nog eens een autheur in handen te nemen.
Een collega! denkt de Student.
De scheeve. - Mien is dat de Leidschen dam al?
De roode neus schijnt Mien te zijn gedoopt.
- Wel neen, mensch, we zijn hier pas aan Oostbosch. Niet waar, mijnheer?
- Ik bid om verschooning, juffrouw, mijn gezigt veroorlooft mij niet... ja, dat is
verdrietig en dat blijft maar zoo.
De roode. - Och, Gut!
De scheeve. - Heeft mijnheer het al lang op zijne oogen?
- Sedert mijne bekroonde commentatie over de kalokagathie.
De beide neuzen werpen elkander een vraagteeken toe in den vorm van twee
wijdopengespalkte oogen. De oude heer keert zijn hoofd plotseling op het woord
naar den Student en Klikspaan gluurt over het kornetje van zijne buurvrouw die zit
te breijen naar hetzelfde voorwerp.
De Student met zeere oogen wacht met inspanning naar de uitwerking zijner phrase.
Maar alle sweghen stille,
Sy gaven gheen gheluyt.15

De stilte bleef voortduren. Doch toen het pedante stuk s..... - dit noem ìk pedant,
wacht maar! - bemerkt dat ik, in plaats van iets in het midden te brengen, den anderen
weg insla en een boek uit mijn zak haal, gaat hij oogenblikkelijk voort:
- Ja, dat nachtbraken kraakt iemand zoo als ik. Ik ben niet sterk, ik zie er forscher
uit dan ik ben.
De oude heer kort af. - Dan werkte ik maar liever bij zonlicht.
- Ja, maar u begrijpt, mijnheer, eene prijsvraag dat kan niet wachten, men moet
doorwerken, men...
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De oude heer extra koel. - Mogelijk.
De oude heer wil maar niet bijten. De dames voelen zich door zulk eene
schrikbarende geleerdheid uit het veld geslagen en spreken niet meer mede. Klikspaan
leest een zedebedervenden franschen roman. De oude heer stelt volstrekt geen belang
noch in de Prijsvraag noch in den beantwoorder van de Prijsvraag. Nu houdt de
Student het niet langer uit en zich tot den rooden neus keerende vraagt hij:
- Wilt u de medaille niet eens zien, juffrouw, ik geloof waarlijk haast dat ik ze bij
mij heb.
- Wat voor?...
De oude heer en Klikspaan meesmuilen tegen elkander.
Het ivoren doosje was reeds uit den linker jaszak gehaald, losgeschroefd en de
penning bepareld door de sterke wasem die uit de gaten van den rooden neus kwam.
- O, dat 's netjes! daar, vader! Als uwé 't permitteert...
- Wel zeker, juffrouw, met genoegen.
De oude heer tot den scheeve, den penning doorschuivende. - Daar Toos dat 's
wat voor jou.
De Student. - Neem hem maar gerust uit het doosje.
Toos. - Kijk, vader, een opschrift! Hoeveel doet zoo'n stuk, als ik vragen mag,
mijnheer?
- Vijftig gulden ongeveer.
Toos tegen den ouden heer. - O, maar dat 's net zoo'n stuk als u er drie heeft.
De oude heer met moeite zijn lach bedwingende. - 't Kan wel wezen.
De Student wordt in eens buiten mate kleurig.
Klikspaan leest:
GYSBERTO VAN BEUSELWOUDE IN CERTAMINE LITTERARIO ERUDITIORIS
JUVENTUTIS BELGICAE VICTORI DOCTRINAE PRAEMIUM.

Vervolgens geeft hij hem over aan de juffrouw die zit te breijen, die hem weder aan
den eigenaar met een: - dank je wel, mijnheer! - ter hand stelt, terwijl Klikspaan
voortgaat:
- Zoodat gij, denk ik, uwe familie eens gaat bezoeken, want dat is zeker uw oude
heer, die laatst... en het gesprek zonder overgang op de familie van den bekroonden
overbrengt hetgeen den veelbelovenden van Beuselwoude minder bevalt, hebbende
zich waarschijnlijk nog iets anders van de beschouwing des eermetaals voorgesteld.
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Twee dagen daarna, op een Zondag avond - de roef was stampend vol en de vlam
der vetkaars, welke roodachtig door den pijpenwalm heenglom, als een réverbère in
den mist, maakte de passagiers schier onkenbaar - stapte dezelfde Student weder in
het schuitje naar Leiden en las weder in het grieksche boek en klaagde weder over
zijne oogen en bragt het weder op zijne bekroonde verhandeling de Socratica
καλοκαγαθια in Socraticorum scriptis exposita.
- Gij zult zeker met pleizier zulk een eerepenning eens zien, juffrouw, ik heb den
mijnen juist toevallig bij mij.
Doch de juffrouw passeerde hem aan haren buurman.
- O juffrouw, maak het doosje maar gerust open.
- Och, mijnheer, antwoordde de juffrouw al breijende, ik dank u, het is immers
nog dezelfde van Vrijdag.
Nu vraag ik in gemoede of men Prijsvragen zou beantwoorden, als er geen
vooruitzigt was om in 't kort en in 't publiek, den achtsten Februarij een bluf te slaan,
met eene latijnsche aanspraak begroet te worden, op den Burg een lekker dîner te
halen - doch dit couvert wordt tegenwoordig bezuinigd - en het gouden eermetaal in
trekschuiten te laten kijken.
Want inderdaad, zoo men zelden voor zijne vorming of zedelijke ontwikkeling
naar Prijsvragen schrijft, evenmin behoeft men het voor zijn genoegen te doen. Overal
ontdekt men hinderpalen en struikelblokken, overal liggen op uw pad voetangels en
klemmen in de gedaante van vermoedelijke mededingers en uw eenig behoud, het
geheim uwer zegepraal, is... geheimhouding. Geheimhouding! als men er aan barst
te vertellen dat men schrijft, dat men autheur is, als men zou willen dat het
autheurschap ons de oogen uitstraalde! Eerst kampt men op de bibliotheek om de
boeken, de fontes; - ik zei daar waarachtig haast pontes - daarna zou men wel gaarne
die men nog mist aan Professor vragen, maar dan zou Professor de reden even gaauw
in den neus hebben als de Student de boeken op zijne kamer. Men sluit zich op. Als
men bezoek krijgt stopt men angstvallig - voor zijn besten vriend! - zijn werk weg.
Het wordt lente; men gaat niet uit, men baadt niet meer aan den Vink, de ondergaande
zon brandt het gezigt alleen maar door de glasruiten van het benaauwde studeervertrek.
Het wordt kermis; men dweilt niet meer des nachts langs 's heeren straten, zelfs het
Haagsche Longchamps laat u koel. Men staat niet meer in het cirque bij den stal om
Francisca Hinnes bevalligheden te bespieden als zij voorbij snelt, en Anneke en
Mina, de godinnetjes van 't wafeldom, die u zoo vriendelijk toeknikken uit oude
kennis, strijkt men éénkennig en hardvochtig voorbij. Voor hem geene hippomanie,
voor hem geene droskys met van Hees van 't zaal! Voor hem speelt Frochart niet op
de kroeg en de Leidenaars beuken niet op zijn bast in de Eendragt. Nu komt de
vacantie aan; de familie gaat naar buiten, maar de zoon blijft te Leiden. O! beklaagt
hier eens even de rampzaligen die zich op hooger order al deze folteringen aandoen!
Sommigen overgebleven vrienden, Studenten-Leidenaars die niets te doen hebben
en singeltjes wandelen uit verve-
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ling, beginnen al naar de reden te gissen en te visschen en enkele verzekeren - dit
gaat als een loopend vuurtje - dat men naar eene Prijsvraag dingt. Men wordt bestormd
met indiscrete navorschingen en regtstreeksche vragen. Welk eene pijniging! Maar
het is alles nog niet. Tegen het eind van Augustus verbreekt men de zegels zijner
gevangenis. Men heeft het geheim heilig bewaard. Slechts enkele malen heeft men
de verklaring niet kunnen onderdrukken dat men zeer gemakkelijk stelt en het latijn
schrijven zeer meevalt als men zich maar oefent. Men is over zijne overwonnen
eigenliefde te vreden. En zeker, daar was ook te veel aan gelegen. Maar nu? Het stuk
moet overgeschreven worden, overgeschreven door eene vreemde hand. Voor dezen
vreemde ten minste kan men de zaak niet verhelen! Wien zijner vrienden zal men
kiezen? Bange twijfeling! Op wien der vrienden kan men het meest staat maken? En
zoo hij op wien de keuze valt den last van zich afschuift? De meesten keeren u den
rug toe als het op een dienst aankomt. Men neme een ander in den arm! Maar hoe
meer weigeren - en men moet zich aan weigering blootstellen - hoe meer van de zaak
weten. De twijfeling wordt vertwijfeling.
Quid non mortalia pectora cogis,
Auri sacra fames!

Doch eens gebeurde het - 't was eene groote daad, welke niet onvermeld mag blijven
- dat verscheidene Hooggeleerden te zamen kwamen om over eenige ingezonden
Prijsverhandelingen onderling te beraadslagen. Onder deze stukken was een antwoord
op eene landhuishoudkundige vraag over landbemesting; de tekst schiet mij niet te
binnen, maar het was over landbemesting. De eerste bladzijde wordt opgeslagen en
men leest: στροντ; - de dames mogten het boekje eens bij vergissing in handen krijgen
- op de tweede: στροντ; op de derde: στροντ; op de vierde altijd hetzelfde leelijke
woord waar de kinderen knorren voor krijgen. Tot de twee en dertigste bladzijde toe.
De zinspreuk was: Phaëton en ik zijn twee Phaëtonten.
Ueber diese Antwort des Kandidaten Jobses
Geschah allgemeines Schütteln des Kopfes!16

De Professoren waren razend. Hunne kaken bestorven, hunne vingers beefden, het
wit hunner oogen werd geel. De dampkring der Senaatskamer was gramschap, de
voorhoofden der portretten betrokken, het goud der wapenschilden sloeg aan; de
Pedel werd plotseling gram bij het onnoozel binnenkomen. Er heerschte een algemeen
stilzwijgen. Op eens neemt een der groote mannen het ondeugende geschrift,
verscheurt het voor het oog van allen die verstomden en werpt het in de open kaken
van de brandende kagchel. Een ander valt op het naambriefje aan.
- Collega, gij schendt de wet!
- Spreek mij van geen wet!
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- Geen genade! riep een ander.
- Al was 't mijn eigen zoon! zei een vierde die ongehuwd was.
- Hij zàl ten toon gesteld worden!
Hij zal ù ten toon stellen, Hooggeleerde heer! In het naambriefje stond geschreven:
toch gekuld. 't Is een onfatsoenlijk woord, maar het stond er en de fides historica is
een diplomaat die voor geene dames uit den weg gaat. De deugniet had alles, zegge
alles, vooruit berekend. Ik zet het den beste de uitdrukking der verschillende
Professorale gelaatstrekken te schilderen. Een der Hoogleeraren rees statig op, offerde
ook het naambriefje aan Vulkaan en allen zwoeren bij dezen of genen Styx den
plegtigen eed dat nooit eenig schepsel op aarde kondschap van hunne nederlaag zou
erlangen.
En nu eindelijk de Dissertaties, de nooit uitgeputte Dissertaties, met hun
verslindenden muil die telkens duizend onderwerpen vernielt, terwijl op hetzelfde
oogenblik stof tot duizend andere er achter verrijst.
Ce champ ne se peut tellement moissonner
Que les derniers venus n'y trouvent à glaner.17

Academische proefschriften, heeten zij, die de proef zijn op de studie, als of zij allen
door hunne eigenlijke ouders erkend werden. Men heeft slavenmarkten waar zwarte
ouders de vruchten van hun schoot aan blanken verkoopen; men heeft ook
Dissertatiemarkten waar de kundige vader de vruchten van zijn brein aan luijaards
verschaggert. Deze soort van boekjes is terstond kenbaar. De Promotor, die er fijn
op is geworden, voelt ze al in de verte aankomen. Zij zijn in geene evenredigheid
met de bekwaamheden van den veronderstelden schrijver en doen het meestal zonder
voorrede. Het klinkt soms vreemd, niet waar, op eene professorale theevisite:
- Mijnheer ***, ik heb weer een stukje van u onder handen.
Hetgeen beteekent dat de Promotor van dezen of genen doctorandus eene
Dissertatie heeft ontvangen om na te zien, welke door niemand anders dan den hier
aanwezigen Dissertatiefabriekant vervaardigd is.
Doch bezien wij liever de Dissertatie als zoodanig wat nader.
Dissertatie,
Compilatie.
Voor geen greintje eigen oordeel of verstand; het is altijd al den duivel aanhaling
van 't begin tot aan het einde. Toullier, Delvincourt, Duranton, en van tijd tot tijd
Zachariä voor den bluf, staan daar tegen over elkander te buigen als onderdanige
knipmessen, zonder een enkel woord te wisselen. Die heeren worden nooit eens
handgemeen. Toullier zegt, ja; Delvincourt, neen. Ook goed, zegt de
Dissertatieschrijver, daarom niet getreurd! en plakt - het lam zal met den wolf
verkeeren als gespeel18 - de twee tegenstrijdige gevoelens achter elkander, zonder
conclusie of beslissing.
- Eene bladzijde meer aan het boek! zegt de maker.
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De medici hebben ook hunne loopers. Men vergete Laenec en Andral niet als het op
longziekten aankomt, en gooi me dan de dictionnaire de médecine et de chirurgie
pratique niet weg.
O ja, er zijn vele hulpmiddeltjes om eene Dissertatie aan te lengen. Men grijpt
maar met volle hand in het Romeinsche regt en als de Promotor de veelvuldige
aanhalingen doorstrijkt vlugten zij onder aan den voet van den tekst in de gedaante
van noten. Of men schrijft het dictaat van dezen of genen Hoogleeraar na, ten bewijze
met hoeveel nut men zijn collegie heeft gehouden. Vervolgens laat men zoo wijd uit
elkander drukken als maar mogelijk, met eene groote letter en bij elke alinea eene
tusschenruimte van een paar regels voor 't minst. Zoo komt men nog, als men zorgt
dat er niet meer dan 25 regels op eene pagina komen, tot de vijftigste bladzijde. Eén
proefschrift ken ik met 35 letters op eiken regel, 18 regels op elke bladzijde en 24
bladzijden in het geheel. Dat heet eerst arbeiden als een waar doctorandus!
De meeste Professoren die men het stuk brengt om na te zien, laten het twee
maanden liggen, zoo zij er zich al niet terstond met een: - men heeft ook nooit rust!
- van af zoeken te maken en geven het eindelijk terug met eenige aanmerkingen op
taal en stijl. Maar waarlijk, die heeren mogten nog wel wat beter toekijken. Ik herinner
mij sincerissimus, een woord als incertitudo, specimen quam, enz. Ut met een
indicativus is algemeen. In eene opdragt: patro dilectissimo. Ter verontschuldiging
wilden de vrienden nog beweren dat het patruo moest zijn, maar die de familie kenden
wisten zeer wel dat papa altijd een eenigzoontje geweest was. De medici bekennen
het zelve. Multa, zegt er een, mihi adversa fuerunt, ne loquar de difficultate latino
sermoni scribendi, cui labori insuetus sum.
Er zijn titels die hunne eigene veroordeeling met zich dragen. Zij kondigen, wel
is waar, uitgebreide, moeijelijke, diepzinnige onderwerpen aan, maar de naam van
den autheur slaat het vonnis: de testamentis, de donationibus, de usufructus natura.
Het zijn, men weet het sinds lang, niet anders dan excerpten uit eenige der
bovengenoemde regtsgeleerde schrijvers. En wie kan zijn lach houden bij eene
litterarische Dissertatie de Cicerone?
Zoo iets bewijzen moest dat al de vertakkingen eener wetenschap zusters zijn even
als de Muzen, het zouden de gequalificeerde titels wezen der Dissertationes,
Disputationes - het woord is wat ouderwets geworden - specimina academica, of
hoe men proefschriften anders gelieft te noemen. Als daar zijn: Dissertationes
Historico-politicae,
Historico-juridicae,
Oeconomico-juridicae,
Philosophico-juridicae,
Litterariae-juridicae,
Psychologico-medicae,
Physiologico-medicae,
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Historico-medicae,
Anatomico-physiologicae,
Anatomico-pathologicae,
Medico-obstetriciae,
Hermeneutico-theologicae,
Theologico-exegetico-morales,
Historico-litterariae,
Geographico-litterariae,
enz. enz. enz.
Deze uitvloeisels van inkt worden meestal voorafgegaan van eene praefatio op
eenzelfden patroon geknipt. Zij beginnen aldus: quum academiae valedicturo
qualumcunque progressuum speciminis conscribendi mihi incumberet officium,
diuque dubitarem, quamnam tractandam susciperem materiam, etc. Of: quum per
quinquennium in alma Musarum sede, Lugduno-Batavorum, Litteris et praecipue
Jurisprudentiae operam navaverim, summosque in hac honores petere vellem,
dissertatio quaedam ex academicis institutis conscribenda erat. Of nog aldus: stadio
academico decurso, restabat unum lege impositum officium, dissertationis
conscribendae, qua studiorum meorum specimen exhiberem. Ook wel met een
familiaren draai: Ecce, benevole lector, libellum, etc. Volgende sinjeur begint
kinderachtig-naïf op dezen toon: exacto studiorum academicorum tempore, cum
dissertatio mihi esset conscribenda, diu haesitavi quodnam potius argumentum
eligerem; tandem decrevi pauca de... memorare. Historia enim inter omnes disciplinas
mihi maxime arrisit, cui studio non melius me satisfacturum esse putavi, quam si
argumentum aliquod historicum sumerem. Dit laatste houde ik voor zeer logisch
geredeneerd. Ziet hier nog een staaltje dat ook wel der moeite waard is: etsi mihi jam
a puero omnis omnino historia grata et accepta fuit, tamen me imprimisilla semper
delectavit et maxime tenuit, quae in republica patriae nostrae illustranda potissimum
versatur. Atque hinc etiam statim ab initio vitae academicae meae id praecipue in
animo habui, ut, finitis studiis academicis, in exponendo quodam argumento ex
historia patriae desumto ingenii vires experirer. Dat heer verontrustte zich dus reeds
over zijne Dissertatie op de groenenbank. Dat hadden de oomes toen eens moeten
weten!
Vervolgens zegt men dat men lang in twijfel heeft gestaan welke stof men kiezen
zou, het verbum haerere is alsdan onmisbaar. Daarna gaat men tot de stof zelve over
tot welker behandeling men toch eindelijk heeft moeten komen, spreekt over de
verdeeling, van juvenilis aetas, van benevolentia, indulgentia en vergeet in de eerste
plaats de spreuk van Horatius niet:
quid ferre recusent,
Quid valeant humeri.

Men gaat verder tot het noodzakelijke tweede gedeelte der praefatio over op de
volgende ongedwongene en doeltreffende wijze: sequitur, ut officio adhuc fungar
suavissimo. Men bedankt de viri clarissimi met den promotor aestumatissimus voorop,
pro egregia institutione, singulari humanitate, herhaalt nog eens het alma
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Musarum sedes en besluit: vos omnes D.O.M. incolumes servet in patriae, academiae
et litterarum gloriam! Of: D.O.M. vos omnes in patriae salutem, in academiae gloriam,
diutissime servet incolumes! Of: D.O.M. det vobis omnia, quibus vobis opus est, diuque
vos servet incolumes in gaudium vestrae familiae, in decus Academiae
Lugduno-Batavae, in gloriam patriae! Het is altijd de geschiedenis van: belle
marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.19
De vrienden sluiten den trein als Jan Rap en zijn maat wanneer de taptoe voorbij
is. Vobis denique(!) commilitonibus carissimis, praesertim qui amicitia vestra me
sustinere voluistis, vale dicens, memoriae et caritati vestrae me commendatum volo.
Eene enkele keer glijdt een dun Dissertatietje de hand van den oppasser uit,
behelzende (continens) quaestiones juridicas, naar de uitspraak van een ander Student
meestal het kenmerk dragende van zekere festinatio, of eenig ander mager onderwerp
inhoudende, in welks voorrede volgende tirade: miraberis forsan talia in lucem me
emittere, qui per certum quoddam temporis spatium ad dissertationem elaborandam
occupatus fui, sed susceptam prius materiam conficere non contigit. Tardius quam
optabam progrediebar; solent quoque quaevis primordia esse rudia, et, quod vix
opus est ut dicam (!!), viam novam et nondum tritam ingressus eram (!!!). Of men
komt met een boek dat niet af is en zegt dat men het volgende later zal geven, maar
dat volgende blijft altijd in de pen. Ook laat men nooit na den Lezer te veronderstellen,
als of de Dissertatieschrijver lezers verwachten kon en een geestig Student-autheur
niet gezegd had: - Dissertaties! een omslagtig soort van visitekaartjes, die men bij
zijne vrienden rondbrengt, om hun te berigten, dat men de Academie gaat verlaten.20
- Klikspaan noemt ze wel eens academisch haft dat ten hoogste drie dagen te leven
heeft.
Dikwijls zoekt men naar eene nieuwe wending, maar 't oudste is het best. Zoo toch
niet, bid ik u! - eheu! Quantulum proferam? Qua de re agam? Quo ordine progrediar?
Diu hac de re cogitavi; cum amicis disserui; nihil profeci. Toen kwam de Professor
er aan te pas. Hic vir, met een pluimpje, auctor mihi fuit, quaedam colligendi (bij
elkander te rapen) de... het armzaligste onderwerp. Non deterreor, imo audentior
procedo. Eindelijk kwam er eene Dissertatie, schraaltjes als het onderwerp, te
voorschijn. Een mijner kennissen behandelde de zaak satyrisch en gaf in zijne
voorrede eene parodie van alle verledene en toekomende Dissertatievoorreden.
Dissertatieschrijven is monnikenwerk en zijn best doen met een goed stuk voor
den dag te komen zou zonde zijn van papier, pennen, tijd, geest en inkt. Alleen omdat
het eene Dissertatie is zal men het niet inzien. Die het verstandigst handelt flapt
gaauw eene dragelijke bijeen die hoe eer hoe beter klaar is en acht zich gelukkig zoo
hij, om een drukfoutje op den titel, zich door den Rector magnificus niet op dubbele
kosten ziet gejaagd die hem somtijds niet lijken en zijn lang bepaalden promotiedag
moet uitstellen.
En nu de krab van de kat die gejaagd wordt en tot het uiterste nagezeten! Ziet gij
daar achter den titel van tijd tot tijd niet een paar regeltjes verscholen?
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Ge hebt ze misschien over het hoofd gezien. Het zijn steken op het academische
servituut, de Dissertatie. Rond uit als:
Tot de promotie is NOODIG het schrijven en defenderen van een specimen
inaugurale.
Besluit voor de organisatie van het hooger onderwijs in de Noordelijke
Provinciën, 2 Aug. 1815, Art. 107.
of meer bedekt op de volgende wijze:
Quamvis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui.
PAULUS.

C'est au législateur à suivre l'esprit de la nation, lorsqu'il n'est pas contraire
aux principes du gouvernement, car nous ne faisons rien de mieux que ce
que nous faisons librement et en suivant notre génie naturel.
MONTESQUIEU.

De jongeling heeft niets der maatschappij mede te deelen, dat rijp en goed
en harer waardig zou kunnen geacht worden.
VAN HEUSDE.

Adres de Prijsvragen. Zie bladzijde 73.
Et alii libros ad jus scripserunt, et quorum scripturae a nullis auctoribus
receptae, nec usitatae sunt.
Lex 1. § 4 Cod. lib. 1. tit. 17.
Celui qui n'écrit que pour satisfaire un devoir dont il ne peut se dispenser,
une obligation qui lui est imposée, a sans doute de grands droits à
l'indulgence de ses lecteurs.
LA BRUYÈRE.

Like or find faults, do as your pleasures are.
SHAKESPEARE.

Allegaar aangenaamheden die het gouvernement in zijn zak kan steken. Nu, dat zal
er nog wel bij kunnen.
Maar wat spreek ik voort en langer dan ik zelf verkies? Maakt uw besluit, Heeren
Studiosi, en zegt met uw vriend dat Student en autheur woorden zijn die niet bij
elkander passen, dat de Prijsvragen nergens toe dienen dan om den academietijd te
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rekken, te verzuren en de Proefschriften ne prouvent rien. Dat schrijven en haspelen
- al heb ik ook in den beginne een beetje de partij van den Student-autheur tegen u
genomen - voert eigenlijk maar tot dwaasheid, dwaling en ijdelheid. Wat zoekt gij
zorg en kommer voor het tijd is? Leeft toch, zoo lang gij kunt, uw onbezorgde jonge
leven! Zingt, schertst, weest vrolijk en geniet volop en onbeschroomd al wat uwe
twintig jaren u toewerpen! En wilt gij eer, wilt gij lauweren, wilt gij voldoening voor
uw volgend leven, zoo wandelt de velden der wetenschap plat die openstaan voor
uwe schreden en plukt en schikt de bloemen die zij kweeken!
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De Aflegger.
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VI De aflegger(aant.)
Geen roem wacht elken Muzenzoon.
F.C. VAN DER MEER VAN KUFFELER,

aan mijn Vriend van der Hoeven, bij zijne bevordering tot Doctor in de
beide Regten.
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Er zijn heertjes die om den gouden rok naar den militairen stand haken, anderen die,
bekoord door de losse vormen van 't Studentenleven, dat zij, gedurende twee nachten
logerens bij een neef of broeder, mogten afkijken, naar het uur reikhalzen dat hun
de Studentenwereld zal opensluiten. Van dit hout snijdt men Afleggers. Afleggers
nu zijn diegenen die de studie als eene sinecuur beschouwen of een voorwendsel.
Het is de kermisweek, snik heet en twee uren. Op de collegies is even weinig jeugd
te vinden als des nachts op de Ruïne diendersgespuis. Blondin turkt de vakerige en
vorstelijke Leidenaars uit den slaap met zijne keteltrom, en Hildebrandt heeft zijne
camera obscura op de Vischbrug opgeslagen. Niet ver van deze laatste, op de stoep
van een gebouw voor welks gevel de voorbijganger den naam van den diplomatischen
vogel Paauw leest, staat eene lange groene bank en op den bovensten ijzeren bout
van het hek bootst een smal plankje, tot borreltafeltje bestemd en ingerigt, de tours
d'équilibre van Madame Schmidt na. Op de groene bank hangen, liggen, - zitten? lamzalig als de totebel van den kraaijer aan de Witte poort, eenige jonge heeren,
waarvan het eene gedeelte de oogen digtknijpt als eene oude poes voor het vuur, het
andere beurtelings de beenen in eene regte en de armen boven het hoofd in eene
verdraaide rigting uitrekt. Allen zijn het Afleggers. Zij houden café des paresseux.
In de verte komt een poppenmannetje regelregt op de groep af, netjes en bevallig
gekleed; stoflaarsjes of ze aan zijne voetjes gegoten zijn, een broekje van zachte en
luchtige stof, porcelein-blaauw van kleur, een vestje en schall dat hem de korte ribben
fijntjes - maar het moet pijnlijk zijn - zamennijpt en een sneeuwwit overhemdje, zoo
keurig in de plooijen of het liefste kameniertje het hem had aangeschoten en de
knoopjes met hare behendige, spitse vingertjes vastgemaakt. Om zijn halsje kronkelt
eene oostersche écharpe, wier schitterende arabesquen langs zijn wijd opengesneden
vestje in heldere kleuren naar beneden vloeijen; de zijden krullen van zijn welriekend
haar komen verleidelijk van onder een italiaansch strooijen zomerhoed te voorschijn;
hoe jammer dat tusschen den rijken halsdoek en de bestudeerde haarpracht zulk een
geel en verrimpeld gezigtje met een paar zulke roode oogjes - als een in de
provisiekast vergeten citroentje - uitsteekt!
- Kijk, roept een der Afleggers, daar komt Vlierinxen ook aan!
Tot Vlierinxen.
- Waar kom jij van daan?
- Van mijn nest, God do' me! Wat is dat hier een Afleggersboel!
Iemand die in het laatste half uur niets gezegd en in de laatste drie jaren nog minder
gedacht heeft. - Nog al!
- Kom, jij met je nog al, schik je slapende bakhuis eens wat op, lui zwijn!
Vlierinxen slaat hem met zijne karwats op zijn buik. De andere springt ijlings
overeind, uit welke plotselinge beweging men van lieverlede het besluit zou mogen
opmaken, dat het gevoel nog niet geheel uit 's mans buikdeelen - deszelfs laatste
schuilplaats welligt - was geweken.
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- Schei uit, gromt hij, leg nou niet te donderen.
Twee heeren, die van achter uit de zaal komen, voegen zich bij het gezelschap.
Een van de twee heeren. - Weet je al dat mijn contubernaal op de sjees is?
- Gusje van Yken?
De heer Gustaaf van Yken, Rotterodamensis, is wat men noemt een drooge ui.
- Sakkerloot, ik moet nog dertig gulden van den vent hebben!
- Die dertig gulden kan je op je muts steken.
- 'K had het lang gewacht.
- Vele Leidenaren moeten in den laatsten tijd al eene heel intieme correspondentie
met den Pipa hebben aangeknoopt.
- De oude heer schijnt zeer tegen rooken te zijn geweest.
- Ten minste tegen doorrooken.
- De man kon geene oliekoppen zien.
- Een oude heer is al een heel onredelijk sujet.
- Ze zouden wel willen dat je als een vagebond langs straat liept, merkt Vlierinxen
aan, en als Piet de Stoomboot nog een zak daalders tegen de vacantie t'huis bragt.
- Jongen, maar 't is zoo'n standje geweest. Ik was juist uit de stad, maar mijne
hospitaal, zoo als 't schepsel zich noemt, heeft me alles omstandig komen verklappen.
Het mensch was er ijsselijk van ontdaan, zoo als ze zei; want, zei ze, al was mijnheer
wel wat los van tijd tot tijd, mijnheer was toch al evel zoo'n goed heer. Op zekeren
avond springt de oude Gusje uit de diligence, geeft zijn valies te dragen aan den
bravo. - Waar moet u wezen, mijnheer? - Bij van de Stook. - O, zoekt u uwes zoontje
op zijne kamer, vadertje? Neen, dan ben je mis, baas! Gusje zit van 's ochtends vroeg
al bij mooije Grietje in de wafelkraam. - In de wafelkraam! - Of hij! - 'T is de eerste
maal niet dat ik verneem dat hij ongeregeld leeft. - Of hij! - Jongen, jij kent zijne
gangen van nabij?... - Of ik! - Zoudt gij mij niet?... - Hij wil zijne beurs trekken;
maar de bravo met een verwoed brutaal gezigt: - zie je me voor een stillen verklikker
aan, bullebak? - De oude belt aan bij van de Stook. - Mijnheer van Yken t'huis? - 'k
Vraag excuus, mijnheer. - Wanneer komt mijnheer t'huis? - Ja, dat zou wel eens laat
kunnen worden. U begrijpt, met de kermis... - Nu, ik kom misschien nog wel eens
nader, tracht papa op lossen toon, maar met een gezigt of hij pijn in zijn buik had,
er achter te voegen, terwijl de jongen met den grooten mond en breeden neus achter
zijn rug grimassen stond te maken. Papa had géén pleizier. Den volgenden morgen
vroeg was het alweer: - is mijnheer van Yken t'huis? - Ja wel, mijnheer, zei de meid.
Maar van Zaanen, de oppasser die van eene goede familie is en geene fortuin heeft,
kwam juist den trap af. Op het gezigt van den pruik rook hij lont en riep dadelijk: mijnheer gaat zoo de deur uit naar het collegie. - Ten elf ure was papa alreeds weerom,
maar vliegt nu zonder verder vragen ongeduldig en wrevelig naar boven. Op de
voorkamer zingt het thee-
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water in zijne eenzaamheid en een paar kadetjes liefkozen elkander in de broodmand.
Vader spionneert eens op straat, gluurt de hoeken en de kasten vlugtig door en wandelt
op en neder. Daar komt onverwachts eene vervaarlijke stem van de achterkamer: wie is daar? - Geen antwoord. - Wien voor den dit en dat hoor ik daar op mijne
voorkamer? - De vader gaat onverschrokken naar het slaapsalet. De deur vliegt open.
Een spook in een beddejak en met verwilderde haren staat voor zijne oogen. Beroerde bl..... - Het woord besterft op de lippen van Gus. Maar terstond daarop,
brutaler dan ooit: - hé, papa! dat 's eene buitenkans! Wat ben ik blijde u te zien! Wees
zoo goed een oogenblikje... - Doch papa staat al midden in de slaapkamer, waar de
ondubbelzinnigste stank hem naauwelijks vergunt adem te halen. Van Yken zet een
pijnlijk gezigt. - Ik ben zoo wat ongesteld tegenwoordig, zegt hij imperturbabel,
daarom vindt... - Tegenwoordig? - Het was of de oude in een nieuwen afgrond van
ellende keek, maar zoontjelief valt dadelijk in: - 't is maar een vuile maag, papa! Er viel een pak van 's mans hart. Toen Gus gekleed was deed papa eene dikke roode
portefeuille open. - Gus, lees die brieven eens. - Taaije kaas op je boterham, zegt
Gus; vervelend stijltje! en dat op eene nuchtere maag! - Maar wel zoo vervelend
voor mij. Vijftien honderd zestig gulden alleen aan kleermaker en tabaksverkooper
in twee jaren! het is te veel, Gus, veel te veel. Ik heb ook gestudeerd en weet... - Ja,
maar te Lingen, papa! - En dan nog niet eens een examen gedaan! het is schande. Och, papa, daar zou ik mij in 't geheel maar niet ongerust over maken; ge moest eens
weten hoe ik aan den gang ben! ge zoudt medelijden met uw zoon krijgen als gij
zaagt hoe hij 's nachts doorwerkt. - Doch de vader wilde het gemoedelijk opnemen
en zeide dat hij toegevend wilde zijn en hij voor dezen keer zijne schulden zou
betalen, als hij beterschap beloofde. Toen kwam Gusje met een dik pak rekeningen
voor den draad, ten bedrage, zoo men zegt, van vijf duizend gulden. Papa verbleekte;
hij werd radeloos na het optellen van de som en sloeg de handen mistroostig in
elkander. - Is dit nu alles? barstte hij eindelijk uit. - Wel neen, papa, dan staat er nog
wat bij Zuur, den huurkoetsier. - Hoe veel wel? - Laat kijken: ééns naar Lisse, acht
gulden; eens naar Scheveningen, dat is achttien; eens naar Zomerzorg met de vieren,
acht en dertig; eens naar Utrecht met de vieren, zes en zestig; daarvan nu zoo wat
een vierde, met de kosten... stel, vijf en twintig gulden, papa! - Dat is toch niet alles,
Gus? - Bij Zuur vijf en twintig gulden... o ja, en dan nog bij Hoogstraten, een
banketbakker, staat ook nog voor een vijftig gulden, denk ik. - Hoe staat het met je
wijnkooper sedert primo Januarij? - Ja, laat eens zien, de wijnkooper; twee ankers
Bordeaux à achttien gulden maakt zes en dertig; twintig flesschen Champagne, tachtig
gulden; zes en dertig en tachtig is honderd zestien; en een half ankertje Chambertin
à vijf en veertig gulden is honderd een en zestig. Nu heb ik nog een bagatelletje trois
moulins en gruau la rose besteld... - Kwade jongen, zoo het zuur gewonnen geld van
je vader te verzuipen! Maar is het alles? Ik wil alles weten. - Laat

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

90
mij nog eens bedenken! De huurkoetsier, Hoogstraten, de wijnkooper, dan staat er
nog eene zeventig gulden in den Paauw... - Gus, Gus, het wordt te erg! Had ik geweten
dat gij zulk een leven zoudt leiden!... Het kan er niet door. Maar is dit nu alles? Voor zoo ver ik weet, papa. - De oude ademt weder ruimer. - Jongen, jongen, welk
eene som! Hoe komt het toch? Wees opregt! Zeg mij... - Och, vader, de verleiding...
- Nu, dit is dan alles, zei de oude, het pak rekeningen bij zich stekende. - Ja, voor
zoo ver ik weet; laat nog eens zien: Zuur, wijnkooper, banketbakker, Paauw... o, ik
vergat waarlijk het voornaamste, eene dette d'honneur, papa; dezen nacht heb ik acht
honderd gulden verloren. - Hoe dat, Gus? - Wel zoo als men verliest, met dobbelen.
- Toen werd papa, tot het uiterste gedreven, woedend en razend; hij bemerkte duidelijk
dat zijn dierbare zoon hem nog voor het lapje er bij hield; het heele huishouden moest
boven komen: van de Stook met vrouw, meid en spruiten; er werd naar alles scherp
onderzoek gedaan; papa vloekte en tierde, de meid was brutaal en de jufvrouw zei
dat ze 't maar liever op hare zenuwen zou krijgen, uit vrees van zich te verpraten.
Allen kozen partij tegen den ouden heer. Het was een leven als eene hel en vóór het
avond was reed Gusje van Yken met papa de stad uit op de hoogste sjees die ooit is
gebouwd geworden.
Dit lange verhaal was met veel belangstelling, uitbundig gelach en gejuich
aangehoord, en door verschillende snedige aanmerkingen en uitroepen afgebroken
geworden. Een algemeen geschater volgde oogenblikkelijk het laatste woord en er
werd met algemeene stemmen besloten dat de verschillende crediteurs hier aanwezig
maar ten eerste aan den ouden heer hunne pretensiën zouden inleveren.
- Als hij roomsch was zou zijn vader hem zeker wel hier of daar in een klooster
stoppen. Dat 's meer gezien.
- Eene raare soort van verbeterhuizen!
- Weet je wel dat Willem Oppert het ook aflegt?
- Och, kom!
- De theologische Professoren weigeren hem het testimonium van goed gedrag
voor zijn Proponents. Nu zal zijn promotie ook wel in den steek...
- Is dat om dat kind?
- Niemand weet het regte, maar daar zit meer achter.
- Wien hebben we daar?
- Och, dien Aflegger van het Rapenburg.
- Zoo, dronken soes!
Een dikke vent met breed overgeslagen hemdsboorden, zijden das geel en rood,
losgerukt vest, bemorst met rooden wijn, zoo zat als eene... als iemand die zeer zat
is, zwaait tegen den paal van het hek, ondanks den stevigen vriendenarm die hem
beet houdt.
- Gloeijend opgewonden! stamelt hij en lacht tegen de musschen in de boomen.
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- Bonjour, koornbeurs!
- Kom nu mee, Frans, dan ga je 't afleggen op mijne kamer.
Zij verwijderen zich eenige schreden.
- Jongen, ter Strook, schreeuwt Vlierinxen hen achter na, breng hem naar zijn
eigen kast, de kerel ko...
- Och! dat beroerde beest heeft goedgevonden...
De dronkeman ontsnapt ter Strooks arm en valt op de stoep bij de buren; men rigt
hem met veel moeite op. - Goe morgen! is alles - de hemel zij dank dat het alles is!
- wat er uit komt. Hij krijgt eene plaats op de bank.
- Die glazen vervelen mij!
Het dronken projectiel schopt met zulk een geweld tegen het plankje waarop een
twintigtal zoo volle als leege likeurglaasjes staat, dat het omkantelt en de vrees voor
vlakken op de kleeren eene grootere opschudding dan men zou durven verwachten
onder het corps Afleggers doet ontstaan.
- Cent, de likeurglaasjes leggen het af.
- De likeurglaasjes spelen van Yken.
De fecit krijgt eenige scheldwoorden naar den kop, vooral van de eigenaars der
volle glaasjes. Doch hij antwoordt zeer onderworpen:
- Neem het niet kwalijk, ik ben naar Amsterdam geweest, naar Amsterdam. Ben
jij te Amsterdam geweest?
- Ja wel.
- Dan ben je een piet. 'K zeg tegen me jufvrouw: jufvrouw, hou me lamp aan! Dat
was gisteren acht dagen dat ik zei tegen me jufvrouw: jufvrouw, hou me lamp aan!
Van morgen kom ik weerom. De lamp was uit. Ik wierd vervloekt nijdig. Jufvrouw,
zeg 'k, 'k ben geen dwingeland, maar 'k ben Student. Eens gezeid blijft gezeid. En
nou zeg ik: ik verhuis, dadelijk. Ik heb een bliksemsch standje geschopt. Piet, bom
bitter!
- Neen, kom nou mee; ben je stapel gek?
- Weet je wat? ik ga ook met jullie. Frans, we gaan zamen kamers zoeken.
- Dat 's ferm! Goede vent!
Alle drie verwijderen zich.
- Daar komt Eikelenburgs tilburij aan!
De tilburij houdt op voor den Paauw.
- Net spulletje, vindt je niet?
- Zoo lang als 't duurt.
De meester van het équipage wordt van de billard geroepen, streelt het paard en
werpt zijn groom, die Teunis gedoopt is maar Tonij wordt geheeten, eenige
kernachtige bevelen toe.
- In hoeveel tijd rij je daar wel mee naar den Haag? vraagt de Aflegger-Klaplooper,
die staat te likkebaarden van trek om eens kosteloos uit zwieren te gaan.
Daar zijn allerhande soort van Afleggers, zelfs Studenten-Leidenaars.
- Wil je 't eens proberen?
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De ander laat het zich geen tweemaal zeggen, wipt de tilburij in en weg rijdt het...
vriendenpaar.
- Wat moet die man een boel vrienden hebben!
- Jongen, ja, daar is weinig dat zoo gezien maakt als eene tilburij, merkt eene lange
figuur aan die gemelijk tegen den post van de voordeur aanleunt.
- Maar een rijpaard geeft niets. Daarom, als ik sommige heeren zoo hoor ophemelen
en in de hoogte steken, vraag ik altijd of zij zich ook eene tilburij hebben aangeschaft.
Bonjour, heeren!
De lange figuur stapt de stoep af.
- Zou dat een steek onder water zijn?
- Lamme zoutzak!
- Och, maar het beest doet geen kwaad.
- Kijk eens, wat een troep volk!
Allen vliegen op. Een wagen, met stoelen, tafels, eene secrétaire, eene kast, boeken
van allerhande formaat, enz. enz., in één woord, een volledigen Studenteninboedel
bevracht, in den trant van eene Amsterdamsche verhuisslee, trekt, door drommen
Leidsch gepeupel omringd, den Rijn af.
- Wat duivel, daar zit waarachtig Verkolken boven op den wagen!
- Wat voer jij nou weer uit, eeuwige dweil!
- Op straat gezet, jongens - feest gehad - de boel stuk geslagen - kwaadaardige
hospita - op stel en sprong, zei het beest. - Goed, varken, zeg ik. Deze held, hij duwt,
daar hij dit zegt, den voerman deszelfs pet in de oogen, rijdt voorbij onder mijn raam.
- Hei, baas! - daar heb je drie gulden - door de stad rijden, mij en mijn personeel, tot
dat ik zeg: sta, bok! - Dag, hospita, 'k hoop je op je ouden dag op krukken te zien
bedelen. Omnia mecum porto. Als de trage slak.
Hij haalt een trompetje voor den dag.
- Hier is te zien dat groote wonder der natuur...
Maar niemand wil het groote wonder der natuur gaarne huisvesten, dat tot over
de ooren in de schulden steekt en weldra op een blaauwen Maandag met de noorderzon
en de kous op den kop zal verdwijnen. De trein zet onderwijl den togt voort, omstuwd
door Leidenaars en Studenten, en het duurt geen kwartier of beide partijen slaan den
inboedel stuk op elkanders ruggen en elkanders ruggen met den inboedel.
Zoo gij dit gesprek laf, onbeduidend, flaauwgeestig vindt, mijne heeren, is dit
oordeel mijn grootste lof, want het zal mij daardoor blijken dat ik het kenschetsende
van de conversatie des Afleggers getrouw en naar waarheid heb geschilderd. Het
onderscheidende van den Aflegger zit minder in zijn kwaad doen dan in zijn niets
doen. De Aflegger is het far niente in zijne onedelste incarnatie. Zelfs zijne
buitensporigheden, zoo als die van daar even, zijn zeldzaamheden, uitzonderingen:
zij verraden nog een zekeren geest. De Aflegger is de noodzakelijke tapisserie van
alle koffijhuisvoorportalen. Hij wandelt weinig, rijdt
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slechts om bluf te slaan of zijn ligchaam te versjouwen en legt overal aan om het
overal af te leggen. Het af te leggen is zijn trots, de verste horizon zijner gedachte.
Zijne gedachte vliegt als eene kip, niet dan gedwongen en zoo laag mogelijk. Hij
reikt de broederhand aan Joe, the fat boy.21 Hij staat laat op, ontbijt lang, besteedt
veel tijd aan zijn toilet en slentert naar het koffijhuis. Dan ziet men hem, zoo als
straks, op banken hangen of dommelen in den tuin over een nieuwsblad of een glaasje
drank. Des Zondags legt hij het af in het Haagsche bosch of voor Stoffels deur in
den Haarlemmerhout en des namiddags wordt hij veel aan 't Huis ten Deyl gezien,
waar hij de voorbijwandelende gezelschappen over zijne buitensporig uitgestoken
beenen laat struikelen. Des avonds legt hij het af op zijne kamer onder een kaartje,
eene flesch of een dutje. Na een dîner, na de comedie, na een bal, na een feest, legt
hij het af op de kroeg of in een ander café. Dit is zeker dat het af te leggen hem
behoefte is, zoodanig dat hij, na lang in het klein gedaan te hebben, eindelijk in het
groot gaat doen. Op zekeren dag verneemt men: Jan, Gerrit, Klaas, legt het af, hij
scheidt er uit, hij heeft geen lust meer, zijne oude heer heeft wèl van de studie; hij
gaat jenever stoken of planken zagen of naar de West of hij is met een troep
koorddansers mede. O Muzen!
Doch bij sommigen bestaan nog andere redenen van verval. In den drang der eeuw
en de ijdelheid der burgerlieden wordt zonder onderscheid ter studie gejaagd, en hoe
dikwijls gebeurt het dat het zwakke verstand duizelt voor de wetenschap of de weinige
letter- en taalkundige opleiding ongeschikt, onvatbaar en daardoor afkeerig maken
van het hooger onderwijs.
Nog een ander geval.
Heeft iemand uwer Charles Groempt gekend? De jongen ging met uitgelatenheid
naar de Academie. Hij was de oogappel van zijn Rector; de fijne smaak der ouden,
dien hij met lust had ingezogen, deelde zich aan zijn gelaat, aan zijne manieren mede.
Welk een onbeschrijfelijk geluk zou het weldra zijn, niet meer zijn Rector, maar die
beroemde mannen van de oudste onzer Hoogescholen over hunne en zijne dierbaarste
onderwerpen te hooren uitweiden, hen hunne gedachten, hunne opmerkingen over
de dichters, de wijsgeeren van dat Griekenland en Latium, waarheen zijn jeugdige
ijver streefde, welsprekend te hooren ontwikkelen!... Quis erat Patroclus? Quodnam
tempus? A quo verbo? was het de eerste en de tweede en de derde en de tiende en
de twintigste maal en zoo dikwijls als hij op het collegie kwam. Dat was al wat hij
vernam van de Leidsche geleerdheid. En van dat alles had hij zich zoo veel
voorgesteld! Toen zag hij ook hoe de Studenten hunne antiquiteiten uit het kleine
boekje van Nieuwpoort van buiten leerden. Het was of hij in eene kuil viel. Alle lust
tot de Letteren was bij hem uitgebluscht. Hij werd uit wanhoop Jurist.
Charles, laten wij het bekennen, handelde dwaas en oordeelde onregtvaardig.
Vergeeft het zijne jeugdige doldriftigheid. Waarom zich niet bij zulke beleefde,
vriendelijke, dienstvaardige menschen aangemeld als de litterarische
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Professoren zijn, met alles rondborstig voor den dag gekomen en zedig doch
vrijmoedig blijken gegeven van goeden wil en begeerte om verder te komen en zijn
aanleg te ontwikkelen? Ongetwijfeld zouden zijne Hoogleeraren hem zich bijzonder
aangetrokken en den weg hebben gewezen. Maar, als hij met dit plan te voorschijn
kwam, lachte men hem uit. Hij zou er toch niets bij winnen, zeide men. Men praatte
hem gedeeltelijk om, en wond hem op en nam hem in tegen de Faculteit. De meesten
vonden het pedant. Dit schrikte hem vooral af. Ook al uit valsche schaamte. Och,
dat pedant vinden!
Maar nu moest Charles zijn propaedeutisch doen. Doch wat raakte hem dat malle
examen? Hij dacht er geene acht dagen voor te werken. En dit was in zekeren zin
ook niet noodig. Maar in dien noodlottigen tusschentijd, zonder doel, zonder arbeid,
aan zichzelven overgelaten met zoo veel leegen tijd, begon hij feestjes en kort daarna
feesten te vieren, geld te verteren en niet lang daarna schulden te maken, naar het
Haagje te hollen naar en weldra na de Opera in den hollen nacht. Hij holde er zich
eindelijk uit. Zelden meer zag men hem nuchter. De hemel weet waar hij al dat slechte
en havelooze gezelschap vond! Zijne vorige kennissen durfde hij niet meer groeten.
Hij liep met zijn boezemvriend, den Amerikaan van Blanus, onder den arm kroeg in
kroeg uit. Hij zonk al dieper en dieper. Op zekeren dag kwamen zijn vader en moeder
hem halen met eene koets. Hij was ziek en ook had hij bij eene vechtpartij eene vrij
gevaarlijke wond aan het achterhoofd opgedaan. Men droeg hem om zoo te zeggen
stervende in het rijtuig. Langzamerhand krabbelde hij weder bij en overal hoorde
men: onkruid vergaat niet. Maar de ziel was verloren. Hij misdraagt zich op allerhande
wijzen, en wachtende op een schip dat hem naar Java, zijn vermoedelijk graf, zal
overvoeren, converseert hij veel met Serjeants van de afdeeling.
Ziet, gij allen die dit leest, dit zijn gedeeltelijk de vruchten eener academische
instelling welke luidt:
Art. 92. Als voorbereidende graad voor het doctoraat in de wis- en
natuurkundige wetenschappen wordt tot het candidaatschap gevorderd:
1o.
2o. Het bewijs, dat men buitendien de lessen over de latijnsche en grieksche
letterkunde, en die over de redeneerkunde met vrucht hebbe bijgewoond.
Art. 93. Als voorbereidende graad voor de studie der geneeskunde, wordt
tot dit candidaatschap geeischt:
1o.
2o. Het bewijs, dat men buitendien de lessen over de latijnsche en grieksche
letterkunde, en over de redeneerkunde met vrucht gehouden hebbe.
Art. 99. Als voorbereidende graad voor de studie der regtsgeleerdheid,
wordt tot dit candidaatschap geeischt:
1o. Een examen over de grieksche en latijnsche taalkennis, en over de
romeinsche oudheden en de algemeene geschiedenis.
Wet van 2 Augustus 1815.
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Art. 5. Tot het verkrijgen van den graad van Candidaat in de letteren,
voorbereidend voor de studie der godgeleerdheid en voor die der regten,
zal, mede voor de Faculteit der wis- en natuurkundige wetenschappen,
een examen worden afgelegd over de gronden der reken- en stelkunst,
alsmede over die der meetkunde, met insluiting der platte driehoeksmeting.
Wet van 9 September 1826.
Gelooft gij nu waarlijk dat men door een enkel jaar verlenging van
latijnscheschoolwerk den smaak leert vormen, het gevoel voor het schoone en edele
opwekken? Malle praatjes! Men leert tijd vermorssen, lui zijn, slecht gezelschap
vinden, schreeuwen, geld doorbrengen, onbruikbaar worden voor zijn gansche leven
en in acht maanden tijds de vrucht van twintig jaren ouderlijke zorg en liefde
vernielen. Men leert veel af, niets aan dan kwaad. Dat binnengeleid worden door het
koor der Muzen in den tempel der wetenschap is maar eene phrase. Bedorven naar
ligchaam en naar geest, zorgt de wet dat de jongeling deszelfs tempel met holle kaken,
roode oogen, kale kruin betreedt. Niet te min ontbreekt het nog altijd niet aan
menschen die, bekrompen genoeg, denken dat men smaak en schoonheidsgevoel
krijgt door een jaar langer dan noodig moest zijn grieksche en latijnsche partes te
maken. Alle lust tot wijsgeerige taalstudie, alle opscherping van het denkvermogen
worden er immers met den wortel door uitgeroeid. Maar kunnen de Professoren het
helpen dat zij zoo laag moeten voortsukkelen? Helaas, de Professoren liggen ook op
de pijnbank; één ding slechts verzacht hun harde lot!22 De jongelui zijn onwillig en
weten niet veel meer van de oude talen dan noodig is tot hun vak. Rijden op een
litterarisch collegie strekt tot zekeren graad niet tot schande, men lacht zelf om de
geschoten bokken en zegt met reden: - 't is mijn vak ook niet; vraag mij chimie of
algebra! - Waarom toch, in 's hemels naam, worden de jongelui zoo lang opgehouden,
afgehouden van hun vak, geplaagd en getravailleerd? Laat hen toch vrij werken zoo
als zij willen, wat werken is moeten zij weten; laat hen toch beginnen met de
wetenschap waarvoor zij bestemd zijn, zij zullen terstond de handen vol hebben en
hun zal geen tijd overschieten om aan losbandigheid te denken; op de examina - laat
het op deze aankomen! - zal het blijken of zij en hoe zij gewerkt hebben. Zoo
rampzalig als nu de verhouding in de opvoeding is tusschen school- en academietijd,
komt men te vroeg...
- Och, zwijg toch, vriend, 't is immers maar om onze dubbeltjes te doen.
Accoord. Peccavi! Ik zal mijn glaasje daar eens op uitdrinken. Wie drinkt mede?
De soorten van Afleggers die aan dit Academie vegeteren zijn ontelbaar. Enkelen
gaan naar huis, kruipen in hunne schulp, om zoogenaamd hunne Dissertatie te
schrijven - dit is eene honorabele retraite - die men nooit terug ziet. Deze is de
onvergeeflijkste soort. Anderen blijven Student in der eeuwigheid, zonder zich ooit
met de gedachte over een examen of de mogelijkheid er van te pijnigen. Zij dweilen
vadsig, opgevreten van klaploopers en alleenloopers, het
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eene jaar vóór het andere na, over de Academie rond, vervelen al wat in hun
dampkring raakt en ontzien zich niet avances te doen aan jonge Studentjes, die, toen
zij ontgroend werden, nog op de fransche school gingen; die zij te voren niet zouden
hebben aangezien en nu in hun verderf medeslepen. Eindelijk worden zij zoo
wormstekig, zoo caduc, zoo bouwvallig, dat iedereen hen vliedt als de pest, uit vrees
den instortenden schoorsteen in zijn dak te krijgen, en zij zich in hunne eenzaamheid
oplossen in rook en wind, en hun laatste ademtogt, lang na hunne gedachtenis,
onbespeurd verwaait, nadat zij reeds verscheidene jaren met eene noodlottige
volharding hunne onberoemdheid overleefd hebben, beladen met al de namen welke
de geringachting van een cordaten kerel op hun nek kon laden en op hunne
ellendigheid toepassen. Anderen - dit is het eerste symptoom van Afleggerij veranderen van studie en komen al aanstonds in een slechten reuk. Een theologant
die jurist wordt, een medicus die jurist wordt, foei! Het is eene desertie, eene
bekenning van onkunde of van werkeloosheid. Wordt een jurist ook wel theologant
of medicus? Sommigen verwaarloozen hun eigenlijke vak voor eene of andere
liefhebberij, van deze hun hoofdvak makende. Van zoodanige Afleggerij loopt de
Student-Autheur groot gevaar. Doch het ergste er aan toe zijn degenen die het afleggen
in de opinie hunner broeders. Men ziet hen vermeden, gehaat, verfoeid, verworpen
uit den algemeenen kring. De vriendschap sluit hun de deur voor den neus en weert
hunne hand af. Men ziet hen krimpen, kruipen, worstelen tegen den stroom, vervallen
van den een tot den ander, dieper en dieper, als het zeewater te Katwijk in de
gradeermachine, tot zij, jouisserende van de algemeene verachting, op en neergaan
met het schuim der academische maatschappij. Doch laat het ons niet verzwijgen,
allen dragen wij, aan de Hoogeschool komende, de zaden van Afleggerij bij ons;
onze eigene zielskracht, onze eigene degelijkheid, moeten beslissen in ons eerste
jaar.
De Aflegger is, zoo als wij gezien hebben, bij uitstek vervelend van nature, maar
tevens niet onbedeeld met zekeren geest. Evenwel het is de ware geestigheid niet;
het is slechts de philisterische verwondering welke studentikooze eigenaardigheden,
buitensporigheden, waaghalzerijen, er voor pleegt te houden. Studenten verzinnen
dikwijls dwaasheden, die niemand dan Studenten durven uitvoeren en daarom alleen
geestig schijnen. Het zijn zonderlinge, alle decorum met voeten tredende grappen,
door menschen bedreven die alles behalve geestig zijn. Neemt er de proef van;
noodzaakt hen tot spreken! Dolle streken zijn het, geene aardige, zoute, puntige
gezegden. Het is de materie die zot is, de ziel heeft er geen deel aan; Jan Klaassen
met zijn malle gezigt en dubbelen bult, maar de man in de poppenkast schoft. Het is
alleen maar tijdelijke, invallende opbruissching, overdrevenheid, jeuking,
opgewondenheid der jeugd. De Aflegger in het algemeen bemint evenwel in de eerste
plaats rust, het zij op eene canapé of tusschen de wielen. Hij merkt niets op en leidt
eene soort van planten- of liever beestenleven. Toch heeft hij aanvallen van
wijsgeerig-
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heid en voert u op uwe redeneringen tegen zijne wijs van leven met den grootsten
ernst en de meeste koelbloedigheid te gemoet:
- Ja, maar ik sta ook naar geene posten. Het land is al veel te vol van zulke
liefhebbers. Ik wil een ander niet in den weg staan.
Edel gedacht, voorwaar! Maar laat ons elkander gelukwenschen! Want, wie weet,
als hunne luiheid zich niet aan dit voorwendsel vasthaakte, zij kregen nog den volsten
uijer van de Hollandsche koe.
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De Liefhebbers
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VII De liefhebbers(aant.)
Die nu al toonen wat z' hier naamaals zullen zijn.
HOOFT.
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Laatst kwam Piet Kole met Klikspaan uit den Paauw.
- Ik ga eens naar de Quaden.
- Naar wie?
- Naar de gebroeders Quad.
- Naar die naare heeren?
- Wat zal ik je zeggen, Klikje? uit dezelfde stad! Maar ik maak er altijd een feest
van en 'k heb hier weer iets in mijn zak... Toe, ga mee!
- Ben je zot? ik ken ze bijna niet.
- Maak je nog complimenten met die kerels? Allons, mee! of breek een haar!
En met één stoot hij Klikspaan een kruidenierswinkel binnen en roept - hij heeft
eene stem als eene klok - dat al de winkeljongens het uitschateren:
- Ben jullie hier nog altoos met Quaden behebt?
- Ja wel, heeren, de heeren zijn boven! kraait eene stem uit het kantoortje, wier
geluid een neus met een knijpertje voor den geest roept.
Tik, tik! De deur gaat open en vertoont het edel broederpaar in tabaksdampen
gehuld. Verschrikt, als hazen, want zij weten wel hoe laat het is als zij Piet zien
verschijnen, kijkt het broederpaar op. Het broederpaar zat...
- En gobe de chambe? vraagt een Diplomaat.
- Padon, Diplomaat!
- In een stuifjas?
Minder! maar, netjes aangekleed, in schitterend witte hemdmouwen, met twee
lange pijpen in het hoekje van den mond, welke iedere beweging van het hoofd liet
sleedjevaren over de tafel, terwijl de blaauwe rokken knapjes over twee stoelen waren
gehangen. De eene Quad zat gebukt, in de nabijheid van een kastje welks met groene
zijde gevoerde deuren beide openstonden, over eene la met penningen, waarvan de
meesten in palmhouten doosjes, met fluweel gevoerd, voor het gezigt waren
verborgen; de andere wroette in een bak vol met in de helft toegevouwen rollen
schrijfpapier. De numismaticus heet Jaap, zijn broeder antwoordt op den naam van
Chrisje.
- Bonjourrrr, kerrels! gilt Kole, die het er nu eens op gezet heeft om hun leven
voor van daag te vergallen, met eene barsche, nagemaakte jeneverstem, en knijpt ze
beiden in de handen dat zij meenen flaauw te vallen. Klikspaan volgt met een gezigt
zoo honigzoet of hij tot hunne intieme karnuiten behoort, en zegt, zoo familiaar
mogelijk, bonjour. Ik geloof niet dat het bezoek de Quaden juist bijzonder welkom
was.
- Wat doe jij daar? begint Kole tegen Jaap.
- Ik schik mijne penningen eens.
- Daar doe je wèl aan, dat 's al eene heele geschikte occupatie voor jou.
- Ik ben er al sedert van morgen aan bezig.
- Daar moet dan ook al heel wat hoofdbrekens aan zijn.
- Dat beloof ik je! ik heb het ook zóó in mijn rug van dat bukken!...
- Maar... schikt mijnheer eeuwig?
- Dat eigenlijk niet - je bent weer hatelijk - maar dat komt dat laatst toen
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schikte ik ze volgens de jaartallen, van te voren lagen ze land bij land, en nu heeft
de meid ze weer allemaal met het boenen van het kastje door elkander gestooten.
- Nu, kom, kom! jullie willen wel zoo. Dan schikken zus en dan weer anders!
Visch moet zwemmen en penningen moeten geschikt worden; anders was de grap
gaauw uit en konden al de penningkundigen zich wel ophangen. 'T zou jammer zijn.
Wat kan je er aan doen? Penningen worden alleen geslagen met het doel om geschikt
te worden. Dat is de specialiteit van die Unarten. Je hebt vast de meid omgekocht.
Is 't zoo niet, Chris, brave jongen? Maar wat voer jij daar uit? Ik zie het wel, het loopt
met jou weer in de papieren.
- Ik kijk mijne handteekeningen eens na.
- Nuttig, zeer nuttig, extra nuttig! Ik heb van morgen mijne eksteroogen ook
nagekeken. Dat zijn mijne medailles, Jaapie!
Jaapie antwoordt niet.
- Wat is eigenlijk het doel van deze lifhebberij? vraagt Klikspaan Chrisje zoo leuk
als hij kan.
- Och, zoo maar voor de aardigheid.
- Chris, valt Kole in, Klikspaan houdt in het geheel niet van zulke aardigheden.
Dus niet geestig, jongen, hoor! Hou je wat in, als je kunt.
De arme Chrisje wist niet wat geestigheid was, en eene woordspeling had meer
dan een half uur noodig om het taaije hersenvlies van den autographiel te doorboren.
De eigenschappen zijner ziel openbaarden zich in het, men zou haast zeggen,
systematisch verwarren der woorden: diplomatie en diplomatiek.
- Heb je al eene handteekening van Molière?
- Molière?
- Ja, Molière, de maker van die stukken waar al die klisteren in komen?
- Ik weet het zoo waar niet.
- Jongen, Chrisje, jij wordt knap; als je thee liet komen, zou 'k eens op je knapheid
drinken.
Chrisje vliegt op en belt, het theewater rukt aan, en terwijl Chrisje thee zet, zitten
Kole en Klikspaan hartelijk lagchend met hunne beide handen in den kostbaren bak.
- Daar heb ik de handteekening van Noach!
Chrisje keert zich oogenblikkelijk om.
- Och, blijft toch uit dien bak, je haalt immers alles overhoop.
Kole houdt den bak tegen. Chris wordt boos. Er grijpt eene worsteling plaats. De
bak glipt uit Chrisjes hand, Kole valt tegen Jaapie aan, Jaapie tegen de la met de
penningen; al de penningen in de war! Jaapie had waarlijk haast gevloekt,
Schoon zijn vader 't hem verbood.

Maar Jaapie bromt en kijft toch in zichzelven.
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- Ja, zegt Kole, die zich door niets van zijn stuk laat brengen en niet ophoudt de
Quaden te tergen en te traiteren - en ik wenschte dat ge zijn gezigt zaagt, zijn toon
van spreken kendet en wist hoe tartend hij kan spotten, hoe ernstig en koel blijven
bij 't venijnigste dat zijn mond uitgaat - jullie willen wel zoo; je hebt het weer expres
gedaan, 't is alweer een pretext om te schikken.
Maar Jaapie blijft stom. Jaapie is nurks, en als Jaapie ééns nurks is, dan blijft Jaapie
nurks.
- Kereltje, vadertje, mannetje, schenk toch een kop thee! Chrisje moet niet boos
zijn. Kijk eens, 'k heb iets voor je mee gebragt, Chris!
Stil tegen Klikspaan:
- Van morgen met het Klankbord (alias van der Merk) expresselijk vervaardigd.
- Eene handteekening! Van wien? Ik kan ze waarempel niet lezen.
- Dat verwondert me! 't is de handteekening van Ossian.
- O, die dichter?
- Juist. Bij toeval aan gekomen. Die moet je bij Maria Stuart leggen, die 'k je laatst
gaf, dan zijn de Schotten bij elkander.
Wij gaan aan het zoeken naar hare gemartelde Majesteit, op dezelfde wijs uit Koles
fabrijk gekomen. Onder het werk valt een gedrukt visitekaartje van Professor
Nieuwenhuis uit een omslag.
- Je collectie is toch immers eene verzameling van handschriften van beroemde
mannen? vraagt Klikspaan het kaartje beziende.
- In allen gevalle, voegt Kole er bij, zul je me toch niet wijs maken dat dit
manuscript is, of ik moest het mis hebben.
- Neen, maar ik leg er al vast maar zoo'n kaartje in, tegen dat ik iets beters krijg.
- Dat 's braaf! jij weet het. Wien heb je daar?
- Een zekeren Oldenbarneveld.
- O, die dominé, die zoo wat onder Maurits leefde?
- Onder Maurits of onder een anderen koning. Hoe vindt je deze?
- Weergaas mooi geschreven, maar ik ken geen beroemden man van dien naam.
- Hij is ook nog niet beroemd, maar, wie weet? in het vervolg! Als men de
onderteekeningen van Van Speyk maar had bewaard!
- Wat heb jij toch een doorzigt in zulke zaken! Maar laat mij nog eens verder
kijken. Maria Stuart komt nog niet gaauw. Wien hebben we hier?
- Ik weet waarempel zelf niet. Het is zoo schandelijk geschreven.
- 'T dondert niet. Verder! Die daar?
- Die? Laat eens zien. O, Scriblerus.
Door eenige H.H. Studiosi op zekeren middag door de glazen nagetrokken.
- Scriblerus? Scriverius meen je. Jongen, als ik toch aan handteekeningen deed
zou 'k maken dat ik ze eerst kon lezen.
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Eindelijk vindt men de Schotsche koningin. Op haar volgt Hobein, wiens
gesteendrukte naamteekening, gelijk de facsimile's van Wyttenbach, Hemsterhuis
en andere geleerden, onder van zijn portret is afgesneden.
- Zie eens, zegt Chrisje met een glimlach van pronkzucht, daar heb je de hand van
Boerhaave! Er was nog een lange brief bij, maar daar ik niet aan handschriften doe
heb ik er de onderteekening maar van afgeknipt.
- En den brief? valt Kole driftig in.
- Dien heb ik toen, geloof ik, op het vuur gesmeten.
Kole werpt den stoffel den hoonendsten blik van verachting toe, welken men kan
uitdenken. Hij wierp hem toe aan eene talrijke caste, die ons land verpest. Zulk soort
van volk is voor de intellectueele vorming en ontwikkeling eener natie erger dan de
luis voor de groeikracht der vruchtboomen. Zou er geen tabakswater voor zijn? Die
apen zijn de voetangels en klemmen van de beschaving en den vooruitgang.
Een vel papier wordt voor den dag gehaald, de valsche handteekening er tusschen
gelegd en netjes, met eene wel versnedene pen, er op geschreven:
OSSEJAN.

- Jaapmaat, jongen, jij valt nog in den dut! Kom, vigilant! Heb je geen pleizier in je
leven? 'K zal je eens een raadsel opgeven.
Jaap blijft altijd even zuur kijken en morrelen in zijne la met penningen.
- Wat is de ligtste kogel?
Stilte.
- Kom, Jaap, jongen! raden!
De stilte wordt niet verbroken.
Kole met eene stem als of hij Jaap zal vermoorden: - Weet je 't niet?
Jaap op een knorrigen toon. - Neen.
- Dat 's wel eene eeuwige schande voor een numismaticul! Dat 's je vriend Bom,
Jaap! En waarom? niet waar? Die woont op het Water.23
- Laf!
- Een ander dan. Chrisje mag wel mee raden. Daar hangt de laatste prent van de
Kroeg. Weten jullie al wie daar tusschen Jachin en Boaz zit, met zijn rug naar het
publiek?
Jaap houdt vol en blijft kwaad, Chrisje kijkt Klikspaan aan en begrijpt de zaak
niet regt.
- 'T is Keschiebie van Harre.
- Wie?
Kole met eene stem als een bul. - Keschiebie van Harre!
Chrisje heel flegmatiek. - Dien heb ik niet gekend.
- Ik ook niet.
Doodsche stilte.
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- Vondt je die niet almagtig aardig, Jaap! hé, jongen? Ha, ha, ha! Ik lach voor jullie
allemaal! Ik vind hem al heel gek! Ha, ha, ha, ha, ha!
Hij loopt tegen de tafel.
Jaap. - Kom, leg nu niet te malen, je hindert ons hier altijd.
- Laat ons in dat geval overgaan tot een anderen toer, die het gezelschap al minder
en minder zal bevallen. Jaap, je mist eene medaille!
Jaap, die op eens vergeet dat hij boos is. - Hoe zoo?
- Koop je 'm?
En Kole duwt zijne kale kruin, onder het uitspreken der laatste woorden plotseling
en misschien wel eenigzins gevoelig, onder Jaapies neus, dat geen goed doet aan 't
humeur van Jaapie.
- Waarom is does van Staats gekruld?
- Omdat hij een krulhond is, merkt Chrisje snedig aan.
- In het geheel niet! maar omdat zijn baas friseren op hem geleerd heeft, en toen
de klok sloeg is zijn haar zoo blijven staan. Als jou dat ook eens gebeurde!
En de stem des haarsnijders nabootsende:
- Zie je does 's mowegens, hai is gekwuwd; zie je does 's avonds, hai is gekwuwd;
awtaid is does gekwuwd, awtaid.
Arme man, als er ook nog eene belasting op de we's kwam!
- Luister dan toch, Jaap, zulke dingen hoor je niet alle dag bij je k......
Hier kwam een leelijk woord. Jaap wordt rood van boozigheid.
- Jaap, wanneer opent van der Chys?
- 'T is schande genoeg dat er zoo weinig liefhebberij is aan eene Academie van
zeshonderd jongelui.
- Dat zeg ik ook, als ik mijne jeneverflesch aankijk. Bellamij had er eene, die
heette Jonas, omdat ze elke drie dagen leeg moest. Zoo hoort het. Heb je al eene
handteekening van Bellamy? Ik zal er bij gelegenheid eens eene voor je maken. En
is er wel een penning op Francina Baane, met het randschrift: SIC TRANSIT GLORIA
MUNDI? Maar toch wel, hoop ik, op de zilveren bruiloft van je tante?
- Jaap, antwoordt Chrisje, die er trotsch op is, heeft al twaalf familiepenningen
present gekregen en laatst nog van zijn neef een heele boel in een zak.
Jaap verregaand geraakt. - Het waren munten, Chris!
- Nu, zoo als je wilt.
- Heb ik je niet al dikwijls gezeid dat er een zeer groot verschil bestaat...
- Wel ja, kom aan! wordt er nu nog eens pedant bij!
En Kole begint met eene stem, die de glazen doet rinkinken en de menschen
stilstaan op straat:
De Joodsche wandelaar...

- Kole, zwijg toch!
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Jaap wordt nijdig.
- Eerst moet het lied uit zijn.
Hij schuift de raam hoog op en heft weder aan, terwijl eenige soprani voor de
stoep hem nazingen:
De Joodsche wandelaar,
Hij heeft zijn gat gebrand
Al aan den kandelaar,
Hij heeft vervloekt het land...

- Schei nu uit, Kole! Je moet niet denken dat je een groen voor hebt.
- Malle eend! kom je uit de nachtschuit? De groenen zijn dood, en die ze terug
wenscht!... Maar zeg mij liever eens, dierbare Jaapmaat, of je de drie gedresseerde
arenden wel kent.
Jaap geeft geen antwoord en ziet zoo zuur als een citroen.
- Ik zal ze je leeren.
Hij kruipt hem digt op het lijf. Chris is te laf om zijn broer bij te staan of iets in
het midden te brengen.
- Primo: die uit de Chûte van Lamartine, (deel II, bl. 35)24 maar daar heb je zeker
nooit van gehoord; secundo: die van prins Napoleon - daar mag je wel eens een
penning op laten slaan - en, tertio: die daar op den penning op Paganini, die al met
pak en zak naar de eeuwigheid vooruit vliegt.
Met een steekt Kole de hand uit, trekt Jaap en passant bij zijn neus en grijpt het
stuk brons.
Jaap, op den toon van een stout kind dat dwingt:
- Blijf er af!
Kole houdt den penning in de hoogte.
- Ik heb hem laatst van papa voor mijn examen gekregen! gaat Jaap voort, die uit
zijn vel springt. Blijf er dan af, met je zweetpooten!
Kole met eene stem om van te beven: - Beroerde lammeling, heb ik zweetpooten?
Hij nadert meer en meer. Het kookt bij Jaapie. Klikspaan ziet een onvermijdelijk
gevecht te gemoet.
- Ik, zweetpooten? zeg het nog eens en ik sla je cachueel op je eigen kast op je
bek!
En, kles! daar keert hij hem zijn kopje kokende thee op het hoofd om en brengt te
gelijk eene aardbeving onder de penningen te weeg. Nu wordt Jaap woedend, slaat
druipend in het wild, wil Kole na en gooit de tafel met penningen, autographen,
theeservies en Chris omver, die eindelijk partij trekt voor zijn broer en kwaad wordt
van den weeromstuit. Men wordt handgemeen. Klikspaan retireert naar de deur. Op
eens gaat deze open. De kruidenier verschijnt. Hij klaagt dat het kokend water regent
in zijne pruimedanten. Wij ontsnappen door de kuiten van den hospes en vallen
schaterende van het lagchen op straat.
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- Beotie, Beotie! schreeuwde Kole.
Die Piet Kole, hoewel wat ruw, is waarlijk een uitmuntende jongen, een
opgewonden, opbruischende vent, die veel weet en onder vier oogen zeer ernstig kan
spreken, maar voor wezens als de Quaden is hij onbarmhartig. Klikspaan zal niemand
na de gegeven schets met de ontleding van het karakter dezer twee Liefhebbers bezig
houden. Zonder dat zal iedereen wel weten bij welke soort ze te rangschikken en
kunnen nagaan in welken hoek zij te huis behooren. Het zijn zoete jongens, die 's
avonds bij een eindje vetkaars zitten te blokken, omdat papa zegt dat lampen voor
de oogen schadelijk zijn en dat eindje vetkaars, - zoete jongens zijn bijna altijd
huichelaars; de hemel beware ouders voor zoete jongens! - al zijn ze uit, laten
doorbranden, om de Academische voorbijgangers, bij wie zij als werkezels bekend
staan, te doen gelooven, dat zij elken avond op hunne kamer zitten.
- Aan niets, sprak Kole25, toen wij eenige huizen ver waren, heb ik meer het land
dan aan dat zoogenaamde liefhebberen, een woord met eene pruik, als een
Amsterdamsche burgemeester. Weet je wat men er eigenlijk onder verstaat? Het
zonder kennis beoefenen van een vak, 't zij van wetenschap of kunst, zonder bepaald
en ernstig doel. En wat zijn kunsten en wetenschappen, als zij een doel missen?
Verzamelzucht is het, anders niet. Ik bid u, waartoe een kabinet schilderijen, eene
kast vol penningen, eene tafel met gravures, dit alles bestempeld met den algemeenen
naam van, helaas! rariteiten! zoo ze alleen om zichzelven daar zijn. Eene verzameling
moet tot voorbeeld en opheldering strekken, geene hoofdzaak zijn. Maar verbeeld u
eene collectie van autographen, de meest nuttelooze bijeenraping die ooit door
lediggang is uitgedacht! Schoonheid valt er niet bij te zoeken, en het zeldzame alleen,
zoo als van Effen, meen ik, zegt, kan bij mij de plaats van schoonheid nooit bekleeden,
hoewel 't geen zich als wezenlijk schoon voordoet van de zeldzaamheid een aanwas
van waarde met eenig regt schijnt te ontleenen. Bovendien, leven de schrijvers niet
juist door hun schrift? Daarom, zoo ik ooit het gekrabbel van mijn medemensch
begeeren zou, het zou dat zijn van zeehelden of veldheeren. Die mannen van het
zwaard wisten naauwelijks wat schrijven was, voor hen was het zetten van hun naam
eene zaak van aanbelang, en er zou, volgens deze wijs van beschouwing, nog eene
piquante zijde aan te vinden zijn. Maar van penningkunde gruw ik. Vooreerst
bevordert zij eene bastaardkunst, de opeenkruiping en vermenging van de graveerde teekenkunst en de sculptuur. 'T is beeldhouwen met behulp van perspectief; 't is
lilliputters bas-relief met diepte van tafereel. Bah! Er is niets uit te leeren.
Geschiedenis, zegt men, en schermt met dat woord in 't honderd; men meent
chronologie, het stoffelijke en kinderachtige gedeelte der geschiedenis. Kinderen
alleen moeten met penningen spelen, even als, om het abé te leeren, met bordpapieren
letters. Zoo heb ik er vrede mede. Maar vijzel mij de penningkunde niet hooger op.
Ook durft men nog aanvoeren, dat het monumenten zijn, geslagen ter gedachtenis
en vereeuwi-
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ging van deze of gene groote daad of grooten man. Vriend Klikspaan, heb jij veel
op met monumenten, die in palmhouten doosjes worden weggeschroefd, in laadjes
weggeborgen en die laadjes weggesloten in een kastje; monumenten, voor niemand
toegankelijk dan die latijn verstaat? Penningkunde is goed voor geleerden, maar het
volk - en voor dit, in de ruimste beteekenis, zijn toch de gedenkteekenen - begrijpt
niets van al die spreuken, al die toepassingen, al die fabelkunde, al die emblemata,
al die koude en vreemde allegoriën. Neen, zoo ge van medailles monumenten wilt
maken in den waren zin des woords, smelt ze zamen, maak ze één met de munten,
en graveer op uwe guldens en willempjes, op uwe centen en maffen, de belangrijkste
gebeurtenis welke, in het jaar dat zij geslagen worden, voor of in het vaderland is
voorgevallen, niet alleen onder de regering van welken vorst, maar ook onder den
glans van welk roemrijk feit zij geslagen zijn. Groot en klein, arm en rijk, zal dagelijks
alzoo den roem des vaderlands onder de oogen hebben, het geld waarlijk moneta, de
gedenkpenningen niet enkel metalla zijn. Zoo, als loon in den zak van den
handwerksman, als knoopen aan het wambuis van den boer, zullen de medailles
werkelijk populair, werkelijk gedenkteekenen wezen.26 Maar wat in mijn oog van
nog veel hooger gewigt is, heb ik u nog niet gezegd. Hebt gij wel eens nagedacht,
Klikspaan, over de ware oorzaak, die jongens als de Quaden - en van dat slag zijn
er zoo vele, hoewel telkens anders gewijzigd - tot dien rampzaligen staat gevoerd
heeft? 'T is een gevolg van hunne opvoeding. Het ouderlijk huis fabriceert dergelijke
schepsels. De Hollanders hebben altijd wel een beetje op dien weg heen gewild.
Kinderen, zeggen malle moers, moeten een liefhebberijtje hebben, en dan krijgen zij
van oomes en tantes nesten present: duiten, prenten, horens, schelpen, weet ik wat?
en zoo leeren zij kwanselen op de school, schagcheren, spelen met dingen die, in
hunne oogen althans, kostbaar zijn. Zij worden ouder, en dit instinct van de
liefhebberij, dagelijks aangewakkerd, groeit aan in kracht en omvang. Kennis van
de zaak of liefde er voor hebben en krijgen zij niet, en wordt hun ook niet
ingeboezemd; het is maar de hebzucht, de schraapkoorts, de lust van veel bij elkander
te garen, de kanker van ons Hollandsch karakter, die wordt aangezet. De lieve jeugd,
welke aan penningen doet, leert al vroeg met goud, zilver, geld of stukken die er veel
van hebben, omgaan. Het is eene aristocratische gril, zij eischt eene ruime beurs: dat
raden de jongens terstond en streelt hunne ijdelheid en hun hoogmoed. Als zij uit de
school komen, vliegen zij niet naar den tuin, stoeijen op het gras, visschen, springen,
spelen krijgertje of met den hoepel; foei, dat zou ondeugend zijn! Neen, maar als
oude lijzen sluiten zij zich op bij hun kabinetje, kijken, peuteren, zitten boven eene
la met goud, blozen van wellust bij het staren op hun rijkdom, maken zich heet op
hun schat. Naderhand gaan die onverdragelijke polijpgewassen, stomp, beroerd en
uitgedoofd, bij drommen naar de Academie, en dragen de zaden bij zich, die, weldra,
als alle onkruid, welig opschietende, den geest der Academie bederven: laauwheid,
flaauwhar-
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tigheid, eigenbelang, welke hen eerst als jonge menschen, later als vaderlandsche
mannen zullen kenschetsen. Bekrompen van beginselen, arm aan gezond verstand,
achteloos het gewigtigste dat gebeurt den nek toekeerende, gesteld op hun zin en
hun gemak, ongevoelig voor alles wat hen niet onmiddellijk raakt, slaan zij het leven
in. De rigting van hun geest is verwrongen, het zijn stilstaande wateren. Zoo zij iets
aanbaden, het zou de middelmatigheid wezen. Eene belangelooze daad wekt hunne
achterdocht. Zij twijfelen aan het talent. Wat in der daad groot is maakt hen wrevelig,
en als de gelegenheid voor hen openstaat keffen zij het na. Geestdrift is hun vreemd.
Zij kennen het genot niet van een ander te bewonderen. Zoo als zij zijn in het gewone
leven, vertoonen zij zich in hunne studiën. Akelige sukkelaars zijn het, die vergeefs
elken morgen op de collegies zitten en hunne dictaten t'huis netjes overschrijven. Bij
velen, bij allen van hun gild, heeten zij toch knap. Het zijn niets dan letterknechts,
en zij zullen het blijven: gortentelders, servum pecus - slaafsch vee - allemans dienaars
zonder kop noch veerkracht. Alles hangt slap. Op scherpzinnig denken, op mannelijk
voortgaan, op onvermoeid handelen, op helder en royaal blikken en wikken komt
het aan in onze dagen. Wat kan de maatschappij met die duffe, onverschillige,
zenuwlooze plantennaturen uitrigten? 'T is vuilnis; weg er mede! Het zijn ventjes
van wat kan het mij scheelen. Uit de voeten voor den vaderlandschen troep, die ginds
aankomt! Zij zijn bang, zij aarzelen hun gevoelen te zeggen; zij moeten, zoo als het
hun altijd geleerd is, beleefd zijn jegens iedereen. Zij zouden niet gaarne iemand
beleedigen. Men moet toegevend zijn in de wereld... Zulke zoutzakken laten eerst
alles, waartoe zij aan de Academie geroepen worden, vervallen en in de war loopen,
boren collegia, disputen en wat des meer zij, in den grond door traagheid en
vadsigheid, verwaarloozen alle vergaderingen, of zoo zij zich al eens op eene
algemeene of faculteits-convocatie vertoonen, doen zij nooit hun mond open tot het
geven van een heilzamen of beslissenden raad, maar brengen integendeel eene keuze
uit of scharen zich bij het gevoelen, welke strijden met het belang en de eer van het
algemeen. Gij weet immers zelf hoe moeijelijk het is tot faculteitsvergaderingen, en
van de talrijkste faculteiten, ten minste vijf of zes jongelui, die vuur en vlam voor
hunne belangens zijn moesten, den praeses medegeteld, bijeen te schrapen. Dat het
anders ware! Zoo doende wordt de geest der Academie bedorven, uitgebluscht, en
verdwijnt alle eenheid, alle kracht, alle zelfstandigheid uit het Corps. Naderhand, de
maatschappij ingetreden, trappen deze vrolijke jongens alle burgerlijke pligten met
den voet en vervullen hunne posten als lammelingen. Zij zijn het die luijeren en
dommelen in plaats van te waken, nawaggelen in plaats van aan te voeren, voor alles
wat zij boven zich waanen, al was 't het verkeerdste, uit loutere beleefdheid den hoed
onder den arm en den neus in den modder steken, ontzien waar het op luid berispen
moest aankomen en zitten te bitteren in de koffijkamer van de Hoog Mogenden, als
't de hoogste belangen van het vaderland geldt. Deze zijn de geduldi-
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ge, de gemoedelijke, de vertrouwende van den lande, die met neergeslagen oogen
spreken van het wijze bestuur als van eene geheimenis der kerk, en voor het overige
de zaken maar laten gaan, om nog een uurtje langer op hunne sloffen te kunnen
blijven aan het hoekje van den haard. ‘Als - wij - onze - pijp - maar - kunnen - blijven
- rooken!’... Hoe zal er opruimen aan zijn! Maar zoo wordt immers de Hollandsche
natie een volk van eigen gatjes kinderen! en, helaas!
Staten
Praten!
- Hoor dien pedanten Kole weer eens aangaan!
Het waren een paar Afleggers, die reeds drie uren lang uit hun raam hadden gelegen,
en Kole schreeuwde wel wat hard.
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Bivalva.
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VIII Bivalva(aant.)
Des facultés aussi bornées semblent placer
ces animaux au dernier degré de l'échelle des
êtres, et feroient croire qu'ils sont entièrement
privés d'intelligence. On prétend cependant
qu'ils n'en sont pas entièrement dépourvus.

Suite à BUFFON.
Histoire des acéphales. - (Mollusques)
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Zijn zij nu allen bijeen, zijn ook de laatsten aangekomen, zijn ook de achterste
achterblijvers binnen? Welkom dan, vrienden, binnen deze vest! welkom op uwe
kamers! In uwe afwezigheid zijn zij sierlijk uitgedoscht, met lichter kleur van verw
en vrolijker behangsel. Getroost het u dus, zoo gij bij het eerste binnentreden
onaangenaam verrast werd door zekere kille, vochtige lucht, welke te gelijk naar
olie, stijfsel en zeepsop ruikt. Het was de Hollandsche zindelijkheid die u tegenwoei.
Geduld! zij zal weldra gevlugt zijn voor den geur uwer cigaar, gevlugt door de
opgeschoven ramen. Gij zoudt u in het groene zeildoek uwer tafel met mahoniehouten
rand kunnen spiegelen. Doch, wacht maar! over eenige dagen zal de tafel mat zijn
geschuurd door het vice versa schuiven der geleerdheid, en haar rand met kringen
wijn, bitter, punch, zijn uitgebeten. Ziet eens hoe uw haard blinkt! Nog weinige
weken en hij schudt zijne werkeloosheid af, hij gloeit, en gij schaart u met uwe
boezemvrienden rond zijne fideele vlam. Dan wordt hij u het altaar der vriendschap,
en zijn vuur spant zamen met het vuur van uwen bisschop en zet uw vrolijken kout
aan en prikkelt uw jeugdigen geest.
Hoezee! nu zijt gij weer te Leiden!
Zoet Leiden! wij keeren terug in uw wal!
Weer te Leiden, Studenten! mijne Studenten, Klikspaans Studenten! Nu bevolkt gij
mijne straten weer en mijne nachten zijn niet meer stom. Nu heeft Klikspaan met
vernieuwden lust zijne puntige pen opgevat, en spreekt weer tot u, vrijmoedig,
onbevreesd.
Hoe stil, hoe doodsch, hoe akelig, hoe afgewonden, was hier alles, toen gij weg
waart. Onze zomerconcerten, anders bleef ons niet over. Doch ook deze verveelden
den slaperigen stedeling. Het was er ledig en treurig. Toch hoorde men er goede
muzijk, toch had men er een vrij lieven tuin om in te wandelen, toch zou men er
aangenaam en talrijk gezelschap hebben kunnen ontmoeten en, met de gedachte dat
wie te Leiden verkiest te wonen zich een weinig moet behelpen, zich goed kunnen
amuseren. Doch men bleef liever bij het kwispedoortje t'huis.
Wat ik ulieden bidden mag, komt toch nooit in Leiden als het aan vacantie lijdt!
Gij zoudt er u dood ergeren. Uw rijk is er voor die twee maanden opgeheven; uwe
magt, uw invloed worden er miskend. De weinige Spoelhonden - zoo durft de
Leidenaar u immers verwaten genoeg noemen? - die er blijven, houden zich schuil;
waar zijn zij toch? Gij hebt er niets te zeggen. Wat meer is, men maakt er u
bespottelijk.
- Hoe dat? bespottelijk?
- Ziet gij die snaken, die daar voor ons uitloopen?
- Die Jongelui?
- Jongelui! en het is vacantie?
- Dat 's waar, maar het kunnen toch niet anders dan Studenten wezen,
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dunkt mij. Petten op één oor, badines in de hand, nette rokjes, korte jasjes aan, de
gang, de manieren, de slender, le chic enfin van den Student! Dikke dotten krulhaar
meen ik ook te zien, die...
Wij gaan het troepje voorbij. Mijn vriend van Eider schrikt terug. Het was de huid
van den Student maar! De gemeenste gemeene bek stak uit het gewaad. Het waren
verkleede Leidenaars! En als zij Engelsche reizigers, die deze stad in het schoone
saizoen bij menigte bezoeken, voorbij komen, zegt de domestique de place, die er
bekenden onder heeft:
- Dutch Students, Sir!
Ziet gij wel, dat ge wel ter dege bespottelijk wordt gemaakt in de groote vacantie
en gij hier al wonderlijk wordt vertegenwoordigd gedurende de zomermaanden?27
Maar thans komt gij terug, en daar, volgens la Fontaine,
Un équipage cavalier
Fait les trois quarts de leur vaillance,

worden al die fraaije vermommingen teruggebragt naar den lomberd of weerom
bezorgd aan den uitdrager en tegen den ouden, getrouwen kuitendekker ingeruild.
Thans komt gij terug naar de stad uws vermaaks, ontslagen van de grendels der
ouderlijke woning, met een buidel vol geld dat gij in de vier winden uitstrooit, vervuld
van nieuwen, verschen haat tegen die, als gij van de baan zijt, uwe petten durven
opzetten, met uwe rokken loopen en zich uitgeven voor u. Nu beeft hij weer, de
Leidenaar! houdt zich nederig en laag bij den grond, en peurt, inhalig als hij is, naar
uw afval. Nu ontsluiten zich de Collegiën, en de Professoren, die in Junij - of, enkelen,
reeds in Mey - bij de omega amen gezegd hadden, vangen hun dictaat bij de alpha
weder aan. Nu valt gij uwe broeders, die gij zoo lang hebt moeten missen, met
geestdrift in de armen, en uw hart springt op van vreugd, en met lust snelt gij het
nieuwe jaar weder in. Nu de studiën, ijverig onder het vaderlijk oog voortgezet - of
hebt gij een reisje gemaakt? doch de meeste ouders zijn daar dwaas genoeg tegen de studiën ampart gezet! nu feest gevierd, gejuicht, gejubeld, bacchanalia
geïnstitueerd, gezongen en gesprongen, en de vrije jeugd door alle poriën
ingezwolgen! de ouderdom nadert zoo ras! Vertoont u aan de stad, de stad is begeerig
u te aanschouwen, heel Leiden deelt in de vrolijkheid die u bezielt; de biljardjongens
hangen niet meer droevig op hunne armen, maar staan wakker op hun post; Robert
draaft als van ouds door de stad en huppelt naast de koets met de paauwenveeren;
stokke-Mozes, dat zeventigjarig lijfstuk van het Leydsch Atheen, waar hij reeds acht
geslachten overleefde, legt zijn zware pak weer op zijne heup, gelijk Bolus zijne
groene trommel; Toon Muller, met zijn bedenkelijk gezigt, strijkt op nieuw zijne
hand welgevallig langs zijne kin en glimlacht tusschenbeiden, zoo'n oolijke vent!
terwijl het staartstuk van Döhler, luizig opgewonden, met een stuk in zijn kraag, op
zijne vier stijve pooten door de leege concertzaal galopeert. En daarom, Klikspaan
groet u, vrienden, en weest welkom in dezen herbergzamen wal!
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Maar voor hij verder gaat heeft Klikspaan vergeving noodig.
Klikspaan schreef, bladzijde 92: ‘de Aflegger is het far niente in zijne onedelste
incarnatie.’ Hij schreef onwillekeurig eene leugen. Neen, de Aflegger - de Afleggers
mogen hem de vergissing, of laat hem liever zeggen de verguizing, vergeven - is het
far niente in zijne onedelste incarnatie niet. De Aflegger is nog tierig, doet nog eens
eene grap, laat de lever nog eens schudden, en wie mag hem niet gaarne, als hij, in
zijne uitspattingen, in coulessen rijdt met zeven paarden, met sjeezen in het Rapenburg
ment en op de vrijers ranselt van de meiden die hij gekitteld heeft? Maar dat andere
wezen, hetwelk werkelijk het far niente is in zijne onedelste incarnatie, doet niets
van dit alles, heeft voor niets, dus ook hiervoor geen gevoel. Het leeft, het voedt zich,
het dierlijk leven gaat zijn gang, maar de ziel!... Velen twijfelen of het er wel eene
heeft, en meenen dat hetgeen zij houden voor kenteekenen er van, gevolgen zijn van
deszelfs organismus. Het is tuig, niet eens een werktuig; een ding. Dat het een dier
ware! Zoo het nog maar kwaad deed! Maar het doet niets. Het weet niets, het kan
niets. Zóó bestaat Bivalva, als men het bestaan mag noemen. Zijn geest is gesloten
voor elke aandoening, voor alles - edel of onedel - wat naar drift zweemt. Des
morgens, tien minuten na dat hij gemelijk zijn bed is uitgestapt, komt hij langzaam
aandweilen naar het Collegie, dat hij slordig houdt. Met ongewasschen handen,
ongekamde haren, afzigtelijke oogleden welke ontstoken zien, ongeschoren baard,
valt hij neder op eene bank. Zijn gele vel, in de eerste plaats zijn neus, is met vurige
puistjes opgezet; zijn hals is achteloos in eene roode, gescheurde bouffante gewenteld;
zijne voeten steken in vuile wollen koussen en afgehakte vette muilen of zware
modderschoenen. De pruim, waarmede hij gisteren avond naar kooi is gegaan, heeft
hij zoo even uitgespogen op de straat en het gebroekte stompje gouwenaar28 kleeft
reeds aan zijne gekloofde lip.
- O! terstond een citroen! Geef mij azijn! Hebt gij zuur roggebrood bij de hand?
Het hart keert mij om!
- Wat deert u, wat scheelt er aan?
- Ik keek op toen hij geeuwde.
Men ziet hem verder nagenoeg nooit dan op de Societeit, waar van tijd tot tijd een
lamme, onnoodige vloek uit zijn scheeven mond glipt, en als hij u om het comfoortje
vraagt, merkt gij dat zijn adem met jeneverdeelen is bezwangerd.
O jeugd, o gulden, blonde jeugd! het is een afzigtelijk monster dat u geschilderd
wordt! Stelt tegen dezen aterling over den ijverigen, smaakvollen, geestrijken jongen
man, die voor de zuivere indrukken van kunst, wetenschap, natuur, liefde, vriendschap,
de wijde poorten zijner ziel opensluit, dien verrukking voort doet ijlen naar den top
waar roem en geluk hem wachten; den vrolijken gast, die zich ontspant in de zonnige
weide, zich, verborgen in het hooge lommer, op den arm geleund eens vriends of
eener geliefde, uitstort in vertrou-
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welijke, diepzinnige gesprekken, of in liefelijke droomen der blijde toekomst verliest.
Dat heet zaligheid, dat genot! O, zich over te geven aan de edelste neigingen des
gemoeds! O, gehoor te hebben voor de groote harmoniën der schepping, sympathie
voor bloemen en voor sterren! Eere zulk eene jeugd! Ontzag, liefde voor haar! Zóó
verwarmt zij de broederlijke harten, zóó oefent zij een weldadigen invloed uit op
alles wat haar omringt, zóó omstraalt zij hare tijdgenooten met haren verlichtenden
glans, zóó deelt zij overal kracht, degelijkheid, zelfstandigheid mede!
Bivalva is buikig en ziet er ouder uit dan hij is. Hij spuwt wel eens bloed, maar
hij sterft niet. Hij mist volstrekt godsdienstige begrippen en zedelijke beginselen,
van daar dat er voorbeelden, zeldzame nogthans, bestaan, dat hij zichzelven uit
verveling heeft van kant gemaakt. Hij zit veel op zijne kamer en ligt daar veel op de
canapé. Als iemand hem bezoekt - al zijne kennissen zijn Klaploopers - schijnt hij
altijd uit den dut te verrijzen. De eenige boeken, die bij hem te vinden zijn, behooren
tot de noodzakelijkste, welke hij voor zijn vak behoeft. Hij leest nooit. Eens toch
herinnert hij zich flaauw in eene trekschuit een gedeelte van het tweede deel van den
Jood van Spindler doorgebladerd te hebben, dat de schipper uit eene la haalde, waar
het tusschen pijpen, snuiters, speelkaarten en vetkaarsen in lag. Hij nam het mede
tot zijn gerief. Het boek zag er uit als de dief zelf, overal met smetten en scheuren.
De schoonste bladzijden waren er moedwillig uitgerukt en het stonk walgelijk zuur.
Hij kent niet eene enkele taal, ook geen latijn, zelfs zijne moedertaal niet. Zijn woord
is:
- Nou, die was ook ad rerum!
Meer dergelijke spreekwijzen zijn hem eigen. Hij is zóó vervelend dat Klikspaan
bang is het op de beschrijving van de ontzaggelijkheid er van af te leggen. Met gemak
kan hij twee uren lang zijn bek houden in een gezelschap waar gelagchen, gezongen
en gestoeid wordt. Klikspaan was gedurende een half jaar met een zoodanigen gebruid
in zijn dispuut. Het misselijke nonens sprak nooit mede en nam zelfs volstrekt geen
deel in de gesprekken. Alleen schonk hij zich regelmatig in, zoodra zijn glaasje leeg
was, en rookte bewonderenswaardig veel pijpen. Na den afloop der werkzaamheden
- ook dan bleef hij even stom - verzwolg hij zijne twaalf kopjes chocolade, rookte
nog een paar pijpen, en met het klokje van éénen zeide hij: - wie gaat er mee? - en
rukte uit. Hij was, zoo als men pleegt te zeggen: een goed lid voor de kas. Nooit
vervulde hij eenige werkzaamheid. Daar was hij veel te lui toe en bovendien ook
niet in staat. Ja, eens toch dreunde hij tot aller verveling een opstel voor in
schoonmaaksters Hollandsch, dat hij nog bewaard had als eene gedachtenis van de
latijnsche school en vertaald was uit CICERO: de officiis. 's Avonds is Bivalva meestal
dronken. Hij bezuipt zich in zijne eenzaamheid, zittende bij zijne heete kagchel, aan
het eerste gedistilleerde vocht dat hem onder de hand komt. Dan dresseert hij ook
een klein Engelsch langharig hondje, waar hij bij toeval aan is blijven hangen, en
dat op den schoot eener Haagsche freule behoorde te liggen. De arme
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Bijou, Smous wil ik zeggen, is ook van dat gevoelen, want hij krijgt meer slaag dan
eten, en dan hoort men het diertje kermen en janken door het gansche huis. Want
hoe dronkener de baas wordt, hoe harder hij het hondje schopt. Ka de meid klaagt
bij de buren:
- Laast zat werendig de juffrouw benaiden te hoilen, zou as Meheir dat lieve beissie
met zijne rotting slaat.
En dan is het een leven dat hooren en zien vergaat, en men verneemt niets dan
razen en vloeken op ‘dien verdomden mop’. Ten tien of elf ure gaat hij uit. Naar
zijne meid, eene zoogenaamde pierreuse,29 die hij er met twee andere Thersiten op
na houdt, met wie hij ze op een winternacht van achter de pomp van de Ruïne gehaald
heeft. En het wangedrocht komt zelden t'huis vóór 's ochtends, als de dag aan den
hemel is. Hij weet, hij weet bij ondervinding, dat niemand meer veracht is dan hij,
daarom vermijdt hij ook allengs de Societeit en den Paauw; eerst komt hij er op
onbezochte uren, weldra in het geheel niet meer en valt al lager en lager. Men zoeke
hem in het wakende Haantje, op het Doelengrachtje bij Servaas of in de Spijkerbak.
Hij gaat van de heeren naar de heerenknechts, maar vindt overal zijne meerderen.
Men zou hem in den Schouwburg of op elke andere publieke plaats - die hij om die
reden ook al vliedt - presenteren om eens even aan het puntje van zijn neus te komen,
dat hij zou laten begaan. Op inteekenlijsten wordt zijn naam constant geschrapt of
met malle en beleedigende adnotationes in margine geïllustreerd. Eens zat Piet Kole
naast Bivalva op het Collegie. Gelijk wel meer geschiedt, liep een houtluisje over
de tafel.
- Steek hem maar weer bij je, vuilik! zei Piet opzettelijk, als of het een geheel
ander insekt was.
Maar Bivalva wrook zich... op het beestje, dat hij dood wreef, en toen het collegie
uitging zei hij vriendelijk bonjour tegen Kole, die hem aankeek als een leeuw. Zoo
als gezegd is, Bivalva weet dat hij het uitvaagsel des Studentendoms is en soortgelijke
dingen alleen gezegd worden om hem een standje te zoeken en een duchtig robbertje
ros te bezorgen. Daarom veracht hij zichzelven ook diep, zichzelven, dat is natuurlijk! - zijn ligchaam, en spreekt nooit dan van zijne ribbenkast of zijn zielzak.
Maar dat laatste is een bluf.
Doch wat nu het meest zal verwonderen: Bivalva steekt tot over zijne ooren in de
schulden. Hoe hij ze maakt is ieder een raadsel. Hij drinkt veel, dat is waar. Doch
eigenlijke feesten geeft hij niet, het getal zijner kennissen is zeer beperkt, voor zijne
kleeding heeft hij geen penning over. Nooit spat hij eens uit, of doet dolle coupen.
Zijn leven is geen vuurwerk maar een uurwerk. Spelen doet hij ook al niet, daartoe
zou hij ook te lui en te stomp wezen. Hij is een paddestoel, eene stinksloot, de
Academische aï. Kortom, Klikspaan weet het zoo min zeker als iemand het weet.
Maar nu zijn er toch drie dingen: hij heeft eene meid, die slet kost geld en fopt hem
bij neus en ooren; niemand ontziet zich hem mee te nemen waar hij maar kan en
Bivalva weet van tuiten noch blazen;
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eindelijk schijnt hij aan de joden overgeleverd te zijn. En dan is hij zoo bijzonder
rijk niet. Hij wordt geplukt en uitgemergeld waar hij gaat en staat en op allerhande
manieren, en zoo komt het dat hij weldra òf op magere Theses van een ander, zoo
hij Jurist is, in het Romeinsche regt zal promoveren, òf druipen, als hij in een ander
vak is ingeschreven, òf verdwijnen als een Aflegger. Want dit is het eigenaardige
van Bivalva: hij behoort tot alle Typen, en er is geene die zich beroemen kan geen
Bivalva te bevatten. Hij is het grondsop, het zaksel, de drab van allen. Zoo hij slechts
een greintje energie in het lijf had werd hij een zwijn of een schobbejak, maar, neen!
het vonnis is gesproken: Bivalva blijft eene oester.
Het zou moeijelijk zijn hem handelende voor te stellen of sprekende in te voeren.
Het is een negatief wezen dat meestal in zijne schulp ligt opgesloten. Hoe die slak
bij de voelhorens te vatten? Maar ziet eens hoe het geluk gediend heeft. Klikspaan
- zoo is het bekend geworden dat Bivalva toch ook wel schrijft - heeft in van Effens
Hollandschen Spectator een brief - het spoor van de slak - van hem gevonden. Deze
zal nog eenig licht over den onwaardige verspreiden en luidt woordelijk als volgt:
Monsieur de Spectator,
Je moet niet kwaat worden, al schrijf ik wat familjaar, dat is je eer vriend,
want ik weet niet, dat er veel zijn die roemen kennen, dat ik haar oit
geschreeve heb, pennen, papier en int daar hang ik me geld niet aan, wat
het een jong karel, die geld en goets genoeg heit met al dat schrijven en
vrijven te doen, evenwel nou moet je men biechtvaar zijn, want der is me
wat voorgekommen, daar ik niet deur en ken; je moet weten, dat ik het
geluk heb van een besturve eenig kint te zijn, en als ik meerderjarig, en
mijn oom, wiens goed videcommies op me is ad pateres zel zijn, zel ik
wel een tien of twaalf duizent guldens an inkommen hebben, nu ben ik op
de studie buiten je provinsie, en buiten 't opzicht van mijn voogden, die
me bij procuratie laten onder vremde, ze geven me pas twee duizent gulden
's jaars, maar tot men geluk zo heb ik ook geen patagoog,1 en leef na mijn
zin; zoo als een student betaamt, die maar per forma op de Academie is;
het Latijn heb ik laat en niet na de regels geleert, maar men verstand, dat
me vrienden zeer roemen, heeft me in drie jaar zo ver gebrogt, dat ik de
Terentius met het duits van Swaardekroon30 en een Dictionary naast me
al vrij wel expliceren kan, ook heb ik al in een collegie over de intestatien
ingeschreven, en er van 't jaar tweemaal op geweest, ik ben geen lichtmis,
en blijf naarstig t'huis, omdat ik den helen dag deur bezoek van den een
of den ander heb, die ik regaleer, 's oggens op een lekker soopje, 's middags
op een schutteltje eeten, na de middag in de seumer op een kreefje, en
savonds op een collasionnetje, een pijpje, een glas wijn, so veel als ze
drinken willen, en in een woord zo veel

1

Paedagoog: zeker, meestentijds onnut-kostbaar, wel eens schadelijk complement, door
hetwelk de jonge Student in staat gesteld werd zijne ontbrekende graden deugnieterij
aan te vullen. Eene zotte en gevaarlijke mode, want het was de vraag maar of de
Paedagoog doorgaans door den Student of de Student door den Paedagoog verleid
werd, maar dikwijls kwam er van beiden weinig te regt.
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als hondert, ik ken met geen vier duizent gulden toe, maar tot mijn geluk
heb ik een goeje hospes, die 't me voor een groot gedeelte verschiet, op
briefjes, die ik beloof te betalen, als ik meerderjarig ben; de Wijnkopers
enz. krediteren me noch, schoon ze in geen drie jaar gelt hebben gezien,
't is waar ze smeeren ze me duurtjes an, ze wagen het ook, en daarom mag
ik niet veel dingen, en heb er in men testament ruimpjes bedocht, om of
ik minderjarig kwam te sterven, dat ze er niet bij te kort zouwen kommen.
Mijn Hospes is wel mijn grootste krediteur, en moet wel bij de vier duizent
gulden van men hebben, want net weet ik het niet, als hij een Briefje van
een jaar verschot heit teiken ik het maar, 't meest is an pijpen, toebak,
brandewijn, aquavita, en een kamer die ik meer hou als men voogden
weten, om dat ik met geen pedant van een kontribunaal gebruit wil wezen,
ik heb er in men testament al vrij wat meer gemaakt, maar de goeje man
die me in alles me zin laat doen, en zo lief heit als zen eige kint, want hij
heit wel hondermaal gezeit, dat ik als zen vrouw in de kraam komt, peet
zel zijn, en prijst me overal zo veel als hij kan, en twijffelt niet of ik zal,
al studeer ik niet, wel een juffrouw van fatsoen krijgen, om dat ik rijk,
welgemaakt, en verstandig ben, is me gisteren avond, dat ik een glaasje
gedronken had, aan boort geweest, hij vroeg me dan, of zen legaat, dat ik
hem gemaakt had, niet een zuivre vriendschap was die ik hem wilde doen;
daar ik hem ja op antwoordde, wel vroeg hij verder, zo men Heer eens
minderjarig sturf waar zou ik dan met mijn verschot blijven, als mijn Heer
bij een codesil me noch eens maakte zo veel omtrent als dat beloopt, dan
was ik altijd sekuur, en als je sturf, geen haan zou er na de rekening krajen,
die ik evenwel houwen moet, of mijn Heer meerderjarig wierd, en trouwde,
en misschien zen testament veranderen wou; ik gaf tot bescheid, dat ik
mer eens op bedenken zou; nu is men swarigheit, of ik zen zin moet doen,
want ik zou niet graag hebben, dat de rekening na me doot wierd vertoont,
en zou het zoeken te smooren zo het doenlijk was, ook heb ik hem al
genoeg gemaakt, maar vrees, dat ik uit zen gunst zal raken, zoo ik 't ofsla,
daarom raat me eens, hoe ik me draagen zal, en zo 't me wel aanstaat,
nodig ik je met zo veel vrienden als 't je belieft, op een heerlijke collasion,
en zal je schrijven wie ik ben, en waar ik woon. Vaarwel Monsieur de
Spectator,
Uw Dienaar
10 November 1732.
GEORGE ***
1732! Zouden wij dan waarlijk aan vooruitgang moeten wanhopen?
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De Hoveling.
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IX De hoveling(aant.)
Likmego, as, at.
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Wie kent den hatelijken, kleinen Wackford Squeers niet, uit den Nicholas Nickleby,
die de nieuwe laarzen van zijne makkers draagt? Achten wij elken kinderloozen
schoolmeester gezegend als zoodanig en zijne leerlingen daarnevens. Het zoontje
van een schoolmeester! Wendt uwe oogen eens van uw blad, en, diep in uw
leuningstoel gezonken, denkt eens over dien valschen tusschentoestand na! Aan den
eenen kant wordt het manneke gefatsoeneerd door vader, aan den anderen door de
schoolieren; hij weegt beurtelings over naar de aangeboren ondeugendheid der
kinderjaren en het overerfelijk pedantisme van het vaderlijk beroep; hij staat eenigzins
tegen zijn ouden heer over, wegens den omgang met de jongens, maar uit eigenbelang
en natuurlijke neiging oneindig meer over de jongens, die hij zoekt te drillen en over
wie hij gaarne den ondermeester spelen zou. Hij is een knaap, die oneindig meer dan
een knaap wil- en tevens, helaas! kan en mag zijn, die met scherpe sporen zijns
meesters paard berijdt, in wiens bijzijn niet op mesheu gescholden wordt, dien men
omtrent alle kattekwaad wantrouwt, die met opene oogen en ooren heimelijk
rondwaart, rondgluurt, rondsnuffelt, in één woord een luistervink, een Vosmeer, een
Klikspaan.31
- Van uwe familie, mijnheer, als ik vragen mag?
Ik vraag verschooning, wij hebben slechts den naam met elkander gemeen. Daar
zijn meer Klikspanen; 't is een van als Hofman, van den Berg en anderen, een van
die waarvan Byron zingen zou:
'Mongst them were several Englishmen of pith,
Sixteen call'd Thomson, and nineteen named Smith.

En - het is immers zoo? - Klikspaan heeft nooit iets rondgebazuind dat iemand schaden
kon en houdt wat hij weet zóó lang bij zich tot de tijd er den angel van verstompt
heeft. Men wil wel zeggen dat Klikje soms piquant kan zijn, maar nooit heeft men
hem nagegeven dat hij kwaadaardig is of gevaarlijk. Hij steekt als eene vlieg, niet
als eene wesp, die een vergiftigd spoor nalaat. Niemand integendeel edelmoediger
dan hij. Zou hij niet oneindig meer nog kunnen klikken dan hij doet? Maar hij wil
niet. Hij is geene booze tong. Hij weet zeer wel wat hij zwijgen en laten moet en hoe
ver hij kan gaan. Klikspaan zal nooit scherpe inkt in opene wonden laten vloeijen.
In der daad, waardste vrienden, vindt gij toch niet dat hij veel van u moet houden,
om met zoo veel liefde op een en ander te wijzen, dat voor verbetering zou vatbaar
zijn? Op den geest vooral wil hij het munten, de vormen zijn reeds, over 't algemeen,
onberispelijk. En de onverbeterlijkheden, hij laat ze, in 's Hemels naam, daar. De
hinderpalen waar hij niet over kan, mogen links blijven liggen. Als men elders nuttig
kan wezen zou het tijd verspillen zijn zich voor deze 't harnas aan te jagen.
Maar om weer op het verhaal te komen. Zulke jonge heeren Squeers, zoowel door
geboorte bestemd als door aanleg gedreven, loopen aan dit Academie
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ook. Het zijn Argussen met oogen tot op het puntje van hun staart en ooren tot
tusschen de teenen. Zij zijn juist het omgekeerde van studentikoos, uitermate
conservatief, van wege het vrijzinnige beginsel: houdt wat je hebt! veranderen is
geen verbeteren; - schermen met ondragelijke magtspreuken en laten zich op een
allerpedantsten toon, zonderling veel voorstaan op hunne bloedverwantschap of
vriendschappelijken omgang met de Hooggeleerden. Als zij slechts die zekere kwaal
niet hadden, zouden ze al niet kwader zijn dan de Quaden en soortgelijken. Maar die
macroglossa is je dan eene vervloekte ziekte! En ze kunnen het niet laten. Eerst
hebben zij hun vader gelikt, nu likken zij de Professoren, - en men praat nog van
ongelikte beeren! - en dat niet als vader, niet als Professoren, niet als menschen die
men liefheeft en hoogacht, maar als die van welke iets te halen, bij welke iets te
verbeuren valt, die plagen en door de vingers zien, die begunstigen en schaden
kunnen. Indringers, inkruipers zijn die onderdanige kapstokken; stille wachts,
roodkragen in het geniep, dilettant-spionnen, besluipers, verraders hunner medeburgers
uit louter genoegen, innige laagheid van karakter, adderachtigheid van ziel; het zijn
de ooren van de muren. Deze behendigheid om zich een weg te banen, zouden
sommige hooge heeren misschien met den naam van esprit d'intrigue willen
bestempelen. Ik bewonder de toegeeflijke uitdrukking, doch er is intrigue en intrigue,
en zoo lang zij een ander niet belaagt, bestookt, belastert en benadeelt heb ik er niets
tegen.
Het is winter, avond en half acht. In een eenvoudig gemeubeld kamertje zit
Koormberg te werken. Wij willen niet eens den Hoveling tweede magt schilderen:
Koormbergs vader, oom of neef is geen Professor, evenmin hij zelf een Medicus.
Buiten vriest het fel. Hij heeft zijne wijde collegiebroek en vilte muilen aangetrokken
en zit nu in zijn gemakkelijken huisjas te studeren. In dit barre weer, gelukkig hij
die t'huis kan blijven! Zijn potkagcheltje gloeit. De warme atmosfeer des vertreks
schijnt hem lust te geven in den arbeid en zijn ijver aan te zetten. Daar wordt gebeld,
toe gaat de voordeur, de trappen kraken. Bij de naderende schreden legt Koormberg
verstoord zijne pen op zijde en ziet op. Het is de meid. Zij heeft een briefje in de
hand.
- De compelementen van Perfester Schol. Daar moet bescheid op.
Koormberg leest:
Amice,
Ik had mij gevleid het manuscript, dat uwe goedwilligheid op zich had
genomen voor mij over te schrijven, heden terug te zien.
Verblijve
Uw Dienaar,
P.M. SCHOL.
De knecht die wachtte was hier van groote beduidenis. Koormberg kijkt ongerust
regts en links en werpt een blik op zijne lekkere kagchel.
- Zeg dat ik binnen een uurtje zelf bij den Professor zal komen.
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Dit antwoord is zonder twijfel het gevolg eener gewigtige wijsgeerige overweging.
Zoodra Koormberg zich weder alleen bevindt, maakt hij zijn werk aan kant en pakt
het manuscript van de verhandeling, welke Petrus Marinus Schol, Juris naturalis et
criminalis, dat is crimineel vervelende Professor ordinarius in Academia Leidensi,
in een wetenschappelijken kring moet voorlezen, uit de graauwe papieren. Helaas!
het opgedragen werk was onvoltooid. Als hij eens in ongenade verviel! Hij zet zich
onder allerlei beschuldigingen zonder dralen neder, ten einde het ontbrekende bij te
schrijven en ziet dat hij, gelukkig, niet veel meer dan een half uur daartoe besteden
zal. Verschijnen voor den Hoogleeraar en te moeten bekennen dat het copieerwerk
niet af was! Professor zou het aan onwil kunnen toeschrijven en het ware met den
gunsteling gedaan.
De laatste letter staat op het papier. Koormberg rijst met een verwaand zelfbehagen
van zijn stoel, steekt zijne kaars op, begeeft zich naar de ijskoude achterkamer, kleedt
zich weder aan - iets verschrikkelijks! Wien gaat niet, bij de gedachte alleen eene
rilling door de leden? 'k liet mij liever doodtrappen door een olifant, als die Indische
koningin32 - pakt alles netjes bij elkander en haalt een kouden neus op de gladde,
besneeuwde straten. Maar een laffe, inhalige vleijer zou zich nog duizendmaal meer
getroosten.
Professor zit intusschen bij een warm kolenvuurtje in een lagen leuningstoel en
een zacht gewatteerden kamerjapon. Een keteltje met punch dampt naast hem in eene
theestoof. Professor staat als een eerste liefhebber van den vier elementen-drank bij
de Leidsche jeugd bekend. Hij is, zoo moreel als physiek, een klein man, die, voor
fleemtaal in 't geheel niet doof, gaarne Academievorstje speelt en eenige trawanten
als hofstoet achter zich geschaard ziet. Zoodra Koormberg in het studeervertrek is
binnen gelaten, ziet de Hoogleeraar om.
- Ik verheug mij u te zien, en gij brengt het manuscript mede?
- Wel zeker, Professor! Vergeef mij intusschen dat ik u noodzaakte den knecht te
zenden en een briefje te schrijven, want het stuk lag klaar, maar ik wilde het u in
persoon komen ter hand stellen.
Professor ziet het handschrift door.
- Is het niet wat klein geschreven?
- Dunkt u dat? Zal ik het dan nog eens overschrijven?
- Dankje! Neen, daarvoor is geen tijd meer.
- Een heerlijk stuk, Professor! Daar moet u wel veel werk aan gehad hebben. Ik
heb het met zoo'n genoegen gecopieerd!...
- Ei, ei! Maar loop je nu al weg, wil je niet nog een oogenblikje zitten?
- Als ik mag, Professor? Het zal mij altijd eene groote eer zijn en een dierbaar
voorregt, in de intimiteit van een man als Professor toegelaten te worden. Het is
eigenlijk mijn gewone studeertijd wel, doch hoezeer ik ook mijne studiën op eene
uitgebreide schaal heb ingesteld, zal ik echter nooit eene gelegenheid laten
voorbijgaan om op welke wijze ook bewijzen van mijn deszelfs Professoren op de
uitgestrektste schaal lievend hart te geven.
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Wie uwer schaamt zich zulk eene armhartige vleitaal niet, mijne vrienden? Zou het
gevoel van ieder braaf Student zich niet verzetten tegen zulk een lompen en
aangematigden lof omtrent een geleerde, wiens verdiensten ver boven de goedkeuring
van een jong mensch verheven moesten wezen? Er kwamen evenwel nog vele
dergelijke complimentjes. Koormberg liet meer dan merken, dat de lettervruchten
van Professor allen door hem gekend en zonder onderscheid gewaardeerd werden.
Hij stelde ze zelfs zoo onvoorwaardelijk hoog, dat eene minder bekrompen ziel dan
die van Schol het voor onbeschaamde persifflage - om het Hollandsche woord liever
niet te gebruiken - zou gehouden hebben. Maar Koormberg wist wat voor vleesch
hij in de kuip had. Ieder ander geleerde van het vak werd meedoogenloos gehavend
ten behoeve van Professor, het stelsel hetwelk niet dat van Professor was verguisd,
hij wiens beginselen niet die van Schol waren uitgekleed. Dat alles in Quadenstijl
en op zoetsappigen toon. En dan was het:
- Hoe vaart mevrouw en hoe varen de kindertjes en hoe vaart de poes en Azor en
de canarievogel van Lisetje?
En tot naar de minste huishoudelijke bijzonderheid wordt vernomen. Van een
groot man is immers alles belangrijk. Professor wordt verder zeer beklaagd dat hij
door dit guure weer zoo dagelijks naar de Academie moet en likkebroer Koormberg
vraagt met interest of hij laatst bij de publieke promotie van Verbees niet verkouden
is geworden. Maar Professor is ook zoo naauwgezet in het vervullen van zijne pligt.
- Hoe bevalt u mijn nieuwe collegie? vraagt Schol.
- Heerlijk, Professor!
- Maar is het wel duidelijk genoeg? begrijpt gij alles?
- Dat geloof ik, Professor! Wij zijn er u ook allen regt dankbaar voor. Als alle
Professoren zóó collegie gaven!...
Als er Studenten bij waren geweest zou Koormberg immers helder zijn
uitgelagchen. Schol laat zich niet te min welgevallig door zijn troetelkind sollen en
smelt van wellust in den duffen wierookwalm.
- Is Professors koperen stoof nog wel warm?
En Koormberg neemt voorzigtig kooltjes uit den haard en voedt den voetenwarmer
kruipend gedienstig. Het wordt walgelijk. Nu haast de fleemkous zich zijne makkers
op 't tapijt te brengen.
- Het verwondert mij, Professor, dat Verbrug den tweeden graad nog gehaald heeft.
- Waarom? Hij hield toch vlijtig collegie.
- Misschien bij u, Professor!
- Wezenlijk, hij is geen onknappe jongen.
- Hij kan aardig praten, Professor! Maar zoudt u gelooven dat hij solide is?
- Hoor eens, mijn waarde Koormberg, het is voor ons altijd eene moeijelijke zaak,
en sedert men goedgevonden heeft aan Stegers den tweeden graad te schenken, is
men wel verpligt...
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- Nu ja, dat heeft Professor van Dree - de aartsvijand van Schol - doorgedreven.
- Ik heb dan ook voor Verbrug - even als Stegers een gunsteling van van Dree simpliciter gestemd. Maar wie kan tegen den stroom opzeilen?
- Gij hebt wel gelijk, Professor! Daar hebt gij nu dien onaangenamen Vraam, een
jongen die bij elk Student als een stommeling bekend staat, weet hij niet de
Professoren zoodanig zand in de oogen te smijten, dat hij waarempel nog summis
halen zal. U denkt misschien dat hij uw dictaat gebruikt...
Dit was genoeg: Vraam zou ten minste van Professor Schol den eersten graad niet
hebben. Het wraakzuchtig doel van Koormberg was bereikt, wien Vraam laatst in
de koffijkamer van de Comedie palam voor gatlikker had uitgemaakt.
- Zou de jonge Heumer spoedig zijn examen doen?
- En druipen ook, is het geleerde antwoord, als hij niet beter mijn collegie
frequenteert en volhoudt mijne vrouw niet te groeten. Dat kun je hem zeggen uit
mijn naam.
Maar dat zal Koormberg niet, want hij zou door te waarschuwen zijn spel bloot
leggen en dat komt minder in zijne kraam te pas; hij heeft zelf veel te veel pleizier
in 't vak en wrijft zich de handen, als hij er dezen en genen eens ter dege in kan laten
loopen. Zoo'n booswicht!
- Ken je Vliegerstein ook, Koormberg?
- Dat kleine ventje? wel zeker!
- Een interessant voorkomen; maar het zou mij verwonderen als hij veel werkt.
- Dat is te zeggen, Professor, in de flesch, geloof ik, meer dan in zijn vak. Ik ben
óók zoo heel fijn niet, maar ik heb altijd gevonden dat dronkenschap iemand verlaagt.
Niets staat mij zoo tegen als drank. Ik ijs er wezenlijk van, zoo dikwijls ik een glaasje
zie inschenken. Het is jammer van jongens met zulke goede vermogens. Maar ik
vrees dat zijn gedrag niet nagegaan moet worden. Men heeft hem ook maar aan te
zien, even als Sawel...
Daar kwam een portret van Sawel, die uit zorg voor zijne zwakke gezondheid als
een oud heertje leeft: de arme jongen, hij kwijnt weg aan de tering!
Gelooft evenwel niet dat het, zoo als straks, toen er over Vraam werd gesproken,
haatdragendheid is of naijver, die Koormberg op zulk eene wreede en veilige wijs
kwaad doet spreken van zijne medestudenten; 't is alleen maar uit behoefte, uit
gewoonte, omdat hij het niet laten kan, omdat laagheid en slechtheid moeder en
dochter zijn en het berokkenen van eens anders nadeel zijn voordeel kan bevorderen.
Het spoor van zijne kar loopt over het ligchaam zijner broeders. Waarom zou hij hen
ontzien? De stroop, welke des Professors tong het zoetste streelt, is de edik des lasters.
Waarom daar geen gebruik van gemaakt? De honig, dien hij Schol om den mond
smeert, is zamengesteld uit de ware en verzonnen misstappen en gebreken van hen
in wier midden hij zich
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beweegt, wier vertrouwen hij zich moest waardig gemaakt hebben. Doch ook zij
vreezen, verdenken den schurk, fluisteren als hij nadert, vlieden zijne buurschap,
voeden een argwaan tegen hem, dien zij gegrond maar te gelijk onbewijsbaar weten.
Zij hebben de moreele overtuiging van het gedurige verraad des aterlings. Hij is de
Academische Judas, en - welk een vooruitzigt! - de promotiedag zal zijn bedorven
hart niet omkeeren. Van schuld bewust, beducht voor elke verklaring, uitlegging,
opheldering, angstig en lafhartig als alle gluipers, laat hij zich, gelijk Knaap de
pruikenfrik zou zeggen, wanneer deze zoo'n behandeling niet langer zien kon: pot
vol blommen, allerlei afgronden zeggen!
Kleine deugniet van een Asmodëus, zoo gij eens in dit late avonduur de daken
onzer woningen afligtte, hoeveel lieve, aandoenlijke tooneelen zoudt gij ons te
aanschouwen geven, en hoe zou het huisselijk geluk, de stille tevredenheid der
gezinnen, uzelf in al hare kuische eenvoudigheid tegenstralen! Hier is het een jong
gehuwd paar, het eenige kindje dat hun nog geschonken werd ligt krank, vader en
moeder zitten angstig naast het wiegje en vragen hoop en troost aan elkanders
beminnende blikken. Beschouwt verder dien geleerde in zijn boekvertrek; peinzend
bukt hij de grijze kruin over de ernstige folianten, van tijd tot tijd neemt hij de pen
tusschen de vingers en schrijft onschatbare woorden: des kundigen mans
nagedachtenis zal niet vergaan. Ginds onder dat andere dak, zitten ouders en spruiten
om de groote tafel geschaard, al de kinderen zijn vrolijk bezig; de jonge meisjes,
vruchten die beginnen te kleuren, wolken wier zoom de gloed der jeugd reeds verguldt,
verheugen de aangebeden moeder, en de vrienden harer broeders werpen haar teedere
lonkjes toe. Asmodëus fluistert dat deze alleen naar de Academie reikhalzen om in
den geliefkoosden kring vrijer te kunnen rondfladderen, want gij weet het: hoe lager
de kwak staat bij het vrouwelijk geslacht des te hooger de Student. 'T zou belagchelijk
staan, een meisje verliefd op een latijnschen jongen! maar een Student, spreek mij
daar van! In dat eenzaam en verlaten vertrek, vindt gij Klikspaan. Wat zit hij daar
deftig en genoegelijk in die fraai gebloemde chambercloak en wat is het doodstil om
hem heen! Ik zou wel willen wedden dat zijn geest weer steentjes raapt langs de
oevers van de Lethe, uit vrees dat de stroom ze anders mogelijk verzwelgt. Hoor dat
leven eens! In een huis in de buurt zijn eenige jongelui bij elkander. Allen spreken
te gelijk. Viert men daar feest, wordt daar geslaplipt? Neen, 't is daar nog te vroeg
voor, bovendien is dit thans het doel niet. Men leest daar oud-Hollandsche schrijvers,
men tracht daar onze taal zuiverder te leeren schrijven naar mate men de echte,
oorspronkelijke beteekenis der woorden, naar de oudste bronnen, met meer zorg en
naauwge-zetheid heeft opgespoord. Beminnelijke jongelingen, ik druk u de hand!
Dat ik met u om de groene tafel mogt aanzitten en uw bezielden, smaakvollen
redetwist deelen! Zoo is alles in deze woningen liefde, vrede en rust, ouder- en
huwelijkszegen, genot en studie. Maar laat ons nu ook eens in het huis van Schol
gluren, schalke helsche Mayeux! In eene hooge studeerkamer zit daar
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een jongeling over een man van rijpen leeftijd, eene vergulde lamp, boven de
schrijftafel gehangen, verspreidt een aangenaam zacht licht door het ruime, warme
vertrek; die man is Hoogleeraar, die jongeling Student: de leerling aan de voeten van
den wijsgeer! Het gesprek zal belangrijk, leerzaam, misschien roerend zijn. Wij
verliezen ons in aandoenlijke gissingen. Helaas, neen! Ge weet waarover het liep,
ge weet hoe ellendig, hoe kleingeestig, hoe walgelijk, hoe beuzelachtig, hoe
verachtelijk het was. Dat heet vertrouwelijk. O, die menschen, die nooit over zaken
kunnen spreken, die altijd personen moeten afhandelen! Wie het tooneel, waarvan
wij u getuigen maakten, een tooneel zoo laag als slechthartig, zonder geest of
belangrijkheid, even schaamteloos en onzedelijk van den kant des meesters als van
dien des leerlings, onmiddellijk had voorgesteld, hij had verontwaardiging, hij had
afschuw verwekt. Wij hebben den Hoogleeraar willen sparen en er voor een gedeelte
den bescheiden sluijer des derden persoons over heen geworpen.
- Welk een leven op straat! luister eens!
Daar komen de Franschen aan!
Vier of vijf stemmen krijsschen door elkander allerlei heterogene liederen. De bas
wil sopraan zingen en verwringt zijne faucet; de tenor zoekt in de bas af te dalen.
Het is een krakeel, een oproer, eene vischmarkt, een bordeel van klanken. 'T is om
bang van te worden. Men hoort reeds luidkeels uitgegild:
L'or est une chimère!

en mère is een wanhoopskreet, dien eene nuchtere keel niet in staat zou zijn te slaken.
Te gelijk zingen twee andere stemmen in duet:
Messieurs les Etudiants
S'en vont à la Chaumière,
Pour danser le Cancan
Et la Robert-Macaire,
Toujours, toujours,
Triomphant des amours!

en het koor valt woedend in: - En ioup, ioup, ioup, la la la la la! - terwijl een derde
dronken sujet de beide vorige ten overvloede al brommende begeleidt:
Mijn lieve Krulle-Mie,
Ik heb in jou behagen,
Ik heb in jou zenie,
Daarom wil ik jou vragen
Of jij, of jij,
Eens dansen wilt met mij.

En zich vereenigend met het koor, merkt hij te laat dat hij onder zijn gelol eenige
maten ten achter geraakt is. Ondertusschen hoort men wel twintig huizen ver een
kleinen, zwarten smidsjongen, die nog laat van zijn werk komt:
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Wel, schipper van de schuit,
Ben jij daar in geboren?
Kom jij er reis onder uit,
Want anders zal je smoren...

Een zingt Iovivat, een ander heft het Volkslied aan, een derde brult:
Het land dat heeft geen vader meer,
vader meer,
vader meer!

- Dat komt uit den Burg, zegt Koormberg. Het is geducht zoo als er thans weer aan
de Academie gedronken wordt. En nu is men nog maar in de pause! 'K zou niet graag
op het dessert komen.
- Is er dan van daag iemand gepromoveerd?
- Och, die gemeene Theologant, ik weet zelf niet meer hoe hij heet.
- O ja, die jonge mensch uit Twello.
De troep nadert. O jé! ik herken het lied al in de verte.
Pietje Schol, Pietje Schol,
Dronken soes, oliebol!...

en daar onder is het: gesproken, zoo als tusschen sommige aria's staat:
- Hoe smaakt de punch, Piet?
- Lieve Piet!
- Ben je al zat? hé?
- Gaat Mie je wijf nog altijd mank?
En nog erger zaken, minder voor herhaling vatbaar, en waarop Professor geen lust
voelt: de temps en temps, te antwoorden.
Men is stil blijven staan voor het huis. Het laat zich aanzien dat het een standje
zal geven. Koormberg maakt een gebaar van afgrijzen. Schol blijft onbewegelijk en
scherp toeluisteren, en houdt zijne handen, bevende van inwendige gramschap en
schaamte, krampachtig om de armen van zijn leuningstoel geslagen. Daar klinkt het
weer:
Pietje Schol, Pietje Schol,
Dronken soes, oliebol!

Welk een oogenblik, welk een toestand voor den Professor! Zoo hij nog maar alleen
was! Hij vliegt op en met eene vreesselijke stem:
- Wat hoor ik daar tegen mijn venster?
- Sneeuwballen, Professor! zucht Koormberg beteuterd.
- Hoe houden het mijne ruiten uit! en dat in die kou! Zoo word ik beloond voor
alles wat ik voor de Academie heb gedaan! Maar ik had de ondankbaar-
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heid moeten voorzien... Ik zal het hun betaald zetten... In mijn tijd zou zoo iets niet
gebeurd zijn... Toen had men nog ontzag voor grijze haren... Kwajongens!...
Professors woede grenst aan vertwijfeling. Maar het koor - Gaat steeds door:
Pietje Schol, Pietje Schol,
Dronken soes, oliebol!

Op eens verheft zich eene stem. Het gezang versterft en houdt op.
- Professor Schol, je bent een verdomde smeerlap! Hoor je niet dat ik zeg dat je
een smeerlap bent? Nou ben ik bezopen, maar 't eerst dat ik je tegen kom, al is 't in
de Senaatskamer en met je toga om je beroerden, leelijken bast, zal ik je in je bek
spoegen dat Boerhave en Scaliger het zien. Je moest al lang afgezet zijn, ellendige
schoft!
Hier sidderde Professor en werd zoo bleek als een doek.
- Als je nog ééns het hart hebt om een vriend van mij te laten druipen omdat je
niet wel bent met zijn oude, zal ik je in het water smijten, fielt dat je bent, en hals en
ribben stuk slaan. Versta je 't wel daar boven in je hok? Het gouvernement moest je
afzetten, hoor je, afzetten!
Daar werd zijne stem zoo rouw als eene zaag. De heele vent was wel raauw.
- En als je wilt weten wie ik ben, ik heet...
Hier werd plotseling zijn mond gesloten door eene vlakke hand.
- Ik woon in het Noordeinde bij...
Dit was alles wat hij er nog achter kon mompelen.
Deze geheele aanspraak, afgebroken uitgebraakt en telkens door allerhande
pogingen van het clubje gestoord, was door Schol en Koormberg - hoe kon het anders?
- zoo duidelijk verstaan als door de buren, die allen uit de ramen lagen, ten einde
zich in deze potsierlijke gratis-voorstelling te verlustigen. Meermalen hadden de
anderen al zingende getracht hun weg te vervolgen, doch de redenaar stond pal, was
niet van zijn stuk te brengen en weerde af met een krachtigen arm ieder die het
waagde nader te komen, tot dat eindelijk een van allen, op het oogenblik dat de
onvoorzigtige zijn naam ging uitgalmen, op hem aanvloog en hem, onder de woorden:
- ben je bliksemsch gek? - het noodlottig geluid, als gezegd is, in den mond smoorde.
Men wilde hem nu medeslepen; doch niets baatte. Vergeten dat zijn naam niet ter
kennisse van Professor Schol gekomen was, ging hij voort:
- Nou ben ik opgewonden, maar ik weet best wat ik zeg, en als je er morgen wat
van hebben wilt, dan kom je maar bij me, smerige loeris!
Schol was geheel buiten zichzelven; hij wandelde met groote schreden de kamer
op en neder en sprak geen woord, maar zwaaide met een grooten, witten zakdoek,
zuchtte erbarmelijk en sloeg van tijd tot tijd zijne kneukels zeer op zijne schrijftafel
om zijne gloeijende woede niet te laten bekoelen. Koormberg durfde de oogen niet
opslaan; in de pakken met zijne positie, zat hij in het vuur en op het ongelukkige
keteltje punch te turen dat, aan de kook geraakt
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zijnde, binnen het vertrek zijne beschuldigende stem aan die daar buiten scheen te
paren. Klik klak! klik klak! rinkinkt het op eens. Het waren de groote ruiten van
spiegelglas, die onder eene bui harde sneeuwballen bezweken. Schol viel neder in
zijn armstoel en beet op zijn grooten, witten zakdoek. Zijne arme glazen! Welk een
hoon! Welk een figuur maakte hij voor Koormberg, voor de buren, voor zijne vrouw
en kinderen! Eindelijk deed hij eene poging tot spreken. Zijne lippen waren bleek,
zijne trekken stonden strak, zijne oogen waren strepen, maar tusschen die strepen
brandde vuur. En uit dat vuur daar kwam een traan, o, zoo'n overschoone traan! die
als lava over de Professorale wang biggelde.
- Wie zijn het?
- Ik weet het niet, Professor!
- Ik moet het weten.
- 'T is me inderdaad niet mogelijk de stemmen te herkennen.
En zich op deze of gene manier vertoonen, zich er aan blootstellen gezien te kunnen
worden, was voor Koormberg minder zaak dan voor iemand. Maar daar vallen hem
op eens de kleine uitknipsels in het hout van de luiken in het oog:
- Zoo ik dáádoor zien kon, Professor! 'T is lichte maan en op de sneeuw
onderscheidt men gemakkelijk.
Onderwijl ging het schelden, zingen en uitjouwen steeds zijn gang.
- Neem dien stoel!
- Ik kan er niet bij, Professor! Kijk! ik sta al op mijne teenen.
Onophoudelijk bulkt het koor met eene variant:
Pietje Schol, Pietje Schol,
Ga maar met je meid op hol!

- Kom hier! 'k zal u helpen.
Professor gaat voor het blind staan, buigt het ligchaam een weinig, en Koormberg
klimt, met behulp van den stoel, op zijne schouders. Edele, bevallige, schilderachtige
groep!
- Drie ken ik er van: Klaas Verboor, Vlierinxen en Groempt.
- Vlierinxen en Groempt. Ha! Juristen! Verder!
- Ik zeg dat ik de anderen niet ken.
- Maar dien één?
- Welke, Professor?
Professor stond het ijsselijkste uit onder de verpligting eener nadere aanduiding.
- Wil je me niet begrijpen?
En hij neep Koormberg van nijdige spijt in zijne dijen. Beide zaten onder dit
vriendschappelijke praatje nog steeds boven op elkander, en de Student had niet den
minsten lust den naam te noemen van den uitdager, dien hij meer vreesde dan iemand,
dien hij wist dat alles wagen durfde, niets ontzag, en het goede en billijke slechts te
woest, te dol, te hevig en te onbesuisd wilde door-
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drijven. Hij hield dus vol dat hij hem niet kende, te meer daar hij zijne eerste klappen
al beet had.
- Dan wil ik zelf zien! zegt Schol knarsetandend en het laatste gevoel zijner
waardigheid afwerpende.
Doch juist terwijl hij, op zijne beurt op Koormbergs nek geklommen, zijn oog
voor het gebogen sleufje brengt en een van allen weer snaauwt: - zeg! moet je
werkmeid haast weer bij je in de kraam? - en het koor weer giert:
Ga maar met je meid op hol,
Dronken soes, oliebol!

- het was de spijker juist op den kop - roept er een:
- 'T is maaneklips, jongens! De blinden zien! Arsch, marsch! Verraad!
Tot afscheid vliegen nog enkele glasruiten, maar de straat is ledig; een luid
geschater verheft zich eenige huizen ver en Professor Schol heeft een langen neus.
Zoodra het gevaar geheel geweken blijkt wil Koormberg aftrekken.
- Wacht even!
Met eene bevende hand schrijft Schol een briefje.
- Reik dit in het voorbijgaan bij den officier van de regtbank over.
- Best! Is er ook nog iets anders van uwe dienst?
- Neen.
- Eer ik het vergeet, Professor, ik verhuis over eenige dagen, voegt Koormberg er
ten slotte nog bij, ten deele om Professors en zijne eigene figuur zoo veel mogelijk
te redden onder het zoeken naar zijn hoed, die van te voren onder het blind had
gestaan, maar, bij het op elkander klauteren geheel plat getrapt, onder de schrijftafel
wordt teruggevonden, ten deele misschien ook om tot op het laatst zijn karakter vol
te houden, - ik kan het niet langer uithouden met dat slechte huis achter mij in de
straat. Ik zal het briefje dadelijk bezorgen. Goeden avond, Professor! de complimenten
aan mevrouw!
Roodkragen, diendermenners, roemvolle zoo al niet dappere mannen, waar toefdet
gij, terwijl des avonds vóór tien uren het huis van Professor Schol met sneeuwballen
werd gebombardeerd, de stoep schitterde van het gebroken glas en de straat
weergalmde van misbaar, vloeken en schimptaal?
- In de kroeg, Klikspaan! in de kroeg aan het Utrechtsche veer.
'T is waar, de schuit had een uur geleden eene oproerige beweging naar Utrecht
gemaakt.
En daarom zou het niet geheel ongepast zijn ter dezer gelegenheid, daar men toch
op bezuinigingen bedacht schijnt, de Leidsche politie als overtollig en onnuttig af te
schaffen.
Wij weten de betrekking van Koormberg tot Professor Schol; maar nu die van den
tweeden tot den eersten? Dat is een geheim, maar ik wil 't u wel in het oor blazen.
- Koormberg heeft geld en Schol eene huwbare dochter; vat je 't?
En Koormberg heeft Professor in den zak. Doch niet alleen bij dezen, bij
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alle Hooggeleerden zoekt de man met de bruine tong zich evenzeer in te dringen en
aangenaam, ja, onontbeerlijk te maken. Hij is als 't ware gehuurd om de wekelijksche
theecorveën te stofferen, er Professor naar den mond te praten, Mevrouw niet te
vergeefs thee te laten zetten, de aanwezigen te ergeren en de gelegenheid te laten
voorkomen langs welke de Hooggeleerde gewoon is zijne stokpaardjes te bestijgen.
Hij is een levend bulletin wanneer Professor ziek is. Op de collegies - hij is Praetor
op de meesten en weet welke niet en waarom zij niet gegeven worden - zit hij onder
de catheder, als de vroompjes onder den preekstoel, en zorgt dat er 's morgens altijd
een toereikend gehoor tegenwoordig is om de Professorale magtspreuken en uijen
aan te hooren en verjaarde dictaten na te pennen. De man met de bruine tong loopt,
speculeert op de Professorale ijdelheid. Zijn geweer, zijn scepter is de stroopkwast.
Als een schildwacht heeft hij post gevat voor Professors deur.
Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.33
Bah, dat geflikkeflooi! En dat alles om een goeden graad, om een plasdankje te
verdienen, een wit voetje te hebben in den kring van welken hij zijn heil verwacht,
om de beste te zijn, om genoemd te worden onder de oppassende jongens, - en hoe
vele deftige mannen, die zich als kinderen laten inpakken! - om eindelijk te schijnen
wat hij niet is.
Om te schijnen wat hij zeer ver is van te zijn, de huichelaar! Want...
Wat blijft ter wereld ooit verborgen,
Hoe diep verhuld?34

allengs kwam de eene gemeene streek uit na de andere, en op zekeren avond dat
Professor Schol het Stoombootje voorbij moest, dat slechte huis in de steeg om
hetwelk Koormberg wilde verhuizen, zag hij er dezen, voorafgegaan door een hevig
inhuizig lawaai en stampagie, niet ongelijk aan dat in den Gijsbrecht van Amstel,
als de nonnen achter het gevallen scherm vermoord worden, door Groempt en
Vlierinxen met schoppen en vuistslagen uitdrijven. Zijn gelaat droop van bloed, zijn
geest was bedwelmd van wege het vocht dat hij voorgaf zoo zeer te verafschuwen,
en toen Scholletje, verschrikt zijn lieveling herkennende, stil bleef staan, merkte deze
dat Koormberg half naakt lag, hij had wel een rok aan en een losgescheurd vest, doch
zijne bloote beenen spartelden in de lucht. Hij ijsde als hij één halfje bitter zag
inschenken op de Societeit, maar vatte twee heele bommen als hij alleen was op zijne
kamer. Hij werd opgevreten door allerhande bivalvische schulden, en toen men hem
zijn consilium abeundi kwam aankondigen, vond men de deur op het nachtslot, dewijl
hij noodig had geacht de heimelijke hulp van zekeren medischen smid in te roepen.
Toen Koormberg klein was heette hij altijd: zulk een heel lieve, zoete jongen!
Stille waters hebben diepe gronden.
Men peinze hier eens ernstig over na!
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X De student buiten de Academiestad(aant.)
Intra muros peccatur, et extra.

Horatius.
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Wanneer de kwak zijne geluksdroomen op het allertoegeeflijkst den teugel viert, zich
een hemel op aarde wil scheppen, en zijn sterkst bemanteld en gekanteeld kasteel in
de lucht bouwt, zoo waant hij zich Student. Student! O, dàt te zijn is het eenige doel
van zijn streven, en vurig wenscht hij, in zijne overdrevene ongeduldigheid, de jaren,
welke hem nog van dien gelukstaat afscheiden, te kunnen oprollen als een gangkleed,
opdat hij hunne lengte niet geheel behoeve af te loopen of na te meten. 't Studentzijn
is het eeuwig wederkeerend onderwerp zijner gesprekken met zijne makkers,
anecdoten worden op anecdoten gestapeld, welker helden allen den rang van jongelui
bekleeden, zijne Tantaliden buiten de school; dan wordt er verhaald wat aan den
verhaler verhaald en herhaald wat aan den herhaler herhaald is, omtrent reuzen van
het voorgeslacht, die de geheele Academie op stelten bragten, geen Professor rustig
op zijn bed lieten, bloeddoggen hielden ter verschrikking van Leidenaars en
klapdutters, en ieder wel twee, ja, wel twee flesschen! aan konden.
Och, kwak, τυπτεις den bal grootendeels mis!
Grootendeels! niet geheel! want vraagt gij aan het lieve aankomende meisje, wie
de eerste plaats in hare verliefde verbeelding inneemt, zij zal u vertrouwelijk
toefluisteren den naam van... een Student; den naam van den vrijen, lossen, jongen,
schoonen, stoutmoedigen man, die grillig en oorspronkelijk afsteekt tegen den valen
achtergrond der maatschappij, die, bevalliger dan allen gekleed, - En de pet - Regt
coquet - Op één oor, - Zwiert de breede straten door, die zich verleidelijk en sierlijk
over de frissche juffertjes heenbuigt - ziet, hoe galant! - een rijpaard, eene tilbury,
een New-foundlands-dog houdt!... Wat al betooveringen! welk een schitterende
Oreool! zoo als van der Hoop in zijne grap tegen van Speyk schrijft. Gelukkige! (De Student namelijk.)35
Na acht maanden aan den Leidschen Academiehemel als eene zon geschitterd te
hebben, komt de gelukkige te huis, en belooft er zich veel van zijne glansen het
Philisterdom verblindend in de oogen te doen stralen.
Al zijne vrienden, kantoorbonken, afhankelijk van hunne ouders, hun principaal,
hunne beurs, gekluisterd binnen de enge muren van het gat hunner geboorte, zuchten
hem des zomers tegen:
- Waardeert gij uw geluk wel, vriend! Vergelijkt gij wel eens uw leventje, met de
slavernij die ons deel is?
Noodelooze en flaauwe vraag, ter naauwernood kantoorbedienden waardig, waarop
het den kweekeling van Minerva te veel moeite is antwoord te geven! Wie immers
aller schepselen op aarde is, althans in de twee eerste jaren van zijn Academisch
burgerregt, sterker dan de Muzenzoon overtuigd van de gadelooze hoogte van zijn
stand? Student! vorst in het rijk der ongebondenheid, vrijste der vrije wezens, rijkste
der rijken, van wege het ongeloofelijke crediet, schepsel dat buiten de schepping
staat, voor wien de zon geen dag maakt noch de duisternis nacht! Zijn pet is hem de
muts der Vrijheid, zijn stok de knods van Hercules, zijn oppasser een Heloot slechts
waardig het slik van zijne bezoedelde laarzen af te likken!...
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Maar hoe valt hem alles bij zijne ouders tegen, hoe verschiet zijn glans, hoe verbleekt
zijne kleur, hoe vergaat hem de jooligheid zijner vrije jeugd! Op de Sociëteit - het
is niet anders! - ziet hij zich door de pruiken laag geschat, door de knechts
gefamiliariseerd, door zijne eigene figuur geplaagd; op straat en bij helder klaren
dag wordt hij door kruiwagens van de kleine steentjes gedrongen, door boeren met
melkemmers en door timmermansjongens met latten en planken straffeloos en
ongewroken tegen het lijf geloopen. Zijn karakter wordt uitgevlakt, zijne hoeken en
kanten glad geschaafd, zijne kenmerken gesloopt, zijne eigenheden geëffend. Hij
wordt een gewoon mensch, wat? een gewone zoon, het kind van zijn vader, de jonge
heer, en hij moet zijne kinderschoenen weer aansloffen, die te naauw zijn geworden
en zeer doen. Hij leert weer gehoorzamen en zoet wezen. Ach! waar is zijn oppasser,
zijn wijnkelder, zijne kast, zijne kroeg? Koning, waar is zijn schepter en, dwingeland,
waar zijn wil? Helaas! ‘Zijne oogen zijn dof geworden: hij is suf; het is een verlóópen
Leeuw.’ De Student is dood in den Student. Hij moet het leven der Philisters leiden,
neen, lijden; hij moet opstaan en naar bed gaan met het huishouden, eten en drinken
op het uur. Alles is hem een steen des aanstoots. Dan denkt hij terug aan de gouden
tijden en reikhalst naar September, wanneer hij weer Studentsch zal mogen spreken
en knoopen leggen in de zwiep zijner volzinnen. Maar nu vordert vader strenge
rekenschap van tijd en geld, en doet scherp onderzoek naar zekere praatjes, waarmede
kwaadsprekende tongen den ligtgeloovige in den loop van het jaar zijn komen lastig
vallen.
De kennissen van den Student, eenige even als hij verzuchtende stadgenooten of,
erger nog, doortrekkende vrienden, zijn contrabande in zijns vaders huis. Welk eene
smart voor den gullen, gastvrijen jongen! Hij mag ze onder den blooten hemel spreken,
en 't is hun geoorloofd op een behoorlijk uur eene stijve visite bij de familie te komen
afleggen: wee den martelaar zoo hij in eene vlaag van drift opstuift! Mama tobt hem
af met buitensporige zorgen, kinderachtige liflafjes, ongepaste tederheden. Hem, die
anders kussen uitdeelt, worden ze nu opgedrongen, vroeg of laat, willens of onwillens;
aan tafel verschijnen er lekkere schoteltjes, waaraan hij gedwongen is op poene van
bitse aanmerkingen en zure gezigten eere te doen; wanneer hij uitgaat is het: - knoop
uw jas toch digt! - of: - wees voorzigtig op het water, als gij weer gaat roeijen! - of:
- denk aan de avondlucht! - tot den sterken knevel, die, als de thermometer beneden
nul staat, met eene bloote borst door Leidens straten giert, reeds in April aan 't Vinkje
het Galgewater over zwemt, zoo dikwijls als het lukken wil, in den maaneschijn
wandelt met eene kleine, poezelige Houri onder zijn almaviva, en ten gevolge van
dit alles de voldoening heeft mogen smaken, ouders, broeders, zusters, magen,
vrienden en bekenden, hem als uit éénen mond bij zijne tehuiskomst te hooren
toeroepen:
- Wel, jongen, wat zie je er patent uit!
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En daar zit hij nu t'huis! en als hij na zijn ultimatum - middernacht - nog niet binnen
is, maakt Mama zich ijsselijk ongerust, ontvangt hem in een beddejak met eene zucht
en een traan, en klaagt den volgenden morgen op het ontbijt, dat zij geen oog heeft
toegedaan en eene vreesselijke scheele hoofdpijn heeft, waarop gepoederjaste vader
zoon grimmig, gepapillotte zusjes broer kattig, en witgedaste broeders denzelfden
verontwaardigd aankijken en hem, als uit één oog, beschouwen als een ongevoelig
monster en koelbloedigen moedermoorder. Daar zit hij nu t'huis! neen! ligt t'huis!
gebannen uit zijn onbedwongen Academieleven, geklonken aan de ouderlijke woning
gelijk Prometheus aan de rots, slaaf van allen, die zich niet ontzien zich aan zijne
weer-loosheid te vergrijpen, die hem, zoo als zij dit noemen, pleiziertjes willen
aandoen, met en bij wie hij visites moet gaan maken, die hem introduceren in alle
collegie- en andere tuinen, hem rondleiden als den vetten os en niets anders dan
pronken willen met den Student die over is. Ja, het is wel met hem over! Aan al die
ongelegenheden staat hij bloot, moet hij zich onderwerpen, en dit niet alleen, maar
hij is ook nog genoodzaakt allerlei zonderlinge ondervragingen te ondergaan bij
onderscheidene oude luidjes, die twee geslachten ten achter zijn, waarvan sommigen
zeggen te meenen dat hij nog op de kostschool was, en anderen durven aanmerken
dat hij alweer grooter is geworden, hij, wiens vuist, in bondgenootschap met rotting
en huissleutel, reeds heirlegers van Leidenaars verslagen heeft!
Daar zit Prometheus nu op zijne rots! even als Napoleon, die ook al dikwijls bij
Prometheus is vergeleken, en roept uit al zijne magt, gelijk de Corsicaansche
dwingeland op den penning: - WAAR ZAL IK ONTKOMEN? - Ja, reeds zag hij derwijze
op tegen de vacantie, doorgebragt in den schoot zijner familie, dat hij, nog te Leiden,
aan zijn vader vergunning vroeg tot het maken van een reisje langs den Rijn of door
België met een zijner vrienden. De vader weigerde. Waarom? O, mijne vrienden, en onder u zijn er velen die insgelijks de grieve doorgestaan hebben - is het niet om
u de haren uit te trekken en die van uw vader er bij? Waarom? Leest deze passage
eens uit den laatsten brief van huis.
‘Omtrent uw verzoek in de aanstaande vacantie eene reis te maken moet
ik u antwoorden ik daar zeer tegen ben, de vacantie eene veel te geschikte
gelegenheid zijnde om eens braaf door te werken en alzoo zoo spoedig
mogelijk een einde te maken aan die reeds zoo kostbare Academische
studiën. Ook geloof ik dat, als gij zulk eenen toer over eenige jaren, bij
voorbeeld na uwe promotie, maakte, u dit van veel meer nut en voordeel
zou zijn als nu. Al wildet gij dan eene geheele maand, ja, zes weken lang
uitblijven, zou ik het u gaarne toestaan; ga dan eens den Rijn op tot Mainz
of nog hooger, zoo gij begeert, slechts niet naar België, waar het voor een
Hollander, wat men er ook van moge zeggen, altijd gevaarlijk blijft.
Bovendien ken ik dien compagnon niet, van welken gij spreekt: een jong
mensch wordt in verkeerd gezelschap zoo schielijk bedorven! Nog eene
andere reden doet mij besluiten u bij ons te houden. Uwe moeder blijft
altijd
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zeer over uw gemis klagen; de goede vrouw, die er zich nog maar niet aan
kan gewennen, vreest dat gij onder al die verleiding van de Universiteit
geheel zult verwilderen en vervreemden van uwe betrekkingen. Haar
oordeel was, en zoo is ook het mijne, dat de groote vacantie in den
familiekring behoort gepasseerd te worden. Gij ziet dus dat wij er allen
om gegronde redenen zeer op staan,’ enz.
Het slagtoffer van de ouderlijke baatzucht en eigenzinnigheid komt met een kwaden
kop t'huis en besluit van zijn kant ook niets te doen van alles wat hij weet dat zijne
ouders aangenaam zou kunnen wezen. Knorrig laat hij het hoofd hangen, spreekt
niet meer dan noodig als hij binnen is, is zoo weinig binnen als hij kan en vreet zich
op van spijt. De zon schijnt brandend door de heete straten, gloeijend op de roode
pannen; de stoombooten, tot zinkens toe met passagiers bevracht, varen weg voorbij
zijn neus, de postrijtuigen snorren langs hem heen wanneer hij uitgaat, en hij ziet de
diligences, met zoo veel reizigers als zij bergen kunnen beladen, deftig door de stad
stappen: Et tu n'es pas là, brave Crillon! Hij is geboeid, gevangen! De eene familie
gaat hier- de andere daarheen, brieven melden hun geluk en genoegen, heel Holland
wordt door heel Europa gestrooid, hij verzucht en vermolmt nevens en met zijne
ouders. Bekrompen, ellendige handelwijs! Ziet gij dan niet in, dwazen daar gij zijt,
dat gij de beste opleiding versmaadt tot zelfstandigheid en vrije ontwikkeling? Gij
ontzegt uwe jongens het zuiverste vermaak dat onze zamenleving aanbiedt, gij
ontscheurt hen aan den boezem der natuur die hen roept! De behoeften van den
jongen mensch ontkennende, weigert gij hun de beweging, de ontspanning, de
gezondheid naar ziel en naar ligchaam! Gij wendt hun geest af van grootsche en
edele en weldadige genietingen, gij smijt dien anderen bijbel voor hunne blikken
toe, geen wonder dat zij u met de geboden van den eersten naar den kop gooijen! Gij
drukt de driftige verheffing huns harten roekeloos naar beneden, kluistert hen
wangunstig aan uw dompig vertrek en verlaten stad, en in plaats van toe te geven
aan den dringenden eisch der natuur, onder den invloed van die zeldzame
oogenblikken van opgeruimde onbezorgdheid, welke het den mensch slechts even
hier beneden gegeven is zonder eenig inmengsel van alsem of edik te smaken, zegt
gij hardvochtig en onverstandig: - neen! - en weigert... Zoo gij wist hoeveel! Ons
behoort gij, zegt gij tot uw kind, ten onzen genoege zal het u drie maanden lang
verdrieten, en eerst wanneer het maatschappelijke leven, met al deszelfs bezorgdheden
en rampen, u dreigend aangrimt, dan eerst zult gij met een door het breken met uwe
jeugd verscheurd hart, met een door de onzekerheid van wat voor de deur staat
geslingerden en ter neder gebogen geest eens even mogen uitvliegen, ten einde het
groote gemis te kennen van wat gij nooit zult terug zien!
Wien verwondert het nu nog dat de Student tegen zijne vacantie opziet? De
vaderlijke woning is hem een doorn in het oog. Hij gaat er heen zoo laat hij kan, hij
verlaat haar zoo vroeg mogelijk, en als gij hem vraagt: - wel, hoe heb je 't in je
vacantie gesteld? - is zijn antwoord eene diepe zucht. De ouderlijke
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liefde staat hem duur. Hij komt er toe den Student-Leidenaar te benijden, die ten
minste van jongs af naar dit leventje is geplooid geworden en, zonder een ander te
kennen, zich gewend heeft aan ingetogenheid en onderwerping. Zou er dan niets aan
te doen zijn het vaderlijk huis voor den Student dragelijker of al was het dan maar
iets minder onaangenaam te maken?
Doch zijn vader gebiedt dat hij werke. Optime! werken zal hij dus niet. De kamer
van een zijner broers of de leerkamer van de kinderen of het hokje waar hij te gelijk
slapen moet, wordt hem tot studeervertrek aangewezen. Weet gij wat hij er uitvoert?
Hij lucht er dagelijks zijn hart. Hij schrijft zijne makkers. Hij telt hun zijne rampen
op, hij roept luide hun medelijden, hunne vertroosting in, en zijne brieven schitteren
van bittere scherts, scherpen hekel, snijdend vernuft, bedroefd geschater. Zijne staden huisgenooten moeten het bezuren. Wat loopen ze er in! Hoe hij ze ronddraagt, in
al hunne naaktheid te pronk stelt! Hij bespuwt ze, hij vertrapt ze, hij vermoordt ze.
En zoo hij niet verscheurt, vertrapt en vermoordt, dan keert hij zijne gedachten naar
Leiden, en hij is weer Student en vrolijker en kluchtiger dan ooit. Somtijds zijn zijne
brieven met versjes doorspekt. Luistert eens! Bevalt u dit rijmpje?
Wie wandelt daar, heele uren lang,
De straten door met loomen gang?
Wie ziet er knorrig uit en geel,
En lijkt, met alles in krakeel,
Een mensch, bij wien 't niet pluis is?
't Is de Student, die t'huis is.
Wie heeft het land, waar hij ook gaat,
Het land in huis, het land op straat,
Waar veel, waar weinig menschen zijn,
Waar thee geschonken wordt of wijn,
Waar 't stil en waar gedruisch is?
't Is de Student, die t'huis is.
Wie, schoon zijn beurs zij welgesteld,
Geeft niet één cent uit van zijn geld,
Die anders meer nog dan zijn deel
Verfeestviert, als hij droog van keel,
Maar kaler dan een luis is?
't Is de Student, die t'huis is.

Of hij vergrijpt zich - met zulke beuzelarijen vermorst hij met voordacht zijn tijd;
bonjour, Papa's! hoe vaar je? - aan de edelste uitstortingen onzer poëzij en verkleedt
den verheven Helmers in een slaplipper.
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Koor van studenten
Legt neer de brandende sigaren!
De lofzang ruisch' dees tafel rond!
De toon rijze uit uw hart, o Leidsche drinkerscharen!
Heft aan en laat de pijpen varen!
Maar brengt voor alles eerst den beker aan den mond!
Twee studenten
Dat hij weer groen1 word', die, verbasterd,
Den nooit volprezen wijn miskent,
Den drank van zijne avunculs lastert
En 't poculum der Tafel schendt!
Hij hebbe smeden tot zijn buren
En zij gehaat als trappenschuren,
Steeds zij zijn buidel zonder geld!
Hij hebbe pijn in beî zijne ooren,
En 't kroost, den onverlaat geboren,
Zij eeuwig met den dorst gekweld!
Wat steden, in zijn dronken zwieren,
De Wijngod met zijn vocht bespat,
't Lugdunum van de Batavieren
Schonk hij een dubblen flesschenschat.
Waar dronk ooit Noach beter wijnen
Dan hier in onzen kring verschijnen?
Waar vindt men beter Chambertijn?
Zegt, waar mousseert Champagne beter,
En waar dronk ooit een beefsticketer
Een dergelijken Portowijn?
Roem, Philistijn, uw karig sjouwen!
Bij ons wordt nooit een flesch geteld!
Men vreest bij ons geen witte mouwen,
Wij smijten uit al wat ons knelt.
Wat stoft ge op whist- en hombre-spelen?
Gij zijt verpligt daarin te deelen:
Moogt gij het laten als ge wilt?
Gelukkig, zoo gij, bij 't betalen,
Een enkel vischje weer moogt halen
En niet naar huis gaat doodgevild!

1

Eene verouderde naam voor eene verouderde zaak: het stukje lag ook onder oude papieren!
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Ook wij, wij spelen - maar waarachtig!
Die spelen zijn van beter soort,
Wij drinken Puff of tellen tachtig
En letten op 't gegeven woord.
Wel roemen wij niet op lakeijen,
Heijdukken in hun prachtlivrijen
Of Mooren met het blank gebit,
Maar 't hospitaatje komt naar boven,
En lacht ze eens vriendlijk onder 't sloven,
Haar tandjes zijn wel eens zoo wit!
Wij sluiten in geen kamermuren
De feestvreugd op, als waar ze een groen!
Het raam moet open, en de buren
Ze moeten hooren wat we doen!
't Is onder 't klinken van de glazen
Dat elk naar hartelust kan razen
En zingen zonder melodij.
Wij, die geen glaswerk kunnen lijden,
Wij blijven tegen flesschen strijden,
Zoolang er wijn in flesschen zij.
't Is wellust van den stoel te zinken,
Waaronder 't gruis der glazen rust,
Waarop bij 't feestelijke klinken
Gij 't eerst uw beker hebt gekust!
Op welke kamers dan uw stralen,
Aurora! 's morgens komen dalen,
Neen! op geen kast ziet ge in de stad
Zoo zacht en vriendlijk naar beneden
Als daar, waar nog geen uur geleden
De vriendenschaar te drinken zat.

Het is jammer van den jongen, doch zijne ouders hebben het dus gewild: het zij zoo!
Denkt evenwel niet dat zoonlief nooit ofte nimmer uit de stad gaat. Hij doet wel
eens een uitstapje - toertje noemt men zoo'n foltering - gekluisterd aan zijne familie;
dan wordt hij een nietsbeduidend complement van zijns vaders huisgezin en draait
gedurig voor zijn ouden heer of zijne broertjes op, wanneer deze te jong bevonden
worden en gene te vermoeid is om de dames te chaperonneren. Maar die keten van
ergernis, teleurstellingen, kwellingen, vernederingen, wie schildert haar, wie daalt
in die gehenna af? Ik niet.
Slechts één reisplan kan het ouderlijke gezag niet verijdelen, het is dat tot eene
voetreis met het Dispuut-collegie, welks kas buitensporig is gezwollen. Dan is onze
vriend waarlijk Student, dan en dan alleen komt hij als zoodanig in aanraking met
de groote maatschappij welke hij vreemd is.
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Sterne heeft hem niet gekend, the Student-Traveller, ten minste niet opgenomen in
zijne bekende optelling, of hij moest het - zoo'n platje! - stilzwijgend in die van de
Idle, Inquisitive, Lying, Proud, Vain, Splenetic Travellers gedaan hebben. Misschien
reisden de Studenten van dien tijd alleen maar in het belang der wetenschap, misschien
was het uit hun dagboek blijkbaar dat zij niets anders dan den kortsten afstand tusschen
twee Academiën zochten en al wat tusschen beiden lag geen oogopslag waardig
keurden. Maar dat waren nog de overblijfselen der middeleeuwen! De
Student-Reiziger van de negentiende eeuw zoekt geene orakels van wijsheid aan
Duitschlands hoogescholen, noch de woonplaatsen der sinds lang gestorven
onsterfelijke geleerden, noch ontrolt in bibliotheken onleesbare perkamenten of gaapt
in Senaatskamers voor witte pruiken op zwarte toga's. Wat zoekt, wat wil hij dan?
Grappen, avonturen.
Te Munster, want verder gaat de togt zelden, boezemen hem het koor en de
geschilderde glazen der Domkerk minder belang in dan een lief Engelsch meisje dat
hem bij ongeluk voor een van haar gezelschap heeft toegeknikt en, hare vergissing
bemerkende, blozende het blonde kopje afwendt. Van Nymegen naar Cleef
voeterende, ontmoet hij boeren met zeissen op den rug, haveloos gekleed, met woeste,
zwarte physionomiën, en zijne verbeelding spiegelt hem bandieten voor. De avond
valt, en in plaats van sneller voort te stappen, bivouacqueert hij uit louter genoegen
met zijne reismakkers onder het geboomte, en ontwaakt nat van den dauw en stijf
van het slecht geschudde leger. In iedere beek wil hij forellen visschen à la Alexandre
Dumas en bij iedere boerensteê loopt hij in, om te vernemen of men ook eene lamp
met een blikken schoorsteentje bezit.36 Aan de table d'hôte blijft hij met gespannen
aandacht naar de logens luisteren, die hem een wildezwijnen-jager voordicht of naar
de ongeloofelijke verhalen van een officier, die zijn tijd niet beter weet te besteden
dan met op steile rotsen de ooruilen uit hunne nesten naar beneden te schieten.
Op zekeren morgen in Junij staat bij Vlaerdinck, collegii praesidem, vóór half zes
de voordeur aan. Hij zelf is reeds een uur op geweest en maakt de laatste
voorbereidselen tot zijn vertrek. Hij gaat nog eens naar zijne achterkamer, om te zien
of al zijne goederen aldaar behoorlijk achter slot zijn, hij ziet nog eens zijne kasten
en secrétaire na op de voorkamer, snuffelt zijn randsel en zijne portefeuille nog eens
door, tast nog eens, uit vrees van iets te zullen vergeten, in al de zakken van zijne
ruime reisbroek en zijn witten kiel, troubadourachtig door een zwart lederen riem
boven de heupen vastgegespt. Daar wordt aan de deur geklopt, en Slot en van der
Wilden, die met nog eenige anderen het Dispuutreisje naar Cleef, doch op eigene
kosten tot Nymegen, zullen maken, staan vóór hem, den stok in de hand, de duitsche
pijp voor in den kiel, de blague aan het knoopsgat en het randsel op den rug.
- Jongen, 't is toch een toer om zoo vroeg je bed uit te komen!
- Heb je wel om sigaren gedacht?
- Gaat Verloen nog mede?
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- Ik zou niet weten waarom niet: gisteren was hij er nog zeker van.
- Wil ik je eens wat zeggen? Hij is er voor eene maand al zeker van geweest.
- Voor mijne part mag de vent zijn nek breken als hij in 't rijtuig stapt.
- En ik geef van middag eene flesch Champagne als hij op dit oogenblik tien
koortsen krijgt.
- Och man! al kreeg hij er honderd, hij ging toch mee, alleen om jou het land aan
te jagen.
- Bij de eerste gelegenheid de beste zoek ik een standje met hem.
En naauwelijks is het woord gesproken of Verloen staat in de kamer.
- Bonjour, Meneeren!
- Dag, Verloen!
Verloen, la bête noire van het Dispuut, wist zeer wel dat men alle middelen zou
beproeven om hem van de reis uit te sluiten; daarom had hij wijsselijk aan de Socii
opgegeven dat het zeer waarschijnlijk was dat hij om familiezaken juist dien tijd te
huis zou moeten doorbrengen - en ieder juichte; eene week nogthans vóór dat de togt
een aanvang zou nemen, meende hij nog wel mede te kunnen gaan, schoon hij vroeger
dan de anderen terug zou moeten keeren - en ieder had het land; maar wie Verloen
kent weet van te voren dat Verloen de reis mede zal doen en blijven tot de laatste
penning van de kas verteerd is, want van suppleren is hij niet t'huis, - en ieder zal
hem vervloeken.
- Hoe is hij in het Dispuut gekomen?
't Is allen een raadsel.
Kwartier voor zessen staan twee open rijtuigen met vier paarden bespannen voor
het huis en op één na zijn al de leden tegenwoordig.
- Waar of die eeuwige Suermalen nu toch blijft?
- 't Is dan ook een vervloekte ultimus; de kerel is vast een half uur te laat in de
wereld gekomen.
Ieder lid uit intusschen zijn ongeduld op zijne wijze, de een door op de tafel te
trommelen, de ander door eene opgeplakte kaart te bekijken, de derde door op en
neer te wandelen, de vierde door vloeken, de vijfde door fluiten, zoodat de conversatie
nog niet zeer opgewonden is.
- Laat ons maar naar zijne kast rijden, zegt de Ab-actis eindelijk.
Den volgenden dag kan men dezelfde personen bij Maiwald terug vinden. Daar
zitten zij aan tafel in smerige stuifjassen, vermaak scheppende in de vieze neuzen,
welke daarover door het talrijke gezelschap worden getrokken; slechts een paar
verdwaalde Diplomaatjes hebben het onbestaanbaar geoordeeld met hun fatsoen
geen toilet te maken, en verschijnen en frac, waar over zij dan ook den noodigen
uijengeur mogen opsnuiven.
Naauwelijks zijn zij gezeten of er komt gehaspel met den Fiscus over de
hoeveelheid en qualiteit van den wijn, welken de kas elk Socius toestaat gratis te
drinken; maar de Fiscus blijft onverbiddelijk, en ieder neemt den wijn die hem lust,
al moest het dan voor eigene rekening zijn. Gedurende de soep en de
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visch gaat alles wel, men tracht zich moeite te geven van eens voor een oogenblik
den Student niet uit te hangen en zoekt zijne buren aan het praten te krijgen; doch
deze, door een heimelijk voorgevoel gedreven, antwoorden met ja en neen, en zouden,
zoo zij durfden, zich gaarne doof houden. Ook geven het de jongelui spoedig op en
maken zichzelven eene conversatie, welke zich al heel spoedig van zekere banden
ontslaat, over den slagboom springt en op een aardig handgalopje vooruit begint te
stuiven.
Het dessert wordt opgebragt.
Tot nog toe heeft het gesprek niets dat kuische ooren zou kunnen beleedigen
gekenmerkt, daar enkele voorkomende dubbelzinnigheden voor iemand, ongewoon
met Studenten om te gaan, niet te ontcijferen waren. Maar, ziet! op eens roept een
heertje dat zich verbeeldt Litterator te zijn, na de eene of andere snuggere aanmerking,
met een stemmetje zoo schel als een kermistrompetje: - 'Ο Ζευ, βασιλευ! - en twee
galachtige Overijsselsche freules, houten paarden van over de acht en twintig, staan
verstoord van tafel op en duwen overluid de dame die naast haar zit toe - Alexandrine:
- het ies ienderdaod niet uut te holdn! - en Olympe: - 't ies ien hoorrör! - De heeren
aan het hooger einde raken in opschudding en raadplegen of zij verpligt zijn voor de
aftrekkende freules partij te trekken, doch niemand wil de kat de bel aanbinden en,
nadat het Dispuut met veel hartelijkheid de uitvaart van de malle teven gedronken
heeft, gaat alles weder zijn ouden gang.
Langzamerhand begint het boven-einde der tafel te verstommen, overschreeuwd
door het beneden-einde, dat luidruchtiger wordt, en naauwelijks is het dessert half
gepresenteerd of de eene familie voor de andere blaast den aftogt, terwijl slechts een
paar heeren het wagen durven zich aan de feestvieren- de Muzenzonen aan te sluiten.
De partij wordt bij Robbers voortgezet; daar gaat men kruiderwijn drinken, jaagt
door kracht van taal en waarheid van uitdrukking een paar tafeltjes met Papa's,
Mama's en dochtertjes weg, laat de muzijk wel meer dan tienmalen Iovivat aanheffen,
tot groote ergernis der gasten, en krijgt een standje met jonge duitsche schilders met
oranje kuiven en oogen van kobalt, anders gewoon aldaar eene eerste viool te spelen,
alle welke dergelijke voorvallen des avonds, terwijl hij zijne vrienden al hoort ronken,
door den Ab-actis met loome oogleden en tragen geest, getrouwelijk in het journaal
geboekt worden.
Des nachts sluit niemand bij Maiwald een oog, door het gesleep over de gangen
van dronken personaadjes met tegenspartelende lijken, en den volgenden morgen
wordt de beau monde, die reeds op de wandeling gaat, overvallen door een woesten
troep van gele aangezigten, die op het terras onder de viranda om nog meer theewater
en nog meer kidetjes razen, en met eene schorre stem op de knechts tieren, die dat
woord niet gaauw genoeg vatten. Dit alles met het gevolg, dat de logementhouder
onder de hand gewaarschuwd wordt dat de gasten besloten hebben terstond te
vertrekken, indien hij niet zorgt dat de Studenten nog in den loop van denzelfden
dag Cleef verlaten hebben.
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Gij neemt wezenlijk te veel moeite, heeren en dames! Weest maar niet ongerust,
Overijsselsche freules! Na twee dagen vertoevens ziet de Fiscus de kas na, vraagt
den Ober-Kellner de rekening - eene echte dronkemans-rekening - en ieder gevoelt
de noodzakelijkheid om, zoo men ook nog den boel te Velp eens wil opscheppen en
de aanwezige Amsterdammers voor een paar nachten à faire nemen, zonder langer
dralen naar de grenzen van het lieve vaderland terug te trekken, en van Velp
wederkeerende, haast men zich deze of gene stad te bereiken, waar men op den een
of anderen vriend eene geforceerde leening heffen kan, tot stijving van de gapende
schatkist.
Na acht of tien dagen is men in de Academiestad, waar het ondertusschen geheel
vacantie is geworden, terug, en prima concione post ferias majores, leest de Ab-actis
een geestig en boeijend verhaal van den togt, terwijl de herinneringen aan Cleef,
Nijmegen, Arnhem, Velp en de Grebbe,37 door herhaald nectarplengen worden
verlevendigd, en Verloen, die er al zijne veeren bij heeft laten zitten, met eene soort
van zelfbehagen aan ieder, die het maar wil aannemen, verhaalt, dat hij eene
buitenlandsche reis gemaakt heeft.
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Flanor.
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XI Flanor(aant.)
Ik hou veel van jonge menschen, mijnheer van Montfoort! Het zal mij
aangenaam zijn kennis met u te maken, zoo gij zijt wat ik eens was, een
Student van den echten stempel. Dat zijn dagen, niet waar? Enkel
vrolijkheid wat de klok slaat van den vroegen morgen tot den laten avond.
Altemaal goede jongens, die geen bitter kennen dan het Zwolsche en geen
dood buiten het geraamte op de kamer hunner Medische vrienden.
Twee vrouwen, bladz. 31.
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Na bij dien Booze op de Mare, die hem daartoe ieder etmaal in verzoeking leidt, aan
de voedering der tamme dieren te hebben deelgenomen, was Flanor, toen hij zijn
kopje koffij in den Paauw geledigd had, met een zijner kennissen een
Haagsche-schouwtje en een Endegeestje omgekuijerd, waarop hij, ten zes ure in de
stad terug, bij dezen nog een fleschje Rijnwijn was blijven knappen. Frans had juist
een half ankertje lekkeren Niersteiner, - een royale trek van zijn oude - voor zijn
doctoraal gekregen, en daar beide warm en dorstig waren, werd dit geurig middel
ter bekoeling en lafenis gretig aangegrepen. Het was zeven uren geslagen en reeds
donker toen Flanor opstapte met het heilige doel om nog wat uit te voeren, want ten
tien ure kreeg hij feest op zijne kast, en met een eeuwigdurenden lol in zijn leven op
de kaken, de Ruïne overwipte naar zijn hôtel op de Turfmarkt.
Gegroet, zeldzame dagen der Aprilmaand! gegroet eerste zoele lenteluchtjes, eerste
balsems, den dampkring met genezing bezwangerend van de striemen des winters!
eerste liefkozing, eerste kus der lente, welke geest en hart wakker streelt, het trage
bloed in de aderen verdunt, de dichterlijke bezieling doet opwaken en de prikkels
des levens verjeugdigt en aanzet! O, dat ik u, mijne vrienden, mede naar buiten kon
voeren, naar het stille veld, naar de malsche klaverweide, waar het bonte vee dartel
door huppelt, waar de zwijgende avondstond, de heldere hemel, het fladderend koeltje,
alles overweldigende opwellingen, uitboezemingen, aan het jeugdig hart ontlokken,
eene bron van gloed en leven in het reine gemoed doen ontspringen, en de maagdelief
naast de boterbloem haar zedig kransje van witte stralen ontplooit!
Maar ik heb mij opgelegd u op ander vee te wijzen, u op andere maagdelieven straatmaagdelieven! - te onthalen!
Zoodra de eerste lenteadem over kruiden en vogels heen blaast en de bleeke
bloezems doet openspringen, spat met feller drift, zoo lang door de winter-vorst
onderdrukt en beteugeld, de ontucht, de geilheid uit der bedorvene stad, en terwijl
de vertrouwelijke schemering alles tot zalig en kuisch genieten uitnoodigt, dwaalt
eene losgebroken vrouwenschaar met oorverdoovend gejuil en onbetoomd misbaar
langs de breede straten en grachten. De maagden keeren het hoofd om en vreezen te
luisteren, en den grijsaard die der loopsche stad zijne verachting niet toegrijnst grijpt
verontwaardiging tot in het diepste der ziel, als hij die bandelooze en luide
openbaringen eener onverzaadbare krolschheid gewaar wordt. Welk een rumoer,
welk een getier, welke afzigtelijke drommen, welke troepen van weeldedronkene
bacchanten! En dit een lentefeest! dit het feest der nachtegalen, dit het feest der stille
nachten, van 't uitbottende gebladerte, van de eerste en tederste bloemkelken! Maar
in hare woeste drift rukken zij het loof van de twijgen, vertrappelen de bloempjes in
het gras, verschrikken de ontwakende natuur met de raauwe kreten van haren vuilen
lust, en ambachtsman en dienstmeid en burgerdochter en Student rukken uit en
mengen zich in den dollen Sabbathsdans! Zulk een avond was deze.
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Bij de Sint-Lodewijkskerk stonden drie gedrogten in grijze lompen gehuld. Zij
bibberden. Van ongeduld of van ongemak?
- Pst, pst!
Verder stond er weer een; zij kwam achter een boom van daan, als eene
spookverschijning.
- Dag, lieve meid! zei de spotzieke Flanor, doch zette sneller door, opdat zij hem
niet naderde.
Maar de rampzalige schim zuchtte met scherpe wroeging in haar verschrompeld
geweten:
- Ik ben geen lieve meid, ik ben eene hoer!
Die toon sneed Flanor door het hart. Maar aan de brug die naar de Koepoortsgracht
leidt was de indruk al voorbij. Het was zeer levendig op straat. Flanor kwam een
Academiebroeder tegen, die een meisken had opgedaan en zijn hoogen winterjas
aangetrokken om niet herkend te worden; maar Flanor herkende den jas, en zei
schertsende, als of hij wel wist wie er inzat:
- Bonsoir, jas van Slot!
Wat verder repte een jong Studentje zijne dunne beentjes zoo haastigjes voort, als
of hem Amor gespoord op den rug zat. Hij trachtte een klein gestaltetje te bereiken,
dat even pijlsnel voortschoof als hij. Dezen zei Flanor ook heel deftig bonsoir; het
karmijn van des jonkmans ongerepte wangen loste zich op in den valen avond, maar
Flanor liep vlugger dan beide, en toen hij het vlindertje had ingehaald, greep hij haar
bij het vlerkje en beet haar in het oor:
- Waarom zoo schuw? mijnheer wou reis proberen!
Het maagdelijn keerde het hoofdje om en deed als of zij er niets van weten wilde
en scheurde zich los, maar door deze stribbeling had Flanor haar in handen van het
aardige Studentje gespeeld. Weg vloog Flanor, maar wie vloog in de kaars? Zoo'n
mooi, lief Studentje! hé, Catootje!
Op het plein voor de Anatomie zag Flanor een neepjeskapje op schildwacht staan,
eene dienstmeid, die aan hare Mevrouw gevraagd had eene boodschap te mogen
gaan doen. Flanor maakte een bogt in zijn weg, en toen hij zag dat het een aardig
snoetje was dat onder het kapje uitstak, en dat het kapje achter op het hoofd stond,
en er van voren zoo veel plat haar te voorschijn kwam, wist hij al wat voor soort zij
was, en trok haar aan de franje van haren zeegroenen omslagdoek.
- Ben jij het, Mietje?
- Nei, Mietje staat wat virder.
- Nou, maar al ben je Mietje niet, je bent toch, eene lekkere meid. Hoe heet je?
- Betje.
- Nou, Betje dan, laat me eens proeven hoe je kust, ligte vogel!
- Wel zeiker, waarom niet?
- Kom, geen gekheid, we weten het immers wel! Waar is je vrijer?
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Die komt.
- Dat 's vast die tamboer?...
- Bin je mal?
- Nou, wie dan? zeg 't maar eens in mijn oor! Kom, wie is het?
En met één keek hij om, want hij was niet zonder vrees den vrijer onverwacht op
den aangang te zien komen.
- Die korreperaal met die blonde snorren.
- Je moet van avond dan maar denken dat ik de korporaal ben.
Telkens als hij de meid te lijf wilde, trachtte zij zich, slaande of knijpende, los te
rukken en draaide zich dan regts dan links zoo veel haar dit Flanors armen toelieten,
maar nu pakte hij haar toch zoo stevig beet en drukte haar zoo krachtig tegen zich
aan, dat het niet ver van eene worsteling bleef, en hij op het punt was haar onder het
schreeuwen van: - Ai, ai! Bin je gek? Zoo'n spoelhond! Gemeine kerel! Wat bliksem!
- en meer andere vloeken, zuchten, uitroepen, - even zoo vele aanmoedigingen - een
flinken zoen te ontweldigen; doch zoodra hij haar hoofd met geweld naar zich toekeert
en haar, bij de aanraking harer lippen, van nabij onder de oogen ziet - o jemenie
joosje! - was het de derde meid van Mevrouw van der Erkelen, bij wie hij nog geene
week geleden gedîneerd had, hetgeen Flanor, hoewel in schaterenden lach over het
zotte geval, zoo snel mogelijk de vlugt deed nemen, en het duurde lang voor hij zijn
voet weer over Mevrouw van der Erkelens drempel durfde zetten.
Naauwelijks was hij dat zekere Mietje voorbij, wier bestaan hem ten eenemale
onbewust was, doch wier naam - er staan 's avonds honderden van zulke Mietjes op
alle hoeken van straten - hij slechts toevalligerwijze als een middel om met Betje in
aanraking te komen, had gebruikt, of daar kwam hem een aardig dingetje met een
wijden laken mantel en een stroohoed met een bloemtakje getooid, te gemoet. Flanor
opende zijne beide armen als een valk die op zijne prooi aanvalt. Het meisken week
naar den waterkant, Flanor deed hetzelfde, een spel niet ongelijk aan dat van wolf
en schaap op het dambord, en middelerwijl riep onze Student haar gemeenzaam en
luchtig binnensmonds toe:
- Hei, hei, juffertje, zoo gaauw niet! Waar gaat dat zoo laat heen? Zeg er eens
even! Heb je zoo'n haast?
En toen zij voor elkander stonden tegen een boom aan, welke hen waarschuwde:
tot hiertoe en niet verder, of jullie moest in het Rapenburg verkiezen te rollen! - en
het nimfje reeds een: - Och, mijnheer! - op de lippen had en een handje zonder
handschoen ter zelfverwering uit den mantel te voorschijn haalde, zeide zij op eens
glimlagchend en vertrouwelijk, hem verlokkend aanziende met hare zwarte oogen:
- O, mijnheer Flanor, bent u het?
- Sakkerloot! Leen!
En toen sloeg hij den arm onder den mantel om haar middeltje, en Leentje liet
begaan, en hij gaf haar eenige kussen die zij met vuur beantwoordde en
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legde zijn hoofd smachtend op haren schouder; zij stapten langzaam voort
fluisterende...
Vijf kwartier later zat Flanor op zijne kamer; hij had zijn jasje uitgetrokken, zijne
moffenpijp aangestoken, zijne boeken opengeslagen; hij werkte dapper voort tot
klokke tien en kwam in die anderhalf uur meer vooruit dan de meesten in drie geheele
uren.
Flanor was de uitdrukking van die karakter-nuance welker naam men poogt te
schilderen wanneer men, met hartelijkheid op het bijvoegelijke-naamwoord
drukkende, iemand een goeden vent noemt. Hij was vol grappen, guitenstreken,
dwaasheden; echter hield hij niet van die welke een ander roekeloos benadeelen noch
van degenen die zich op dergelijke baldadigheden, uit gebrek aan snaakschheid des
geestes, toeleggen. Hij had eene inborst en eene gezondheid van ijzer, en was een
knappe jongen naar ziel en naar ligchaam, maar hoe hem de kennis was aangewaaid
begreep niemand, want hij was zeer zelden op zijne kamer en zeer dikwijls aan de
rol. Echter had hij eens eene Prijsvraag beantwoord die bekroond was geworden; op
publieke promotiën hoorde men hem van tijd tot tijd opponeren en dan verbaasde
hij iedereen zoowel door zijn vlug en zuiver latijn als door zijne vernuftige zetten.
Flanor was een sprekend bewijs dat men ook buiten de Academiestad kan studeren;
aan eene strenge huistucht gewend, hield hij zich gedurende de vacantiën met eene
onverwrikbare standvastigheid op zijne kamer opgesloten en werkte dat de
onverschrokkenste blokker er van versteld stond. Doch voor het overige was hij voor
niemand iets meer dan een zwierbol, een losse guit. Hij was in het geheel geen studio
sus, maar hij was een Bram en een Piet te gelijk; een ware Roland, en aan de
Academie zeer gezien. Voor alles wist hij raad; hij roste en vloog door het leven,
zonder zich om wat het ook mogt wezen te bekreunen; hij had door zóó vele kelders
en riolen gekropen, door zulk dik kreupelhout zich een weg moeten banen, dat hij
noch holen, noch sloten, noch hakhout meer ontzag en die aarzelden hem te volgen
uittartte en uitspotte. Hem viel de last des levens ligt en de tranen liepen af langs zijn
gerozenolied hart, zonder het eens vochtig te maken. Hij was iemand die zich zat
dronk aan de geneugten en de uitspattingen der jeugd, die de sluizen voor den hartstogt
wagewijd open had gesteld, maar die, door kunde en verstand ondersteund, zich, uit
den roes ontwakende, sterk zou gevoelen en in staat, zijn land, de wetenschap, de
beschaving te dienen en, wie weet? vooruit te zetten. Zwieren wij hem na in zijne
weelderige vaart en zingen wij het onbekommerde lied des levens voor eenige
oogenblikken met hem mede!
Hetgeen vooral een helder licht op zijn karakter deed vallen was een zekere lust
tot spotten, niet met het booze opzet om een ander te beleedigen, te kwetsen of te
beschimpen, maar dewijl de natuurlijke strekking van zijn geest hem trok naar den
zwakken of liever naar den dwazen, den belagchelijken kant van de maatschappij.
Van alles wat hem omgaf viel hem de scherpe hoek op, de
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harde omtrek, waarmede het tegen de andere voorwerpen uitkwam en afstak; alles
werd contrast en caricatuur voor zijn geest, alles bakende zich voor het oog zijner
ziel in deszelfs eigenaardigste eigenaardigheid, of, om een mooi woord te gebruiken,
eigendommelijkheid af. Terwijl de dichter in den mensch den engel aanschouwt,
begreep de grillige opmerker slechts het dierlijke, het lage deel zijner natuurgenooten,
en, door dezen prikkel aangespoord, gaf hij toe aan die ingeboren aandrift, welke hij
voor zijn eigen belang misschien wel eens een weinigje te ver dreef, daar zij meer
dan eens het dunne vlies der prestige, waarmede de mensch, door enkele afgesprokene
vormen bijgestaan, zich-zelven omhult, in de hoop van zich eenigen schijn van
uiterlijke waardigheid bij te zetten, onbarmhartig ofschoon onwillekeurig te barste
stiet. Zoo was hij het die het Studentencorps met zekere bijnamen en spotternijen
beschoot, die zóó stevig aankwamen, met zulke levendige kleuren en tastbare
waarheid, dat geen klit noch lijm ooit met meer hardnekkigheid op den medemensch
zijn blijven kleven. Hij zelf meende het zoo kwaad niet, maar het was eigenlijk dat
zijne vrienden gebruik maakten van een woord, dat hij, zonder andere bedoeling dan
eene gekheid die hem door het hoofd woei lucht te geven, op dezen of genen in 't
voorbijgaan had geworpen of toegepast: deze strooiden het uit en lieten het wortel
schieten onder de jongelui. Flanor verfoeide alle Klaploopers, Diplomaten,
Hovelingen: dat wil zeggen, hij liet ze in hun eigen sop gaar koken; maar hij
converseerde veel met Afleggers, omdat hij vond dat er flinke kerels onder waren,
gebruikte de Liefhebbers, Studenten-Leidenaars en meerderen van die soort tot zijn
bijzonder genoegen, en was te verstandig om zich niet met Studenten-Autheurs in te
laten en niet van hunne talenten partij te trekken. Flanor was het die op den derden
October de meeste en heetste centen uit het raam gooide op de deftige Leidsche
wandelaars, die dan door gretige kleine straatjongens bestormd en omvergehaald
werden en, Gullivers in handen van Lilliputters, dachten om te komen onder de
worsteling welke om, over en op hen geleverd werd, terwijl de onvermoeibare
Studiosus, bijgestaan door onvermoeibare vrienden, steeds meer gloeijende centen
naar beneden liet regenen, hetgeen steeds meer gehuil, gevecht, getrap, gekrab en
bloedneuzen onder de lieve Leidsche jeugd te weeg bragt. Hij was het die, als een
verborgen plaaggeest, de Leidenaren met schadeloos-ondeugende naamlooze brieven
vervolgde; hij die op Sint-Nikolaas het banket, 't kroost der Leidenaren toebeschikt,
wegstal uit de koetsen van de vaders van het kroost der Leidenaren; hij die op den
achtsten Februarij, terwijl de muzijk voor Professors vensters speelde, met deftige
dames versierd, en de Praesides met bevroren kuiten Professor stonden te begroeten,
serenade hield op de wangen van Professors meiden; hij ook die, toen iedereen
brandde van nieuwsgierigheid dat het geheim, wat de Maskerade mogt voorstellen,
zou uitlekken, Arnhemsche courant en Handelsblad tegen elkander in het veld joeg;
die Matigheids-genootschappen ten toon stelt, zijne vrienden op kappersgevechten
onthaalt, gelijk de Engelschen de hunnen op hanen-
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gevechten, elk van welke tooneelen, zoo wij het meer dan aanduiden wilden, eene
geheele Type zou vullen; hij die, toen de Hoogleeraar - doch namen noemen is hatelijk
- een feest had aangelegd en de oesterpastijtjes uit den Burg zich uit den treure lieten
wachten, zoodat frau Professorin minder in hare nopjes raakte en het aanmerkelijk
bekoelde dîner, de gestolde jus daargelaten, heel veel van een mislukt collation begon
te krijgen en de Burggraaf weten liet dat de pastijtjes reeds lang bezorgd waren - den
volgenden morgen de beleefdheid had om den ledigen schotel ten huize van den
Hoogleeraar terug te zenden met het volgende briefje:
Hoog Geleerde Heer,
De oesterpasteitjes hebben overheerlijk gesmaakt. Wees zoo goed
nevensgaanden schotel terug te doen bezorgen bij den Heer Kramer in den
Burg. - Uw Hoog Geleerde zal mij wel ten goede willen houden zoo ik
het minder gepast oordeele dit kattebelletje te onderteekenen. Ik verzoek
niet te min mijne hoogachtingverzekering aan uwe Egade.
***
Dat was wel: wacht u voor den ongeteekende, Professor!
Naauwelijks was het klokje van tienen koud of daar wordt opgeloopen, aangetikt
en Slot treedt binnen.
- Zóó, baanderheer!
- Duivelsche kerel, is er dat iemand laten inloopen!
- Nu, waarom doe je 't mij niet?
- Als je 't mij weer bakt...
- Verzoek ik je op eene fijne flesch.
Nu belt hij, doet de boeken aan kant, steekt vetkaarsen, die hij bougies heet, op al
zijne boekenkasten, kastjes en secrétaire, en trekt, als naar gewoonte, het gansche
vertrek een kleed van festiviteit aan, dat iemand joolig en luchtig maakt zoodra hij
er binnen komt. De meid staat boven.
- Koos, je moest brood halen, voor vijf heeren; tien kadetjes, hoor! En haal dan
met één... Laat zien! Slot, hoeveel citroenen?
- Voor de punch brûlé, niet waar? Wij zijn met de vijven... 'K zou voor alle
zekerheid maar een dozijn zeggen...
- Een dozijn dan, Koos! maar groote, hoor! en fijne velletjes, dat weet jij wel. Als
de wip, Koos! toon dat je voor niet geen engel bent!
Nu is het een geloop, gedraaf, gesjouw, eene drukte als of het om leven en niet
om dood te doen ware. Slot hielp trouw. Men droeg flesschen rhum, potten met
klompen suiker, lepels, kurkentrekkers, kommen en heel veel meer dat overtollig
was. Flanor kende bij die gelegenheid geen kleiner getal dan: ongeveer vijfduizend!
Dit alles met open ramen en onder luid gezang en gegalm, hetwelk Gustaaf, die
onderwijl was gekomen, reeds in de Paardensteeg tegen-
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klonk en half dronken maakte eer hij boven was. En dáár was het - geene guller
welkomst dan die van Flanor! - Dag, beste kerels, geurige klantjes! 't Moet van avond een gloeijend feest worden,
desgelijks in Leidens vest nog nimmer is gevierd! En - zeide hij toen bijna allen
bijeen waren op een half plegtigen, half brutalen toon, terwijl hij eene flesch rhum
in eene kom goot, - meen niet dat je hier voor je pleizier gekomen zijt; neen,
hondenribben, je bent hier gekomen om te zuipen, en zoo hoop ik - hier schepte hij
een vingerhoedje rhum in een lepel en hield hem opgeheven in de hand als of hij
eene toast instelde - en zoo hoop ik dat deze nacht in dit hôtel wederom gekenmerkt
worde door tweedragt en vijandschap, en niemand deze parrrtij verlate zonder daden
verrigt te hebben, die hem tot in zijn ouden dag zullen berouwen!
Hetgeen met een luid hourrah van de aanwezigen beantwoord werd.
Weldra was Koos terug, de boel in order, de punch aangestoken, en allen zaten
met glinsterende oogen om de blaauwe vlam.
- Champagneglazen, Champagneglazen! riep de opgewonden Flanor, om dit feest
nog meer luister bij te zetten!
En zij dronken punch brûlé uit hooge Champagneglazen. Flanor vond dit poëtischer,
en de anderen vonden er ook wel iets in.
- Wij zullen reis op die snoeperige trechtertjes drinken, zei Gustaaf, terwijl voor
de eerste maal het gloeijende vocht in de diepe glazen vloeide - bonjourrr,
Champagneglazen! ik drink op jullie uit jullie! Per angusta ad augusta!
- Spreek je moêrstaal, Gus, en zeg: door kruipen komt men tot...
- Geene politiek, als 't je blieft! Hoe smaakt het jongens? Brüder, stosset an! 't Is
hier helsch, 't is hier fantastisch!...
Nous étions beaux à voir autour d'un bol en feu
Buvant sa flamme...

- En proie aux bourrasques du jeu! vervolgde Slot - kom, wie wil eens passe-dixen?
Die liefhebber daar, op Gustaaf wijzende, draagt de steenen toch altijd in zijn
broekzak!
- Neen, niet passe-dixen! gebood Flanor - je weet dat ik er het land aan heb; als
het je hier verveelt poets hem dan en ga op de kroeg dobbelen, zoo de commissarissen
het toelaten.
- Nu, Flanor, zet maar geen gezigt van zure appelen. Wij zullen opgewonden zijn.
En daarom stel ik voor - ging Slot voort op een gemaakt dronken toon - dat de
Champagneglazen poenitet drinken, die zich niet gehouden schijnen op de pieterige
toast van Gus te bedanken.
- Kom, jij vierde man, zeg ook eens iets! vadermoorders en landverraders kan ik
verdragen maar geen vervelend mensch.
Maar de vierde man was een stille jongen. Wat doen die menschen op feesten!
zou men zeggen; maar dikwijls krijgen zij den slag van feestvieren op eens weg, dan
slaan zij om als een blad en... zegen over hun hoofd!
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- Het is beroerd dat van der Wouden zich weer zoo lang laat wachten.
- Hij komt stellig niet meer.
- Hij is nog dronken van zijn feest van eergisteren, bij gelegenheid van zijn
Candidaats.
- Neen, komen doet hij zeker, zegt Flanor, want ik heb hem met zoo'n heerlijk
vers geïnviteerd!... Als hij niet kwam was hij een monster; maar je weet, hij is een
van teutem van de eerste soort.
- Of misschien onder-water.
- Maar als hij zijn Candidaats gedaan heeft moet hij nù promoveren.
- Dat 's ferm! ja, wij moeten hem laten promoveren!
- Flanor Flanoris! klonk het van de straat.
- Daar is van Teutem zelf! riepen allen.
- Dag, standjes! och, ja, 't is alweer te laat. Bonjour, Gustaaf! bonjour, Slot! bonjour,
allemaal!
Flanor hem een vol glas onder den mond houdende. - Zuip, beest!
Vervolgens stond Flanor langzaam op en bragt met een hoogst ernstig gelaat eene
sierlijke rede in het midden; van der Wouden zette groote oogen, doch, aan dergelijke
grappen gewoon, begreep hij terstond hoe laat het was en stelde zich op de hoogte
van de partij. Hem werd verkondigd in barbaarsch latijn dat deze vier heeren de
Hoogleeraren waren, die hem tot doctor zouden bevorderen, en de partij te Lisse bij
Bakhuizen zou gevierd worden; waarop van der Wouden het vertrek verliet en terug
kwam met zijn rok het binnenst buiten gekeerd, eene nachtdas van Flanor om en
eene lange rol behangselpapier, die hij op Flanors achterkamer had vinden liggen
onder den arm, voor eene Dissertatie. Hij trad de kamer bleek en angstig binnen. De
Professoren, voor wie zelven deze vermomming eene verrassing was, barstten uit in
luid gelach, maar Flanor sprak met eene holle en schrikverwekkende stem het cape
sedem uit en het lagchen was gesmoord. Toen werden er - ook de vierde man was
door den wijn en al de gekheid vrolijker en spraakzamer geworden en bleek een
geschikt sujet te zijn - onderwijl er geslaplipt werd, eenige Theses gedefendeerd,
waaronder die: j'entends du bruit dans le jardin, door de Hooggeleerden niet het
minst disputabel werd geoordeeld. Ook liet men niet na de stemmen, gebaren en
manieren van sommige Professoren op de kluchtigste wijze na te bootsen. Hierin
had Flanor zijn meester niet.
Na het slaan van het repetitiehorologie van Flanor, dat de gebarsten Academieklok
moest verbeelden, verzocht de Faculteit den jongeling zich voor eenige oogenblikken
te verwijderen, waarop er een geweldig misbaar op de voorkamer ontstond, dat veel
had van zeker gestommel en geschuifel op het Collegie wanneer de Professor over
het uur blijft voortdicteren, wegens de allerkoddigste voorstelling van een hevig
krakeel tusschen Professor Nycticorax en Professor Salomolahbabi, over dat zekere,
je weet wel; daar Nycticorax, Professor in de sterrenwigchelarij, en Salomolahbabi,
Professor in de Oostersche talen, ge-
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meend hadden dat het eene promotie in de philosophie was en zij derhalve niets van
defensie noch oppositie, zelfs van hunne eigene niet, begrepen hadden, hetgeen de
wijze koppen, elkander dit zoo gaaf niet willende toestemmen, liever hunne toevlugt
deed nemen tot grofheden en verwijten. Juist op dit oogenblik kwam Koos de meid
vragen of Mijnheer nog iets noodig had en toen Mijnheer, na een oogenblik
bedenkens, neen zeide, trok zij op, de orde herstelde zich, de juvenis ornatissimus
kwam weder binnen en werd verwelkomd met eene indrukwekkende aanspraak, in
welke de promotor aestumatissimus op den voorgrond stelde, dat de Faculteit, uit
hoofde der luisterrijke verdediging zijner thesides, door wier herhaalden val, ondanks
de ijverigste pogingen der Opponenten, zijne uitstekende bekwaamheid genoeg
gebleken was, eenpariglijk had besloten hem summis laudibus den graad van doctor
in de Medicijnen toe te kennen; waarop men terstond het achterste voren op zijne
stoelen ging zitten en dapper aanving op deze, als te paard, door de kamer te huppelen,
hetgeen een leven maakte niet ongelijk aan dat van eenige luidruchtige oliemolens.
- Wie is daar? riep Flanor, een geluid beantwoordende dat niemand gehoord had.
Van de straat. - Dronken soes, ben je weer aan 't feest vieren?
Flanor uit het raam. - Zóó? Kom je niet op?
Toen die twee nuchtere kalveren de deur openstootten sloegen zij de handen in
elkander en vielen bijna den muur omver van het gillen, als zij daar die vijf malle
menschen op stoelen de kamer zagen beploegen dat het zweet er bij neer druppelde.
- Wij rijden naar Lisse, wij rijden naar Lisse!
- Promotiepartij vieren, lol hebben! Ga je mee?
- Waar komen jullie van daan?
- Van de Rederijkers-Kamer, 't is wat laat geworden, daar waren zóó veel honoraire
leden! en met het mooije weer hebben wij nog een straatje omgewandeld.
Waarop terstond eenige leden van de Kamer geparodieerd werden. Flanor begon:
Ik heb van Zaanen omgebracht,
ô Moeder, Moeder, Ach!
Ik heb van Zaanen omgebracht,
Dien knecht, zoo hoog geacht. - Ach!

En de pas gekomene vervolgde:
Hélas! que j'en ai vu mourir de jeunes filles!

dien avond voor het eerst op de kamer gereciteerd.
- Schei uit! riepen allen, hun buik vasthoudende, schei uit! wij barsten, wij stikken!
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En Flanors boezemvriend, Gustaaf, gaf in den grijzen mantel van een der Rederijkers
de slaapwandeling van Lady Macbeth met zoogenaamde gesloten oogen, een snuiter
in de eene en eene vetkaars met eene pit van eene Nederlandsche el in de andere
hand, waarmede hij telkens het haar van de aanwezigen beaaide, die meenden om te
komen van 't geschater en geene kracht meer hadden om van zich af te slaan.
Al deze buitensporigheden bragten veel bij tot het vermaak van den avond, dat
men zóó slechts, het moest zeker aan den gastheer of de kamer liggen, bij Flanor
gemeten kon. Weldra waren allen ook gloeijend opgewonden, enkelen reeds half
dronken. Nu werd van der Wouden om een versje geplaagd. Van der Wouden was
eene soort van Student-Autheur, doch niet zoo als Verbees, Piet Zwaan of van
Beuzelwoude; bij zeer weinigen stond hij zelfs, o wonder! als pedant geschandvlekt
en liet zich op zijn talent, dat nogtans uitermate studentikoos was, weinig voorstaan.
Bij alle gelegenheden, op ieder feest had hij iets aardigs, vrolijks, gepasts, en daardoor
aan de Academie een grooten naam, doch welke uit deszelfs aard zelven deed voorzien
dat, buiten dien cirkel overgeplant, spoedig met den Autheur in de wijde wereld zou
versmelten. 's Ochtends had Flanor, die ook wel eens een rijmpje maakte, al kwam
hij er zelden voor uit, en van gekheid niet wist wat hij doen zou, hem den volgenden
brief gezonden:
O jeugdig troetelkind van 't Zanggodinnendom,
Gij, lieveling en trots van God Apollo, kom
En deel met ons de vreugd eergistren u beschoren,
U, die, niet zonder lof, in Themis heilge koren
Zijt ingelijfd, en nu, tot Candidaat benoemd,
Bij mij die vrienden ziet, die ge ook als de uwe roemt,
Om bij 't genot van brood en punch en andre zaken,
Ons met een vriendenkout gulhartig te vermaken,
En, zoo gij ons het heil van uw gezelschap schenkt,
En niet weerspannig zijt waar u de vriendschap wenkt,
Ook aan de poëzij te denken, en een hulde
Te brengen aan de kunst wier schoon ons hart vervulde,
Zoo dikwijls uwe hand de snaren tokklen mogt,
En ge onzen geest vergastte op eenig kunstgewrocht.
Doch waartoe meer uw lof verkond met zwakke toonen!
Slechts Goden zijn in staat den Zanger te beloonen
Voor 't nameloos genot dat hij aan 't menschdom schenkt.
Maar zoo gij bij Apol nog soms aan Bacchus denkt,
En 't druivennat nog acht als prikkel der Poëten,
Zoo kom, als 't mooglijk is, een broodje bij mij eten;
Ik schenk u punch brûlé! Vriend Gustaaf komt er ook.
Begaafde jongeling, zoo gij niet kwaamt, in rook
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Verdween 't genoegen welks vooruitzigt ons mag streelen,
Kom dus, kom aan ons hart, gij zult u niet vervelen.
FLANOR.

On s'assemblera à 10 heures.
P.S. Geene excuses zullen voor echt verklaard worden dan die heden avond
persoonlijk worden medegedeeld.
Maar nu moest van der Wouden er ook aan. De goede jongen, die het gewend was,
nam zijne partij en grand capitaine, riep: - Vrienden, glazen vol! - en begon luidkeels
aan te heffen. Het gezelschap herhaalde het referein in koor. Hoe aangenaam voor
de hospita, die in haar bed lag met het doel om te slapen!

Punchlied
Studenten, hoort! Uit vuur is voortgesproten
Des menschen geest, bij 't worden der natuur:
Schenkt mij dus in, fideele feestgenooten,
Schenkt mij dus in een stroom van vlietend vuur!
Vlietend vuur is punch!
Heil dien gulden stroom!
Schenkt den beker in!
Leegt hem tot den boôm!
Wat zou ik doen met flaauw, ellendig water,
Alleen gemaakt voor paling, vorsch en pad,
Voor 't lompe vee en voor een ploertensnater?
Geen schepsel dronk zich ooit aan water zat.
Dronken maakt de Punch!
Heil dien gulden stroom!
Schenkt den beker in!
Leegt hem tot den boôm!
Studentengeest, Studentenvriendschap, waren
Reeds lang vergaan, verzwolgen in het nat,
Zoo Bacchus niet aan ons, Studentenscharen,
Tot troost op aard de punch geschonken had.
Deugd spruit voort uit punch!
Heil dien gulden stroom!
Schenkt den beker in!
Leegt hem tot den boôm!

- Bravo, bravo! klonk het alom.
Iedereen wilde klinken met van der Wouden, tot dat hem de gestorte punch binnen
door zijne mouwen liep tot aan de ellebogen toe. Een oogenblik daarna was het:
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- Toe, van der Wouden, zing nog eens iets!
- Van la Gnognote!
- Neen, van Crambamboeli!38
- Dat 's maar eene vertaling, en wij kennen geene Crambamboeli, dat is goed voor
de Moffen! zei van der Wouden.
- Ik heb eene conjectuur dat Crambamboeli niets anders is dan punch brûlé!
- Als dàt waar is geef mij dán nog een glaasje!
En met één begon van der Wouden voor de vijftigste keer misschien:
Crambamboeli, dat vocht der vochten,
Is de eigenlijke panacee,
Die oudtijds de alchimisten zochten,
De beste drank bij wèl en wee.
'T zij 'k avondrood of morgen zie,
Ik drink mijn glas Crambamboeli!
Crambam - bam - bamboeli
Crambamboeli!
Heb 'k pijn in 't hoofd, in de ingewanden,
Heb ik geen smaak in spijs of drank,
Voel ik mijn maag als sulfer branden,
In één woord heel mijn corpus krank,
Wat geef ik dan om Medici?
Ik drink mijn glas Crambamboeli!
Crambam - bam - bamboeli
Crambamboeli!
Is mij een wissel uitgebleven,
Gaf nimmer 't lot mij nog emblé,
Heeft mij mijn liefste niet geschreven,
Of bragt de post een doodbrief mee,
Dan drink ik uit melancholie,
Een vollen kelk Crambamboeli!
Crambam - bam - bamboeli
Crambamboeli!
Zijn des Studenten maffen rari,
Hij pakt zijn hospes bij het haar,
En denkt: het is toch alles lari,
Van ons tot op den bedelaar!
Want dat is de philosophie,
Gezuiverd met Crambamboeli!
Crambam - bam - bamboeli
Crambamboeli!
O, konden de oudelui eens weten,
Hoe 't zoontje, in plaats van daaglijks brood,
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Zelfs zijn crediet heeft opgegeten,
Zij weenden vast hunne oogen rood!1
Terwijl doen zich hun filii
Te goed bij hun Crambamboeli!
Crambam - bam - bamboeli,
Crambamboeli!
Wat leeft gij, ploerten, toch bedonderd!
Gij hebt geen meisje, drinkt geen wijn;
Gij zijt tot ezels afgezonderd,
En namaals wilt gij englen zijn!
Drinkt 't vuile water uit de Schie,
En houdt het voor Crambamboeli!
Crambam - bam - bamboeli
Crambamboeli!
Nog zal Crambamboeli mij smaken
Als iedre vreugdster is getaand
En ik Vriend Hein reeds zie genaken
Die mij tot laatste huishuur maant.
Ik drink met hem in compagnie
Mijn laatste glas Crambamboeli!
Crambam - bam - bamboeli
Crambamboeli!

Dit lied, met uitbundige bravo's ontvangen, bragt het gezelschap in eene zangerige
stemming; er werden gestadig lijntjes getrokken, onnoemelijke toasten ingesteld en
na de toasten gezongen van: wie Neerlandsch bloed, In sanitatem virginum, van
Laurentia liebe Laurentia, pro salute horum amicorum, al de mooije meisjes,
gaudeamus igitur, o vader Abram, enz. met vuistengetrommel op de tafel begeleid,
en vervolgens met zoo veel ijver lasset die feurige bomben erschallen aangeheven
en kardinaal Puff en de boom stond in de aarde gedronken, dat het een onafgebroken
heen en weer wandelen werd van den stoel naar de open ramen en van de open ramen
naar of liever naast den stoel, en de stille jongen, die reeds eenigen tijd, gelijk de
meesten, aan hiaten in het geheugen en de spraakorganen had gesukkeld, het gepast
vond 't aanwezen voor eenigen tijd af te leggen, waarop een der makkers hem de
dienst bewees van hem uit de voeten te slepen naar een donkeren hoek van het vertrek.
Flanor hield niet veel van Studentenliederen, welke hoe langer hoe meer, uit

1

VAR

1.
Kon moederlief eens even weten,
Hoe de eersteling van haren schoot
Zelfs zijn crediet heeft opgegeten,
Zij weende vast hare oogen rood!

VAR

2.
Welk aantal beeren, klein en groot,
Hen ras zal, meer dan vlier, doen zweeten.
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gebrek aan geschikte, dat hier beteekent uit overvloed van verouderde, in onbruik
gerakende, slecht en zonder hart gezongen worden en welker aanheffing hem het
teeken plagt te zijn dat een feest de tering begon te krijgen en de gasten waren
uitgepraat. Hij liep dus naar zijne kast en haalde er zijn feestalbum uit, een werk
zonder wederga, waarin hij gewoon was handschriften van dronkenheden, zoo als
hij die wezens noemde, te verzamelen. Iedereen werd geprest zijne bijdrage te leveren,
en bij de meesten kon men de opmerking maken dat zij het potlood, hetwelk Flanor
hun uit vrees voor verregaand gemors tusschen de vingers had gestoken, voor eene
pen hielden en telkens met den diepsten ernst van de wereld in het ijdel luchtruim
doopten. Allen weigerden eerst, zoo veel als dronken lappen daar in staat toe zijn,
maar Flanor zette eene zware stem op, en dan sloeg er een aan 't werk, die veelal niet
het flaauwste denkbeeld had van een vers - proza was uitgesloten - onder het luid
zingen, gooijen, schreeuwen en ravotten der anderen, terwijl de gloeijende punch
hem om de ooren spatte, het album in een Phlegeton dreef, en toonen, kleuren, lichten,
menschen, letters, woorden en gedachten als een warrelklomp door elkaar krioelden
of als eene lange rist van sterren met duizelende vaart voorbij zijn gezigt zwierden.
Zoo stond er een der Rederijkers op, die den anderen Rethorijker tot wit zijner
aardigheid, bij gebrek aan beter, nam en suizebollende schreef:
Hic haec hoc:
Janus van der Bok,
Hujus huic:
Knijpt de kat ter sluik,
Hunc hanc hoc:
Is een dronken brok;
His:
Of heb ik het mis?
Hi hae haec:
Nu houdt hij zijn bek,
Horum harum horum:
Met zonderling decorum.
Hos has haec:

Hier brak het puntje van het potlood. Hij vervolgde, met het hout in het papier
krassende:
Nu houd ik mijn bek,
His:
Daar mijn potlood op is.

Hoewel er onder het voorlezen veel geschreeuw en gehoezee was en veler
denkvermogen in nevelen verkeerde, was der meesten toch eene flaauwe perceptie
van het geheel toegewaaid, en, daar zij bovendien in de toejuiching van het
meesterstuk eene gelegenheid zagen om hun glas nog eens te ledigen, rie-
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pen zij: bravo! dat de muren daverden, en klonken bij herhaling met den vervaardiger.
Op deze wijze kwamen er nog verscheidene voortbrengsels te berde, maar toen Gusje
zou gaan lezen, zei hij:
- Ik... ik kan niet lezen... of niet zien: 't is zoo raar!
De zaak was dat hij met handen druipende van punch op het beschreven blaadje
geploeterd had en zijne poëzij zich tot eene donkere onweerswolk of woelige zee
had zamengetrokken, zoodat Flanor aanmerkte:
- Gustaaf maakt Schoteltjes.
Hoe meer het getal der stukken vermeerderde, hoe meer de oplettendheid der
gasten afnam. De beurt was aan den anderen Rederijker. Met een zeer dronken
smoelwerk, de netjes gekrulde haren door de war en tranen in het mannelijk oog,
begon hij met eene schorre faucet:
Gij, dierbaar zestal, door Minerva's gunst belonkt,
Bij wien ge, o Cato en Homeer, in 't niet verzonkt...

- Dat is pedant! merkte Slot aan.
- 't Raakt je niet! antwoordde de lezer, die nog zijn best deed om te declameren,
en ging weer voort:
O van der Wouden, pronk der 's Gravenhaagsche hoven,
Wien ik mij niet verstout naar waarde en eisch te loven,
O volle schotel van het keurigste banket
Dat ooit werd voorgediend op 't kostelijk salet...

- Dat is wartaal, zei Flanor, die met voordacht redelijk wel bij zijne zinnen was
gebleven.
- Vern..k je me? zei de Rederijker.
- Ga voort, ga voort!
En gij, wiens geest gevoed met Hellas eêlste schatten,
Al wat men zong of schreef in één pink weet te vatten...

- 't Is beroerd! zei weer een ander.
- Hou je bek of je krijgt een glas naar je kop!
Flanor schudde den aristarch, die reeds met kwade voornemens opstond, van stil
te zijn.
- Stoelvast, meneeren, stoelvast! de Rederijkerskamer heeft het woord. Men
luisterde weder.
Die wat men zong of schreef in één pink weet te vatten,
Van vóór Homerus af tot na Victor Hugo,
En zich, 't zij dag 't zij nacht, wijdt 't καλω καγαθω...

- En dat is nog al een Rederijker! prevelde Slot, die met gebrokene oogen
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en eene verdikte tong voor eenige oogenblikken op zijne knieën voor het raam was
gaan koesten.
- Wat doet hij daar? vroeg Flanor.
- Het beest conjugeert βοαω, hij heeft net den optativus uit.
De Rederijker ging ondertusschen voort. Er ontstond een duchtig oproer, er werd
gevloekt, gedreigd. Verbeeldt u ook: er was geen vuur meer in het comfoortje en nu
wilde van der Wouden zijn gouwenaar zoo maar aan de punch aansteken. Flanor
werkte met de vuisten. En toen het weder stil was kwam de stem van den Rederijker
allengs weer boven, die ondertusschen zonder iets te merken had voortgebazuind.
O, hoe zal Vijver, Maas en Amstel zich verheffen,
Hoe zal hun golfslag in verrukking de ooren treffen
Der zaligen die lang reeds slapen bij de doôn!

En allen wezen op het lijk in den hoek.
'k Hoor Vondel reeds den lofzang stemmen en den toon
Ontwringen aan de lier en al dees helden roemen;
Zijn leerling Vollenhove...

- Die komt hier niet te pas.
- Daarom juist, omdat hij hier niet te pas komt.
- Och, schei er maar uit!
- Wil je ook liever hier zitten? zei Slot van den anderen kant van de tafel.
De Rederijker deed of hij de aardigheid niet hoorde.
- 't Is liederlijk vervelend.
- 't Dondert niet! riep de Rederijker.
Flanor lachte dat hij niet zien kon.
- 't Is bliksems mooi, zei hij, wij zijn allemaal luizig opgewonden, dat kan je wel
zien, ga maar voort!
De Rederijker liet het zich geen tweemaal zeggen, maar de kluts kwijt zijnde,
begon hij eenige regels lager dan hij was blijven steken:
Is 't waarheid? 'k zie ook hem, den grooten Rotterdammer,
Die ons zijne armen biedt. Daal neder! Vrienden, kwam er
Ooit een die wijzer was en geestiger van aard?

- Aan 't Leidsch Atheen?
Hij is aan Luther thans als Chang aan Eng gepaard.
Daal neder! Ziet, naar ons rept hij de gulden wieken,
Omgeven door een glans van zomermorgenkrieken;
Hij nadert. Op een bed van wolken zinkt hij neer,
Als op de zachte peul de donzige eiderveer.
Hij reikt me een boekdeel. 'k Buig mij neder voor de godheid!
Wat prijs ontving ik van zijn hand? Den lof der Zotheid.
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- Dan had je net je verdienden loon.
- 't is flaauw! zei een ander.
- Men kan wel merken dat die man aan heimelijke pedanterie laboreert, fluisterde
weder een ander.
- In vino veritas.
- Dat zeg ik ook. Daar zullen wij eens een glaasje op drinken!
Slot wilde fluiten, maar Flanor, die geene rusie duldde, gaf hem een los klapje
voor den mond en riep met eene stentorstem, als of hij het vers overheerlijk vond:
- Bravo, bravo! Laat ons daar eens op klinken, jongens!
Och! en toen riepen al de overigen ook bravo en nog harder dan Flanor zelf: dat
gebeurt meer in de wereld!
De glazen stonden al weder gevuld, van der Wouden rijst op en roept, zich tot de
Rethorijkers wendende, half spottend:
- Ik drink op de Rederijkers-kamer!
Zij klinken.
- Daar ga je!
Maar op eens, terwijl twee anderen zich eeuwige vriendschap zweren loopt een
der gasten naar de guitaar van Flanor.
- Kom, mannen, serenades geven!
Niets kon Flanor beter te stade komen dan deze inval; de partij werd hem wel wat
al te luidruchtig om tusschen vier muren ingesloten te blijven, de kaarsen brandden
in de pijp, de punch raakte op en de geheele kamer leverde een mengelmoes van
allerlei vuiligheid en wanorde, hetwelk iedereen, die niet smoor zat was, met afschuw
moest wenschen te ontvlugten.
Spoedig werd het lijk, dat altijd sprakeloos en roerloos in den hoek lag, aangegrepen
en opgetild. Op dit oogenblik was de lijder eigenlijk nog zieker dan hij beschonken
was: het schepsel kon waarschijnlijk nog niet tegen nachtbraken, maar sjouwerijtjes
als deze zetten de academische opvoeding ontzaggelijk vooruit: Klikspaan weet bij
ondervinding dat zij niet schadelijk zijn voor de gezondheid en eert hoog het
voorschrift: zet je van tijd tot tijd eens een stuk in! Men bedenke slechts dat tijd hier
niet staat voor dag of week, maar voor maand! Hij gaf teekenen van inwendige
bewustheid van hetgeen men met hem voor had, overigens was hij een stom en
lijdelijk slagtoffer der zwelg-zucht. Men zeulde hem den trap af en op straat werd
hij bij gebrek aan eene ladder, door een drietal broeders op de schouders gesjord.
Toen wierp Flanor, die zich intusschen, uit vrees voor avarij, van de guitaar had
meester gemaakt, zijn mantel over den Aflegger, opende den trein met afgemeten
tred en riep op elken hoek der straat, waar men zoo lang stil hield, met eene
Haagschetooneelistenstem:
- Die hier volgt is de zeer hooge en zeer magtige heer Fabiano Fabiani, graaf van
Clanbrasil, baron van Dinasmonddy, baron van Darmouth in Devonshire
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- de Engelsche namen sprak hij natuurlijk op zijn Hollandsch uit - dewelke een kop
kleiner zal gemaakt worden op de groote markt te Londen, beschuldigd en overtuigd
van koningsmoord en hoog verraad. Bidt voor hem!39
Roef, roef! kraauw, kraauw! reed de duim over de snaren en de lijkstatie rukte
voorwaarts.
Weldra raakte de doode, door de nachtlucht in het leven terug geroepen, min of
meer in beweging; hij moest van de schouders af en onder de armen genomen worden,
en eer hij t'huis was liep hij alweer redelijk wel mede, zelfs was hij bij magte zijn
huissleutel te vinden, en nadat men dezen, welken hij gedurig in den knop van de
bel wilde steken, in het ware gat voor hem te regt had gebragt, was hij werkelijk in
staat het slot open te draaijen en: bonsoir! en: ik dank je wel! te zeggen.
- Wil ook iemand van ons met je naar boven gaan?
- Neen, het zal wel gaan.
En toen men aandrong, zei Flanor:
- Hij weet immers best wat hij doen kan. Dronken menschen moet je maar laten
begaan!
Toe sloeg de deur. Men bleef nog een paar minuten luisteren en wachten en... Ja,
daar is een god voor bezopen Studenten! Er vertoonde zich licht op de bovenkamer;
toen werd er fortissimo een tempo di marcia op de guitaar getokkeld en de troep
stoof verder onder een luid Iovivat.
Nu liep men de stad door en de Breedestraat over in hare geheele lengte en overal
waar men wist dat jonge dames te bed lagen, al ware het ook achter in huis, werd
muzijk gemaakt en geraaskald onder de vensters. Maar de meesten stoorden zich
niet aan de galanterie der Muzenzonen en bleven hardvochtig snurken, en dan besloten
de Muzenzonen de hoffelijkheid met een kort en krachtig charivari. Eenmaal hoorden
zij ter sluik een raam openen boven hun hoofd en Flanor, die dieper in de straat stond,
riep:
- Jongens, pak je biezen!
Flanor vreesde namelijk voor de stroomkruik der Najade. Waar de troep licht
ontwaarde bij Studenten werden wilde kreeten aangeheven als of de Amsterdamsche
apentuin was losgebroken, of zij floten liefelijk onder de ramen, en als deze of gene
beroerde vent, voorbestemd er in te loopen, de onvoorzigtigheid had het venster open
te schuiven werd hij à la faveur des ombres de la nuit40 uitgejouwd en uitgemaakt
en moest op den koop toe menige harde waarheid slikken. Aldus voortrukkende
kwam men weldra aan de Noordeindsbrug. Het was over éénen.41
- Daar is nog licht op de kroeg!
En de troep zeilde er heen.
Daar zaten een paar jongelui heel bedaard eene boterham met een kalkoentje te
begieten en eenige anderen, minder bedaard, om de commerce-tafel vereenigd; nog
een paar anderen rookten eene cigaar bij de kagchel, die evenwel
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geen vuur meer bevatte en op het punt stond van op pensioen gesteld te worden. De
troep, of zoo als sommigen van der Wouden, Slot en Gustaaf wel eens in malam
partem geliefden te noemen: de club van Flanor, liep ook onwillekeurig op de kolom
aan, en eerst toen hij post had gevat bemerkte onze held dat een der cigarenrookers,
naast wien hij bij geval was te staan gekomen, een zijner gruwelijkste vijanden was.
Hij wist dat deze sedert lang een geweldig land aan hem had en hem telkens door
zekere gebaren en pantomimen, die echter geene dadelijke beleedigingen konden
heeten, het leven zocht te verbitteren en ook werkelijk het bloed herhaalde malen
aan het gisten bragt. Geerse, een smakeloos wezen, dat, met eene bivalvische ziel,
aanspraak maakte op diplomatische aanmatigingen, was de pijlen van Flanors scherp
vernuft niet ontkomen; maar toen deze merkte dat hij zijne kwinkslagen zoo heel
hoog opnam en Geerses kennissen er een venijn uit zogen, dat Flanor ver geweest
was van er in te willen leggen, had hij dadelijk afgehouden, te meer daar hij zich
nooit veel om den nurk bekreund had en zelfs de moeite niet had genomen hem tot
iets anders dan tot doelwit zijner grappen te gebruiken, natuurlijk zonder den minsten
zweem of 't geringste opzet van haat of kwaadaardigheid. De ander, die niet veel
missen kon, voelde pijnlijk dat hij al kaler en kaler werd, bij elk haar dat hem werd
uitgetrokken; hij kon Flanor niet meer luchten of zien. Meermalen reeds had hij
gezegd dat hij een standje met hem zou zoeken en gedacht hem door wijzen en gluren
te sarren en uit te tarten, daar het hem zelven aan genoeg fermiteit faalde om zulks
ruiterlijk te doen.
Zijn overmoed steunde voornamelijk op een gezegde van Flanor, die zich wel eens
over duelleren had uitgelaten en verklaard dat het al erg zou moeten loopen eer hij
tot zoo'n gekheid kwam. Maar de rampzaligheid bedroog zich deerlijk, zoo hij daaruit
afleidde dat Flanor zich als een laffe kerel zou aanstellen. Flanor hield het duel
werkelijk voor een bespottelijk, gevaarlijk en ongeoorloofd gebruik, maar was tevens
van oordeel dat het somtijds eene noodzakelijkheid wordt en niet mag vermeden
worden; ja, men het zelfs wel eens verpligt is aan zijne in twijfel getrokkene
eigenwaarde en betwist karakter van moed en cordaatheid. De wijze spreuk van
Shakespeare was de zijne:
Beware
Of entrance to a quarrel, but, being in,
Bear it that the opposer may beware of thee.

Daarenboven begreep hij dat sommige maatschappelijke ongerijmdheden door de
algemeene opinie gewettigd worden. Zijn gezond verstand had eerbied en ontzag
voor de publieke meening, en als men hem zeide dat de menschen gek waren,
antwoordde hij, dat er in dit geval niets anders voor hem op zat dan maar met de
gekken mede te doen. Waar de meerderheid van haar verstand is beroofd, moet de
wijze minderheid wel dansen naar hare pijpen. Dus was het oordeel van Flanor, maar
de mijnheer aan de kagchel had niet bedacht
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dat Flanor goed schermde en schoot, al vertoonde hij zich zelden op Mars of de
Arena studiosorum en al had hij in het geheel geen naam onder de Pieten in het vak,
die om prijzen schermden. Geerse, die, onder ons gezegd, in het geheel geen held
was, steunde hierop wel het meest.
Zoodra Flanor naast hem stond, keek hij hem weder zoo bar en vernederend aan
over den schouder als zijne lodderige varkensoogen toelieten. Maar Flanor, ofschoon
hij bleek werd van kwaadheid en boven zijn theewater was, vermande zich, ten einde
nù geen twist te krijgen en keerde het ondier den rug toe. Maar kort daarna, terwijl
Flanor tusschen de leestafel en het buffet staat te praten, tast het logge gevaarte naar
zijn hoed, geeft zijn buurman de hand en loopt Flanor, waarschijnlijk met voordacht,
doch even als een zelfmoordenaar die berouw gevoelt terwijl hij den haan overtrekt,
vierkant tegen het lijf, zoodat deze het evenwigt verliest en over eenige stoelen
struikelt. Nu was de kogel door de kerk. Flanor roept hem terug.
- Mijnheer!
Het is altijd mis als jongelui elkaar Mijnheer noemen. Geerse loopt voort. Flanor
ijlt hem achter na. Slot en Gustaaf, die wisten dat Flanor een kwade en koppige
drommel is als hij begint, willen hem terughouden, maar hij rukt zich los. Terstond
stormen allen den gang in. Alles doet eene strijderij voorzien. Flanor tikt Geerse
zachtkens op den rug.
- Je schijnt niet te hooren als men roept, Mijnheer! 't is toch niet omdat je ooren
niet lang genoeg zijn, zou 'k zeggen.
En met één trekt hij hem gevoelig bij het lelletje.
- Mijnheer, je beleedigt me!
- Dat was mijn plan, Mijnheer!
Men deed moeite de partijen te scheiden; men wilde de zaak bijleggen, er werd
van afdrinken gesproken. Flanor hoorde naar niets. Geerse wilde hem op zijn smoel
slaan. Flanor zei hem daarop eenige insolenties. Gustaaf stelde zich aan het hoofd
der beweging en stond Flanor krachtdadig bij, die hem gelastte de zaak met Geerse
of: - zoo hij nog een vriend kon opsporen! - met zijn second te beramen, maar dat
hij van geen bijleggen wilde weten, en er den volgenden morgen moest geduelleerd
worden. Daarop trokken hem een paar ooggetuigen naar buiten en trachtten hem naar
huis te brengen; maar in eene nieuwe vlaag van kwaadheid wilde hij weder op Geerse
af.
- Mijnheer!...
- Kom jij nu mee! Wat heb je er aan! De vent is 't immers toch niet waard.
En Flanor, die in allen deele op was, liet zich medeslepen. Geerses buurman en,
naar het scheen, zijn vriend, had zich met de zaak in het geheel niet bemoeid, doch
toen hij het woord second door den gang had hooren galmen, had men hem even om
het hoekje van de leeskamer zien gluren of hij ook ongemerkt kon wegsluipen; doch,
helaas! de gansche breedte van den gang was door het standje ingenomen en de
studiosus was in de Societeit geblokkeerd.
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Zoodra Flanor vertrokken was, stormden allen de leeskamer weder binnen. Geerses
buurman stond nog altijd voor de kagchel en lurkte sedert vijf minuten op eene
uitgedoofde cigaar.
- Droeving, riep Gustaaf, zoodra hij hem zag, ben je een vriend van Geerse, ja of
neen?
- Het raakt je niet.
- Het raakt me zoo veel, dat je verpligt bent Geerse bij te staan.
- Of zou je ook liever in de kagchel kruipen?
Geerse kwam gelukkig tusschen beide en langzamerhand geraakte de zaak in 't
gelijk. Eerst wilde Geerse maar niet vechten, doch iedereen snaauwde hem af, en
hoewel hij trilde als een blad, onderwierp hij zich, ten einde eene nog dreigender
nederlaag te vermijden. Ten half drie verliet iedereen de Societeit, nadat besloten
was, dat er den volgenden morgen ten zeven ure op de Papenlaan met pistool - op
hoeveel pas? - zou geduelleerd worden.
Flanor was intusschen, kokend van woede en buiten zichzelven door den drank,
terug gekomen in de zwijnerij, die hij anderhalf uur geleden had verlaten. Hij nam
het gesteendrukte portret van zijn Rector voor het damesportretje dat er tegen over
hing en verbeeldde zich dat een van beide gestolen was door zijne gasten, en vloekte
en raasde het heele huis bijeen en riep den heelen tijd:
- Gestolen, stellig gestolen! Hier heeft het gehangen! Die Geerse! zoo'n smeerlap!
Morgen duelleren! duelleren! Zoo'n smeerlap! 'T is lang genoeg! 'T moet nu uit zijn!
Eens voor altijd!
'T had iets van een benaauwden droom. Toen hij op zijne slaapkamer kwam wilde
hij nog zien hoe laat het was, maar hij kon den langen wijzer van zijn horologie niet
van den korten onderscheiden; als hij op twee uur keek dan zag hij drie streepjes en
op drie uur dan zag hij twee streepjes; dan weder dwarrelden al de nommers door
elkander als de paren op een bal. Hij zag er zich scheel op. Hij keek dubbel, onze
vriend! Maar op eens wordt hij zoo nijdig dat hij het bierglas, waarmede hij zich den
mond spoelt, in duizend stukken smijt tegen zijne kleerenkast, dat hem de scherven
om de ooren vliegen. Toen, zonder te weten dat hij ontkleed is, valt hij in zijn bed
en ronkt.
Den volgenden morgen vond Gustaaf Flanor reeds gekleed en gereed. Flanor zag
er waarlijk uit als of hij met de kippen op stok en met een rijstenbrijtje naar kooi was
gegaan. Zijn Pylades had gedacht hem nog te bed te zullen vinden.
- Te bed? antwoordde Flanor, integendeel! Ik ben zelfs gek genoeg geweest van
nog zoo laat in de veeren te zijn gekropen; ik had veel beter gedaan maar op te blijven:
zoo ik mij eens had verslapen!
- Alles is klaar! zei Gustaaf, wiens ernst of liever wiens overgroote bedaardheid
eenigzins verried dat zijn gemoed een weinigje beklemd was. Ik heb de pistolen bij
mij. Droeving... Maar ik zal u dat wel in het rijtuig vertellen.
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Eene tilburij hield juist op voor de kamers van Flanor, en vijf minuten daarna reed
het vriendenpaar de Witte Poort uit. Gustaaf verhaalde zijn vriend nu alles wat er na
diens vertrek op de Societeit was voorgevallen. Flanor gaf van zijnen kant Gustaaf
eenige onderrigtingen omtrent wat hij wenschte dat geschieden zou en hoe hij
verlangde dat zijn vriend in sommige mogelijk voorkomende gevallen handelde.
Men zou thans in deze twee voorzeker nooit Studenten herkend hebben, allerminst
onze Studenten van den vorigen avond; doch, ziet gij! het waren beide, jongens van
hart, edele, brave kerels, die wel is waar met gevoeligheid en naauwgezette beginselen
den draak staken, doch als het er op aan kwam hardvochtig of slecht te wezen
zielroerend door de mand zonken. De bodem van hun geest was ernstig; op dezen
vloer was het dat de dartelheden der jeugd in wispelturige arabesquen, als de menigte
op een feest, door elkander krioelden, en zoo men den grond niet zien kon, was er
de groote menigte in de kleine ruimte schuld van; doch de jaren zouden al die
lichtzinnige springers, die dartele feestelingen, welras verdrijven en diezelfde
dansvloer niemand anders dragen dan het vreedzame huisgezin van ouders en
kindertjes.
Terwijl zij aldus voortreden schoten hun twee heeren, Geerse en zijn second, te
paard voorbij. Zoodra Flanor zijne tegenpartij ontwaarde, gaf hem zijn op nieuw
aangeblazen toorn weder verschen moed. Van binnen overviel hem een gevoel of de
duivel in persoon met een gloeijend ijzer in zijne ingewanden roerde en van buiten
als of Geerse hem het hemd van Dejanira over de schouders wierp, en hij kon niet
nalaten de ruiters eenige tot Gustaaf gesprokene vloeken en verwenschingen achter
na te zenden. Evenwel zeide hij:
- Ik zal toch mijn best doen den vent niet te raken.
- Als hij u maar niet raakt! antwoordde Gustaaf, die hoe langer hoe minder pleizier
begon te krijgen en gaarne eens even dat snaartje bij Flanor aanroerde. Doch Flanor
lachte er om en zeide:
- Geen nood, jongen, geen nood!
Zij waren aan het huis ten Deyl. De dikke de Wit wist al hoe laat het was toen hij
zoo vroeg jongelui bij hem zag afstappen en een kistje van beduidenden inhoud, door
Gustaaf uit de tilburij getild, aan het koperen hengseltje in huis zag dragen. Hij vond
het óók minder aangenaam dat de Leidsche Academie zoo digt bij zijne kiosque
pogingen kwam doen om zichzelve te verwoesten, maar het deed hem bij provisie
toch nog - om straks van meer te gewagen - een borrel slijten, daar Flanor met een
brutalen bek en zijne pet op half zeven bestelde:
- Twee glaasjes couragewater!
De Wit, die een wel opgevoed man is en zijne wereld verstaat, liet hoegenaamd
niets blijken, maar kon echter niet nalaten Flanor en zijn second eens schalk in de
oogappels te kijken, ten einde op te letten hoe het er van binnen
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met hen uitzag. Doch er viel niets waar te nemen: de sterren blonken helder en er
was geen wind. Ook Geerse had met Droeving een oogenblik aan ten Deyl verwijld,
doch beiden waren juist opgewandeld, toen de anderen, die thans hun voorbeeld
volgden, aankwamen.
Het was een verrukkelijke morgen. De vogeltjes kwinkeleerden tusschen de
buigende takjes van het pas ontloken groen, dat helder en liefelijk door de lentezon
beschenen werd; de sering, de sneeuwbal, de meidoorn stonden reeds in vollen knop,
terwijl enkele nagebleven vastenavondzotjes vergeefs hun best deden het nederig
klokje in de kroosige kikkertsloot te spiegelen, die met den besten uitslag haar examen
voor weiland had kunnen afleggen. Maar Flanor en Geerse, gelijk menschen die
kiespijn hebben, merkten niets van het schoone weder. De Wit alleen, die nog gestadig
met den buik van het levend geraamte loopt, had aangemerkt dat het van 't jaar reeds
vroeg warm begon te worden en daaruit besloten dat er een buitengewoon heeten
zomer voor de deur stond, waarop Geerse geen antwoord had gegeven maar een
geluid geslaakt dat de welsprekendste tolk mogt heeten voor preoccupatie. En de
knechts van de Wit ontzagen zich niet te beweren, op het zien van zijn druilig gelaat,
dat zijne pomp wel verstopt zou wezen van de haarpruiken.
Zoodra het gezelschap was opgestapt gebood de kastelein, die menig duitje aan
Flanor verdiend had, bovendien op de promotiepartij rekende en wel wist met welk
deeg men Studenten vangt, dat men een en cas - ontbijt, zoo men liever wil - zou
gereed zetten. Terstond haastte men zich versche broodjes in een mandje te schikken
en de mand werd geflankeerd met koude lamscôteletten, benevens een overgebleven
gedeelte van een pâté de foie gras, mitsgaders verdere benoodigdheden; doch toen
de eijeren, die het déjeuner zouden voltooijen, al vast maar in het netje gedaan waren
en de meid het deksel van den ketel met kokend water afligtte, viel het eerste schot
en plotseling daarop het andere. Juffrouw de Wit kon niet nalaten te verbleeken, doch
haar man lachte haar uit en liep naar buiten, zeggende, terwijl hij naar den kant van
de Papenlaan uitkeek:
- Het zal wel met een sisser afgeloopen zijn!
Hij had, Gode zij dank! waarheid gesproken. In de verte kwamen de vier heeren
werkelijk reeds aan, onbezeerd. Geerse en Droeving stegen dadelijk te paard en reden
weg. De twee kurkentrekkers van het Academisch Alphabet - videatur Tweegevecht
in voce - hadden het dus ditmaal mis: er had geene verzoening plaats gehad; alleen
was, nadat geene der partijen geraakt had, door de seconds verklaard dat aan de eer
was voldaan; doch in plaats van elkander toen de hand toe te reiken, had Flanor,
zonder verder naar Geerse om te zien, hem den rug toegedraaid en regtsomkeert
gemaakt. Daar nu Flanor de tilburij nog moest laten inspannen, liep hij even naar
binnen. Het gezigt van de côteletten en de getruffelde geur, die uit de terrine steeg,
lokten hem uit.
- Je bent toch een fijne menschenkenner, mijnheer de Wit! zei Flanor, die
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zich wel honderd ponden ligter gevoelde; je dacht zeker wel dat ik dezen morgen
met niet bijzonder veel smaak ontbeten zou hebben.
- Ik dacht dat die heeren nog wel iets zouden willen gebruiken, antwoordde de
slimme kastelein met zijne holle basstem in een vreemden tongval; maar anders...
- In tegendeel! ik vind het een subliemen inval van u. Gij zijt een menschenvriend,
mijnheer de Wit, ging hij voort op een plegtigen toon, geef mij uwe handteekening
en de Quaden zullen haar bij de φιλανθρωποι leggen! Heb je lust, Gustaaf?
- Vraag je 't nog, Flanor?
- Zullen wij dan maar aanvallen, Gustaaf?
- Wij zullen maar aanvallen, Flanor!
- Als je daar nu eens eene flesch van je besten Portwijn bij gaaft!
- Terstond, mijnheer!
Zich tot het oor van een zijner knechts wendende, mompelde de Wit iets
geheimzinnigs, dat stellig op Portwijn doelde.
- Wat was ik blij dat ik het eerste schot niet had! zei Flanor toen zij alleen en
duchtig aan het schransen waren en zich niet onbetuigd lieten aan den nectar. Ge
hebt zeker wel gemerkt dat ik in de lucht schoot. In gevallen als deze, en de onze
zijn immers gewoonlijk van niet veel ernstiger aard, zou degeen die den anderen
neerlegde verreweg het meest te beklagen zijn.
- Ge hebt groot gelijk, mijn vriend! Zou Droeving het gemerkt hebben?...
- Onder ons gezegd en gebleven, vervolgde Flanor, toen hij eenige glazen achter
de knoopen had, ik heb er nooit zoo ingezeten als dezen morgen. Ik begreep wel dat
het goed af zou loopen, maar, ik weet het niet, als de mogelijkheid van anders toch
bestaat, dan haalt men zich zoo veel muizennesten door het hoofd...
- Daar doe je toch anders niet veel aan.
- Neen! en daarom juist; dan krijgt men zulke beroerde gedachten! 't Is dwaas,
maar wat kan men er aan doen?
- Ik was óók niet op mijn gemak, dat wil ik je nu wel bekennen, want, dit stond
vast: als Geerse u had doodgeschoten, had ik hem op staanden voet vermoord; terwijl hij dit zeide werd hij op eens doodbleek van inwendige woede - mijn eigen
besluit woog mij zwaar, maar het was behoefte. Wraak is de zaligste troost in eene
onherstelbare ramp.
- Je bent dronken, Gus! Zeg liever dat wij ons kras gehouden hebben. Niet waar!
hadden wij het masker der onbekommerdheid niet netjes aangebonden? Ik wil wedden
dat Geerse ons voor onvervaarde tijgers houdt.
Alzoo opgewonden onder allerhande gekheid voortpratende, raakte het maagje
vol, de flesch op, en ten tien ure - bewonder hem! - zat Flanor weder op het jus
gentium, alwaar hij door veler tongen hoorde verhalen dat er dien morgen een duel
geweest was; maar niemand wist bijzonderheden, behalve één, die verzekerde dat
een der kampers - de naam was onbekend - zwaar gekwetst
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naar huis was vervoerd, waarbij Flanor voegde dat hij stellig meende te weten dat
hij reeds bezweken was.
Eenige bladzijden vroeger werden wij gedrongen uit te roepen: - ja, daar is een
god voor dronken Studenten! - thans zouden wij gaarne in meer algemeenen zin de
uitboezeming uitbreiden en zeggen: - ja, daar is een god voor Studenten! - Gij allen,
gepromoveerden en nog niet gepromoveerden! hebt gij ooit aan de Academie van
tweegevechten getuigen geweest of vernomen, kunt gij er u een enkel herinneren,
waar reeds van te voren niet om gelagchen werd, dat niet neerkwam op gekheid en
eene lekkere flesch? Zijn de tweegevechten tusschen Studenten niet zoodanig in
zedelijk verval - welk een vooruitgang! - dat men, door er een aan te nemen of zelf
uit te dagen, er zich aan waagt in zekere mate bespottelijk te worden?
Daar hebben duels met degens plaats gehad waar magteloosheid een einde maakte
aan den al te gelijken kamp, en duels met schietgeweer dat de toppen der naburige
boomen er van kraakten, en duels met sabels dat de heesters ter neder geveld lagen
over het pad, de strijders naakt stonden tot beneden de maag, doch beiden overeind
en er geen enkele droppel bloeds stroomde. En de goede hemel zij er voor gedankt!
Denkt het in, ik bid u, de ontzettende mare: - Flanor... - of wie ook - allen staan hier
gelijk, want het is hier het bloed dat spreekt - is doodgestoken! Denkt aan zijne
ouders, stelt u voor hoe schrikkelijk de Academie uit hare onnadenkendheid wakker
zou springen met ontroering en tranen en siddering en te spade verwensching van
het wreede spel, en welk een ontzaggelijke kreet van afschuw door het gansche land
zou opgaan tegen het jonge geslacht te Leiden! Maar tevens - en nog meer! - beklaagt
den moordenaar, diens vader, diens lieve moeder vooral! O, denkt aan zijne gebroken
loopbaan, aan zijn van een gereten hart, aan zijne vernielde jeugd, zijne vroeg ter
neder gebogene grijsheid! hij die een beminnelijke, regtschapene, veelbelovende,
gevoelige, beschaafde jongen is, die het tweegevecht - die schandelijke vlek der
Duitsche Hoogescholen! - aannam, daartoe alleen door de onverbiddelijke publieke
meening genoodzaakt, en wien de publieke meening andermaal dwingt onder een
luiden tranenvloed uit te roepen:
- Werd ik nogmaals uitgedaagd, ik ging weder!
Neen, ik begrijp maar ééne soort van tweegevecht, deze: - wij zijn vijanden,
vijanden van den beginne, vijanden tot aan het graf; het bloed mijner aderen is het
bloed uwer aderen afkeerig, de haat is doorgedrongen tot onze nieren en ingewanden,
hij jaagt ons op tegen elkander ten eeuwigen, rusteloozen strijde, en de aarde kan
ons langer niet dragen te gelijk, want ik vloek haar omdat gij ze betreedt en gij omdat
ik haar bewandel! dit moet een einde nemen, een van ons beiden zal sneven! - En
dan gaat men heen en men werpt het lot en naar het lot wijst wordt de een des anderen
moordenaar; dan juicht deze in zijn bloed, dàn eerst ademt hij ruimer, treedt hij vrijer
zijn levensweg. Hier was geene misdaad, derhalve zal hier ook geene wroeging
wezen; hier was eene
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overeenkomst, een contract: dat van den haat, koel en bloeddorstig, onbarmhartig
en zeker. Ziet, dit begrijp ik! want ik besef den haat en ik besef de wraak, die
vergiftige harpijen welke woelen in den afgrond van 's menschen harte; ik besef, ik
heb sympathie voor eene Corsicaansche vendetta, die voortvreet van geslachte tot
geslacht. Er zijn oogenblikken dat het een wellust - het zij dan een helsche! - mag
heeten, het vitriool des haats en der wrake te voelen branden en spatten over zijn
hart, en wee dengenen in wiens binnenste die zieleraderen van den natuurmensch
verlamd zijn! want ook liefde en weltevredenheid en welke hare bloemenstrooijende
zusteren zijn mogen zullen vreemd wezen aan zijn gemoed! Der Mann WILL seinen
Hass, zegt Schiller.42 Maar dat men om eene ligte onbeleefdheid, eene onbeduidende
kwalijke opvatting, eene dubbelzinnige, onvoorzigtige uitlating, roekeloos op elkander
gaat staan schieten en houwen; dat men, als ware het uit gebrek aan iets ergers, op
moordtuig uitdaagt en afmaakt met degen of pistool wat men geen geest of verstand
of zachtzinnigheid genoeg heeft om door eene aardigheid af te wenden of met een
behendig of wel een ernstig woord, ter goeder ure gesproken, door te hakken; dat
men om het minste zijne toevlugt tot het meeste neemt; dat men zijne toekomst, het
geluk en de rust van zijn leven, die zijner ouders en betrekkingen, waagt aan eene
onbedachte, loszinnige opwelling van drift en zich den slaaf verklaart - somtijds
jegens een vriend! - eener onvergeeflijke, onverantwoordelijke valsche schaamte!...
Nog eens: - de hemel zij gedankt dat er een god is voor Studenten! - En hiermede:
er zij vrede onder ulieden! en mogen de tweegevechten, onder hunne eigene
belagchelijkheid bedolven, met vereenigde krachten geheel uitgeroeid worden! Maar
- ik herhaal het - de maatschappij, de scheve, valsche, hardnekkige strekking der
maatschappij drage de schuld, zij alleen, zij altijd! Om harer meening wille loopt
men naar de strijdplaats, voor hare waanzinnigste eischen strijkt de verstandigste de
vlag. Over haar dus kome de vloek, tegen haar getuige het onschuldig vergoten bloed
en de bange zuchten des naberouws!2
Toen Flanor op zijne kamer terug kwam bedankte hij Gustaaf nogmaals herhaalde
reizen in de hartelijkste bewoordingen voor de bewezene dienst. Zijne taal was een
zonderling en onbevattelijk mengelmoes van gemoedelijkheid en koddig uitgedrukten
ernst, maar de tranen stonden hem in de oogen en Gustaaf zei bij het afscheid nemen,
dat hem zeker op weg stof in de oogen zou zijn gewaaid. Zoodra Flanor zich alleen
bevond en op het punt stond zijne collegie-portefeuille onder den arm te nemen,
opende hij zijne secrétaire en nam er twee brieven uit; den eenen verscheurde hij aan
zeer kleine stukjes welke hij uit het raam liet sneeuwen, den anderen gaf hij aan Koos
de meid om op den post te steken in den loop van den dag.

2

Men heeft dezer dagen zeer strenge verordeningen omtrent het tweegevecht in Belgie
uitgevaardigd. Zal iets, zelfs de doodstraf, iets baten, zoo lang niet elk individu, zonder
onderscheid of uitzondering, het duelleren zelf voor iets infamants houdt?
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Weinige dagen later ontving hij een brief van zijn vader, op welks eerste bladzijde
onder anderen het volgende voorkwam.
Zoo ik van uw duel berigt had gekregen alvorens het was afgeloopen, zou
het geen voortgang hebben gehad, daar kunt gij verzekerd van zijn. Maar
het is nu, God dank! achter den rug, en zonder ongelukken! En daarom,
lieve zoon! ben ik blijde u bij dezen te mogen verklaren, dat het mij innig
verheugt in u een kind te bezitten wiens vuist, zoo noodig, het eergevoel
dat hem de borst doet kloppen mannelijk weet te handhaven.
Men behoeft niet te vragen of die vader gediend heeft. Die brief was koren op Flanors
molen, en de achting en het ontzag dat alle Academieburgers hem toedroegen schoot
zoo mogelijk nog dieper wortels. Zijne vijanden bogen het hoofd en het kwam
niemand meer in de gedachte Flanor op die zekere wijze aan te kijken of na te wijzen.
Toen Flanor van het collegie kwam - à propos, men houdt het er algemeen voor
dat Flanor de opsteller is van dat geestige artikel in de Arnhemsche courant over de
philargurie van het Leidsche postkantoor - ging hij tegen zijne gewoonte niet naar
de Societeit, daar hij allen schijn wilde vermijden van bluf te slaan met het voorval
en tevens tegen den last opzag van door iedereen, en men kan weten door analogie
met welke onstuimigheid, gecomplimenteerd te worden. Hij bleef dus te huis tusschen
zijne boeken en kleedde zich later netjes aan, eens zoo netjes dan gewoonlijk - dat
is eene opmerkelijke eigenaardigheid van Studenten die den vorigen avond feest
gevierd hebben - maar toen hij de deur uittrad met het doel om voor hij naar tafel
ging nog een grachtje om te loopen, stelde Koos hem een toegeknepen briefje ter
hand, dat juist gebragt was en hetwelk hij op straat opende. Het schrift was hem niet
bekend, echter begon het zeer familiaar:
Amice,
Het griefde mij bitter te vernemen dat gij u hoe langer hoe meer aan uwe
losbandige levenswijze overgeeft en dat nog de laatste nacht daar de
vreesselijkste getuigenisse van zou kunnen afleggen. Bedenk toch, waarde
Flanor, het is een vriend die u raadt en die zich, door hooger hand geleid,
gedrongen voelt u te waarschuwen, dat er eenmaal een licht voor uwen
afgedwaalden geest zal opgaan en er een tijd van berouw komen zal, welke
uw geweten met knaging zal vervullen. Dan zal het voor u te laat wezen.
Keer terug, lichtzinnig zondaar! van het goddelooze spoor dat gij betreedt;
staak de gruwelijke tooneelen welke de vroomheid verafschuwt; bezoedel
uwe ziel niet langer met het slijk der aarde, eer de ure voorbij is en dat
eeuwige deel zonder herstel te loor ga en verdorven worde! enz.
Volgden eenige Bijbelteksten, waarmede het briefje besloten werd, hetwelk geteekend
was:
KOORMBERG.
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Zulk eene taal bezegeld door zulk een naam! Welk eene godlastering! Er zijn namen,
die het onnoozelste schuldig maken, het blankste zwart, het opregtste valsch. De
naam van Koormberg alleen veranderde dit vermanende schrift in vloekwaardige
heiligschennis. Valsche slang, gij scherpt den angel der kastijding! deze letters,
Koormberg, zullen wegen als lood in de schaal der geregtigheid! Wee u! wordt rood
van schaamte als karmozijn, doorslepen femelaar! Wij kennen u, en gij weet dat wij
u kennen, maar uw hart is verstaald in schaamteloosheid! Gij vergrijpt u aan het
hoogste en neemt in uw vuilen mond den heiligen naam van het Opperwezen dat gij
dagelijks hoont. Wij werpen uwe woorden op u terug: eenmaal, eenmaal, geveinsde!
Flanor lachte er eerst om, maar te gelijk voelde hij toch eene heimelijke, stille
verontwaardiging in zijne ziel oprijzen. Hij bleef stil staan, las het briefje nog eens
aandachtig over, liep terug naar zijne kamer en sprak op een besloten toon:
- Wij zullen hem ten toon stellen! wij zullen hem tot schande maken! Zoo'n fielt!
Hij zal het niet meer doen, dat beloof ik hem!
Hij nam vier ouweltjes uit zijn inktkoker en spoedde zich naar het
Academiegebouw, waar hij de huichelpredicatie ten aller aanschouwe ad valvas
aanplakte. Dit zou, meende hij, zijne vruchten tegen den volgenden morgen wel
opleveren. Openbaarheid, openbaarheid!
Toen Flanor van de Academie, de Choorstegen door, op de Breestraat kwam en
de Maarsmansteeg in wilde, werd hij door een troepje jongelui in de verte geseind.
Hij ijlde hun te gemoet. Het waren zijne vrienden Gustaaf en Slot, benevens nog een
drietal Kaapenaars - doorgaans een uitmuntend slag van jongens - die van de Societeit
naar tafel sneden. Dàt was een gejuich, dát was een gehoezee, zoodra hij onder hun
bereik kwam. Flanor was er verlegen mede. Maar 't mogt niet baten. Het regende
felicitatiën en vriendschapsbetuigingen. Aan de Tafel, algemeene Vreetzaamheid tot
onderlinge Vòlmaking, hernieuwde zich en luidruchtiger de vreugd. Het was eene
ware zegepraal.
- Kerel, je hebt je ferm gehouden!
- Geluk, Flanor!
- Flanor, jongen! je bent een Piet!
Een lid dat binnen komt. - Zóó, renommist! Waarom ben je niet op de Kroeg
gekomen? je zweefde op aller tongen.
- O, de heele Kroeg was in rep en roer.
- Of dacht je dat je lauwerkrans je niet goed zou staan?
Allen schreeuwen te gelijk.
- Maar na den strijd was hij de vriend zijns vijands weder! Niet waar, Flanor?
- Dat minder! was het antwoord, 't lag in het geheel niet in mijn plan Beylingje te
spelen.
En nu begon hij, telkens door kwinkslagen en tusschenwerpsels, gelach en gejoel,
van den weg gebragt, als een nieuwe koning die door het volk heen naar
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zijn paleis moet worstelen, het verhaal van de geheele zaak. Intusschen werd de soep
en het vleesch opgebragt en onder de bedrijven over het eten gekeven, dat hoe langer
hoe slechter begon te worden, waarop de jufvrouw aanmerkte, dat de eetwaren ook
hoe langer hoe hooger in prijs stegen en de Heeren eindelijk wel voor niemendal
zouden willen eten.
Het was een heerlijke middag en, wegens eene kermis in de buurt, kwamen er
onnoemelijk veel opgeschikte wijven en burgermeiden, met zwarte zijden
stormhoeden, kleurige doeken en voeten als strijkijzers, voorbij, die aan den arm
slungelden van een vrijer met eene perreplu, zeemen handschoenen en eene cigaar
van ééne cent in het hoekje van den mond. Men zat regt gezellig bijeen. Alle
aardigheden werden aan de groote gebeurtenis van den dag ontleend, alle metaphoren
aan het duel. Flanor heette bij voorkeur de renommist, of wel René le tueur,43 volgens
den inval van een lid van het leesgezelschap: Scientia acquiritur litteris. Geerse
kwam er slecht af. Er bleef geen stukje aan hem heel. Toch moest Gustaaf bekennen,
dat hij zich, toen het eenmaal zoo ver was gekomen, veel beter had gehouden dan
men van hem had kunnen vermoeden.
Terwijl Slot druk bezig was over Geerse te redeneren, stond de Fiscus eensklaps
op en zeide plotseling, zoodat iedereen er van opkeek:
- Slot, ik beboet je voor eene flesch! Moet je ons hier allen den honger benemen
met je vuilen praat!
Zoo was de wet: die over vuiligheid sprak moest eene flesch geven, maar de uitval
beduidde thans niets meer dan eene grap van den Fiscus, welke ook dadelijk door
Slot gevat werd.
- Gaarne, Fiscus! 't is ook waar, het stuk str...
- Moet ik je voor eene tweede calengeren?
- En ik, riep de opgewonden Flanor er tusschen, ik geef twee flesschen Champagne!
Allen. - Bravo, bravo! Leve onze renommist!
Slot, die in eene nog betere luim was geraakt, gaf ook eene flesch Champagne, en
een oogenblik daarna stonden de drie Bevalligheden op de tafel. Of zouden het drie
Schikgodinnen zijn, die der jongelingen levensdraden zouden afsnijden? De kurken
vlogen, paf! tegen de zoldering, en Flanor stelde eene heerlijke toast in op de Tafel,
welke even heerlijk door den Praeses beantwoord werd; vervolgens eene allerliefste
op zijn second, Gustaaf, die iedereen aandeed, en eindelijk werd het regts en links
salueren en zich een stuk inzetten in den kortst mogelijken tijd.
Toen de flesschen op waren werden er op kosten van de kas nog een paar andere
ontboden en de lijken verachtelijk in de Mare geworpen, voorbij de neuzen der
voorbijgangers; en dan hoorde men: - Minsch, - of: Heirejei, is dat schrikken! Heb
ik nou van mijn laiven! Wat stom al evel! Gossie maine! - en dergelijke bevallige
kreeten meer, die dan door een luid gejouw van den kant der Muzenzonen werden
beantwoord.
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Het was reeds over vijven en de groote drukte op straat gedaan. De burger vermaakte
zich nu buiten de stad op de boerenkermis of dwaalde de Singels langs, aangetrokken
door de menigte uwer Cafés en Billards-royaal, o stad van kroegen en muzeums!
ter dier plaatse als paddestoelen uit den grond oprijzende. Daar kwam evenwel nog
een groote, vierkante Leidenaar voorbij, met een hoed op drie haren, een blaauwen
kuitendekker, eene wijde broek van glimmend zwart laken en een doorrookertje in
den mond; zoo'n vent van omstreeks vijf en twintig jaar, van dat slag hetwelk ringetjes
in de ooren draagt en altijd van zins schijnt een Heer tegen het lijf te loopen; met één
woord, een Jan. Naauwelijks is de vent voorbij of Gustaaf steekt het hoofd uit het
venster en roept hem na.
- Vriendje!
De vent kijkt om.
- Trap niet op je jasje!
- Zoek je stront, voile spoelhond!
Gustaaf zat weder te schertsen en more solito door te slaan als een wekker die
afloopt, toen op eens een groote kei over de tafel komt rollen - voor het huis van den
bakker over de brug was men juist bezig de straat te maken - en hij te gelijk een
vijftal Leidenaars - waar komt dat volk toch zoo gaauw van daan! - met andere
steenen gewapend, om den hoek van het raam ziet gereed staan, om daarmede het
voorbeeld van den belhamel te volgen. Glazen en flesschen waren door het
bombardement meestendeels gebroken en eenige jongelui hadden keijen tegen hunne
volle magen gekregen, dat bij hen een minder aangenamen indruk had te weeg gebragt.
Men begon van weerszijden te schelden, te vloeken, te razen; de Leidenaars gooiden
nu ook met drek, de jongelui terug met de toegeworpene keijen en groote scherven
glas, van welke er ééne een Leidenaar in het aangezigt trof dat hem het bloed langs
de wangen droop, hetgeen zijne ontstoken drift nog feller vlammen deed braken.
Langzamerhand was het getal der ploerten tot twaalf aangegroeid. De Studenten
waren slechts negen.
- Komt er maar oit, als je durft, laffe spoelhonden! Komt er maar oit! was het
gedurig.
De Studentjes wilden er ook wel uit, maar hoe? Zonder slaags te raken was
onmogelijk. Flanor, in zulke gevallen altijd bezadigd en onverschrokken, stelde vóór
zich krachtig door de bende heen te slaan en dóór te rennen tot aan de Oude Vest,
daar de Leidenaars zulk een uitval niet verwachtten en hen veel minder zouden durven
nazitten. Alle standjes, meende hij, was het om vele redenen zaak dat over dag
vermeden werden. Zij rukten dus uit. Men was overeengekomen dat men de
Leidenaars den eersten slag zou laten toebrengen. Dezen liet zich niet wachten. Flanor
antwoordde met een vreesselijken vuistslag op een Leidschen neus. Als in een
oogwenk was het gevecht algemeen en aan ontkomen niet meer te denken. Door de
Kaapenaars, die zich dapper
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weerden en zoo vlug en behendig boksten dat de Leidenaars niet wisten wat hun
overkwam, hadden de jongelui groot voordeel.
- We moeten ze verzoipen! we moeten ze verzoipen! riepen de ploerten.
Maar op hetzelfde oogenblik lag een heer met een kuitendekker te spartelen in de
Lange Gracht. Toen bereikte de kwaadaardigheid der Leidsche Jannen een hoogen
graad van hevigheid en zagen zij dat het ernst werd. Flanor begon het ergst te vreezen.
Men was hier in eene gevaarlijke buurt, de stelling was bovendien hoogst onzeker,
zoodat hij er niets anders op zag dan maar ijlings, na een paar vrienden gewaarschuwd
en met zijn doel bekend gemaakt te hebben, zijne biezen te pakken en de hoofdwacht
te gaan halen. Hij snelde heen. Voor de Marekerk viel hij een diender in het oog, die
juist uit de Brandewijnsteeg kwam met het doel om de oproerige beweging van de
schuit van half zes naar Haarlem te gaan waarnemen. Deze vatte post op de brug, en
toen Flanor blootshoofds, met losgerukt vest en gescheurd overhemd, zonder das en
de borst naakt, nader was gekomen, wilde hij hem stuiten in zijne vaart en greep hem
bij den kraag. Doch Flanor, zonder een woord te spreken, geeft den roodkraag met
zijne gespierde vuist zulk een ongemäkkelijken opn..... - slag wil ik zeggen, tegen
den slaap van het hoofd, dat de vent voor dood ter aarde stort en Flanor, zoo hij niet
buiten adem was geweest en zoo veel Spaansch gekend had als het er met de zijnen
spaansch uitzag, zonder twijfel deze verzen van Calderon zou aangehaald hebben:
Ya en la resistencia puesto,
A un corchete di la muerte;
Algo habia de hacer bien hecho
Entre tantas cosas malas!3

Flanor was niet zoo spoedig weg of daar gebeurde wat deze voorzien en geducht
had. Het gemeen kwam uitloopen, bezette alle hoeken en stegen, en het gerucht drong
tot in de kroegen door. De jongelui, die, wegens den steeds aangroeijenden hoop er waren nu wel vijf en twintig Leidenaars bijeen - noodzakelijk het onderspit moesten
delven, namen eindelijk de vlugt. Aan beide kanten was bloed vergoten, drie
Leidenaars waren zelfs geheel buiten gevecht gesteld. Maar, ondanks dit laatste, het
werd te gevaarlijk, men moest de wijk nemen.

3

Hetgeen Louis de Viel-Castel aldus vertaalt: - La justice ayant voulu m'arrêter au moment
où je me réfugiais dans une église, j'ai frappé à mort un des alguazils qui me poursuivaient,
seul acte méritoire au milieu de tant de crimes! - (CALDERON, le Purgatoire de Saint-Patrice.)
- en Klikspaan, volgens de methode van zeker dichterpaar (men zoeke op het woord
Anacreon):
Ik sloeg, daar 'k weerstand bood
Gevat, een diender dood:
Bij al 't gepleegde kwaad
Mijne eenige ed'le daad.
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Naauwelijks stond Flanor voor het stadhuis, of Gustaaf en een Kaapenaar stonden
tevens op de Breestraat, op de hielen gevolgd door eene bende Leidsch gepeupel en
eenige bezeten ploerten. Een man, in het zwart gekleed en met een dikken rotting in
de hand, daagde op uit eene der poorten van het raadhuis. Flanor ging dadelijk op
hem af en wees hem den troep janhagel, die meer en meer aangroeide, en toonde
hem Gustaaf en den Kaapenaar, die beiden niet ver van hem afstonden. Juist kreeg
Gustaaf een zwaren straatsteen gelukkig slechts tegen zijn hoed, dat deze voor Flanors
voeten neerrolde.
- Gij ziet het zelf! zei Flanor.
- Myne Heeren! zei de man met den dikken rotting, toen Gustaaf zijn hoed opraapte,
mag ik u wel eens spreken?
Ook de Kaapenaar, die schuimbekte van woede, ging met het drietal naar binnen.
- Je bent allen mijne arrestanten! zei de man met den dikken rotting, na de deur
behoorlijk bezorgd te hebben.
De jongelui zetten groote oogen op en begrepen er niets van.
Het bleek echter weldra dat de man met den dikken rotting hen op eene gemeene
manier in een strik had gelokt. Er werden vele, eerst beleefde, daarna minder beleefde
woorden gewisseld.
- Maar, lieve hemel! waarom hou je ons gevangen? vroeg Gustaaf; ik begrijp het
waarachtig niet. Ge hebt immers zelf gezien hoe de Leidenaars mij met steenen
smeten.
- Juist, Mijnheer! antwoordde de man met den dikken rotting, daar ligt juist uwe
schuld. Het zou niet gebeurd zijn, zoo ge daar niet gestaan hadt. Je stond daar...
- Ik zie wel dat je een Leidenaar bent! zei Gustaaf den man met den dikken rotting
minachtend onder den neus kijkende.
Tegen zoodanige argumenten was ook niets anders in te brengen. Men maakte
zich nijdig; men zeide onaangenaamheden, grofheden, hatelijkheden, vreesselijkheden;
alles vruchteloos, maar gij weet niet - of misschien weet gij het wel - hoe zoet dat is
in zulke omstandigheden. Men smoorde niet ééne beleediging, welke ook, op het
hart; het was een lavastroom van verontwaardiging. Men ontzag niets, en waartoe?
Hebben Studenten dan iets te ontzien? Maar de man met den dikken rotting at dat
alles op voor zoeten koek. De gewoonte! moet men denken.
Twee uren later was het nieuws als een in het licht verschijnend Academisch
vlugschrift over de gansche Academie verspreid: - Flanor zit vast! Gustaaf zit vast!
Slot zit vast! - En de geheele geschiedenis ging van mond tot mond in al hare kleuren
en geuren. Waar men ook kwam, in den Paauw, op de Societeit, op straat waar de
jongelui elkander staande hielden, op Studentenkamers, overal schold en tierde men
op het Leidsche vee, op de schandelijke behandeling Studenten aangedaan, en trok
partij voor de onschuldige broeders, die
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men van harte beklaagde. Een Student is in de oogen van een ander Student altijd
onschuldig, en dat is goed en braaf. Doch het bleef, helaas! bij woorden. De algemeene
geestdrift, het esprit de corps brandde, driewerf helaas! te flaauw om eenig dadelijker
bewijs van afkeuring te geven, eenige poging - waarvan sommigen echter spraken aan te wenden ter ontzetting hunner in handen gevallene makkers. Wel werden, als
maatregel van voorzorg, door de geheele stad de wachten verdubbeld; doch iedereen
zat zoo tam als een lam op zijne kamer te werken, en de Academische voetgangers,
die zelfs in het minst geen lust schenen te hebben om de openbare rust te verstoren,
vergenoegden zich, uit zekeren onbestemden wrevel, den goedaardigen soldaat, die
het niet gebeteren kon, eene of andere hardheid naar het hoofd te gooijen. Den
volgenden morgen werden de Heeren, als op heeter daad betrapt, in eene koets naar
's Gravenstein overgebragt en de instructie van de zaak nam spoedig een aanvang.
In dien tusschentijd kreeg Piet Zwaan een langen brief van zijn vader, welke hem
meldde dat hij in beraad had gestaan om, met zijne vrouw, naar Leiden over te komen,
op het vernemen van dat oproer, hetwelk onder de Studenten was losgebarsten; te
Haarlem wilde men weten dat er zes Leidenaars wreedaardiglijk vermoord waren
door eene bende beschonken Studenten, en te Leeuwarden verhaalde men dat een
escadron cuirassiers, hetwelk was afgezonden ten einde eene vechtpartij tusschen
Studenten en burgers te stillen, meer dan twintig jongelui had nedergesabeld, waarop
de overigen de caserne hadden willen in brand steken, hetgeen de Vriessche papa's
en mama's nog al opfrischte. Zelfs een der prinsen liet er zich, waarschijnlijk als
oud-Academieburger, aan gelegen liggen; op een bal bij een der afgezanten vroeg
Hoogstdezelve er Ulrich, Jean, baron de Havikstein naar, in zijne kwaliteit van
Leidsch Student, die zich daarmede in het geheel niet gevleid voelde, dewijl hij zich
niets zoo zeer tot schande rekende als juist deze zijne kwaliteit van Leidsch Student
- een naam van jeugd en van geluk! de flaauwert! - en reeds waande het zoo ver
gebragt te hebben dat men de gedachte aan de Academie nooit aan zijn persoon
verbond. Hij antwoordde hoogst koel:
- C'est vous, Monseigneur, qui m'appgenez du nouveau: je ne vois pegsonne à
Leide.
De eene ongerijmdheid volgde op de andere en leverde wederom eene nieuwe
gelegenheid het Studentencorps zoo onbillijk hard te vallen als maar mogelijk en het
gebeurde voor verregaande liederlijkheid, voorbedachte kwaadwilligheid en
gemeenheid van opvoeding - en dan de gevolgen, die men zoo goed was er uit af te
leiden! - uit te krijten.
Na het requisitoir van het publiek ministerie, den afloop der pleidooijen, enz. enz.
werden de schuldigen, volgens artikel 311 en artikel 463 van het Wetboek van
Strafregt, veroordeeld tot eene tuchthuisstraf van veertien dagen.
- Hoe! kreeg Flanor geen harder vonnis wegens zijne moedwillige verwonding
van dien agent van policie? vraagt ***, te regt gemelijk over zulk eene teleurstelling.
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Zoo men nu Klikspaan zijn oordeel vroeg omtrent een zoodanig vonnis, hij zou niet
aarzelen het - en niet dit alleen, maar elke straf hoedanig ook door den regter toegepast
- schadelijk en dubbel onbillijk te noemen.
I. Schadelijk.
Het doel zal toch wel zijn: verbeteren, anderen afschrikken, een voorbeeld stellen.
Maar de slagtoffers stellen er volstrekt geene schande in, evenmin hunne
Academiebroeders, zelfs heeft men er stedelingen mede zien lagchen. Zij leven regt
gezellig en gemakkelijk in hunnen kerker. Alles is er ingerigt als of zij te huis waren.
Zij hebben hun oppasser als of zij te huis waren, ontvangen de Romans en Journaux
uit hunne Leesgezelschappen als of zij te huis waren, het eten wordt hun gebragt van
Root den kok als of zij te huis waren. Des avonds leggen zij een kaartje of dobbelen
en stellen een getrouw evenbeeld daar van de Buikvereeniging B.O.C.PX., gaan naar
bed met een glaasje Punch of Rijnwijn, naar het saizoen, en het staat niet stil van
bezoekers. Het is er de zoete inval van 's morgens twaalf ure tot dat het donker is,
het is er een lui en lekker leventje van den vrolijken fransch; 's Gravenstein is dan
het paradijs der Klaploopers. Moet dit zoete far niente straf heeten en kan dat
oorkussen van den duivel, die hun telkens nieuwe deugnieterijen inblaast, die
langdurige ledigheid, tot iets anders leiden dan het tegendeel van wat de wetgeving
beoogt?
- You see how these fellows drink, and smoke, and roar, replied Mr.
Pickwick. It's quite impossible that they can mind it much.
- Ah, that's just the wery thing, sir, rejoined Sam, they don't mind it; it's
a reg'lar holiday to them - all porter and skettles.
Maar zoo zy er niet om geven, wie dan? Het antwoord volgt.
II. Dubbel onbillijk.
1o. Men straft niet den veroordeelde, men straft de ouders van den veroordeelde.
Niets komt binnen het tuchthuis zonder aan zekeren impost onderworpen te zijn, ten
behoeve van den cipier. Op wijn, voedsel, van welken aard ook: op vleesch, groenten,
brood, zout, boter, suiker, enz. enz. op personen zelfs, op alles ligt - het vaderland
zal weldra iets van een tuchthuis hebben - eene belasting, en de oudelui zullen de
som niet klappen, welke hun het verblijf hunner zoontjes op 's Gravenstein in rekening
gevalideerd heeft.
2o. De straf, die niet treft wanneer het zijn moet, werkt op tijd en dus ontijdig. Als
de jongeling man is geworden, door de jaren bekoeld, door rijpere ontwikkeling wijs,
en hervormd als het ware in een ander mensch, het tooneel zijner jeugd als een tafereel
buiten hem, objectivè, beschouwende; dan, wanneer hij tot doctor in de medicijnen
of letteren, of tot meester in de beide regten of tot proponent ter heilige
Godgeleerdheid bevorderd is; wanneer hij zich als geneesheer heeft gevestigd of
naar een ambt staat of eene gemeente verlangt; dan eerst, als alles moest vergeten
zijn, dan eerst, helaas! bemerkt hij, dat zijn vroeger vonnis, geveld in een tijd van
dwaasheid en onbezonnenheid, om eene
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losse Studentengrap, die niets meer om het lijf had, hem als eene schandvlek aankleeft.
Zijne benijders, zijne mededingers, maken van de gunstige omstandigheid gebruik
en men haalt op van zijn Academietijd, toen hij, volgens sommigen die er belang bij
hebben, als zoo'n gruwzaam beest bekend stond. Geene vrouw duldt hem aan haar
ziekbed, geen bestuur aan zijne school, geene gemeente op haren kansel! en als hij
zijne Dissertatie hem aanbiedt die alles weet, grieft het den jongen man te vernemen,
dat ook tot die hooge sfeeren zijn naam - maar enkel als herinnering aan den beganen
misstap - is opgestegen. Ongunstig voorteeken! rampzalig vooruitzigt! En toch is hij
een bekwaam mensch, een braaf en kloek burger, en welligt bekleedt hij eenmaal
den aanzienlijksten eerepost des vaderlands, ten bewijze, hoe allerschadelijkst, hoe
allerongerijmdst het is, iemands bekwaamheid, iemands bruikbaarheid, iemands
inborst te toetsen aan een feilbaar vonnis van vroeger tijd omtrent een meestal
toevallig feit van zeer ondergeschikt aanbelang, de eenige smet welligt - zoo het eene
smet mag heeten - die kleeft op zijn gedrag als Student...
Maar hoe of het toch wel met het aangeplakte briefje van den Hoveling zou zijn
afgeloopen?
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De Student

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

191

XII De student(aant.)
Là souvent le héros,
Enfant au premier acte, est barbon au dernier.
BOILEAU,

l'art poétique, ch. III.
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Imberbus juvenis, tandem custode remoto,
Gaudet equis canibusque et aprici gramine campi,
Cereus in vitium flecti, monitoribus asper,
Utilium tardus provisor, prodigus aeris,
Sublimis, cupidusque, et amata relinquere pernix.
HORATIUS,

epistola ad Pisones.

Daar staat hij, plotseling uit den beperkten schoolkring in de Academiewereld, uit
de wereld des dwangs in die der vrijheid overgeplaatst, de achttienjarige, helaas! wat
zeg ik? de zeventien- ja! de zestienjarige jongeling! met eene heillooze wet, ter zijner
verstrooijing uitgedacht, vóór hem, die hem ijdele herhaling van het aangeleerde of
verondersteld aangeleerde beveelt en den toegang verspert tot zijn vak!44 Daar staat
hij met ledige handen, zonder wapenen, in eene wereld van verzoeking, in eene
wereld die hem vreemd is, en in welken leeftijd! O kommervol vooruitzigt, dat het
ouderhart moest zamenschroeven van vrees! Rampzalige gewoonte die den jongeling
zoo vroeg zijne onafhankelijkheid schenkt, het vaderlijke huis uitbant en alleen laat
op het glibberige, onbekende pad! Nog eens, de kwaal zit hoog en diep, in wetten
en besluiten. De Student nadere den tempel der wetenschappen niet vóór zijn
twintigste jaar en de Hoogeschool zal iets hoogers, de roeping van Hoogleeraar iets
edelers en waardigers zijn dan thans. Wij bidden, wij dringen er op aan, in het belang
der geslachten die volgen, dat er ten dezen opzigte verandering kome!
- Gij gaat nu naar de Akademie, weet gij wel wat de Akademie is?
- Zoo geleerd ben ik niet, Rector!
- Een hollend paard, Willem, waarop de Studenten rijden; edoch die de
ars equitationis verstaan, hollen niet langer dan een paar jaren, want zij
maken zich langzamerhand meester van den teugel, en rijden dan met een
bedaard gezigt, alsof zij nooit gehold hadden, naar de plaats hunner
bestemming: op dat paard, Willem, zult gij eerlang zitten, maar hollen, tot
dat ge den nek breekt; gij zijt de man niet, om den Bucephalus te berijden.
- Dan heeft zeker de Rector ook gehold? vroeg Willem.
De Rector verwaardigde zich niet, om deze vraag te beantwoorden, en
vervolgde:
- Ik heb u de ars equitationis willen leeren, sed oleum et operam perdidi;
maar dan zult gij aan Gerardus Voornius denken, wanneer gij reeds den
hals hebt gebroken; en nog roep ik u toe: zit regt te paard! houd de teugels
zoo strak als gij kunt! gebruik nooit geen sterken drank, en wijn, modice;
want het is geen paard voor zuipers en dronkaards.
- Het wijndrinken heb ik bij u niet geleerd, hernam Willem, of het moest
geweest zijn in de lautumiae.
- En zoo gij op weg eene Sirene ziet, vervolgde de Rector, weet ik geen
beter raad te geven, dan dat gij het paard tusschen de ooren kijkt, of gij
loopt het grootste gevaar...
- Van een zandruiter te worden, viel Willem in.45
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Den jongen Student wenken twee wegen. Veel hangt er voor hem van af welken van
beide hij kiest. Zijne degelijkheid, zijne innerlijke waarde zullen er in het ware
daglicht door uitkomen.
Laatst kwam ik bij zoo een, die, nog eerst in het eerste halfjaar, zijne kamers niet
lang geleden betrokken had. Het vertrek had een bij uitstek zindelijk voorkomen en
alles was netjes opgeredderd. De nieuwe verw, wier oliegeur mij op den drempel
begroette, glom nog, en op den pas behangen wand was nog geen smetje te bespeuren.
Zie zoo! dacht ik, hier is nog geen feest gevierd! dat is in deze omstandigheden geen
kwaad teeken. Op de tafel lagen enkele boeken, kleine duitsche uitgaafjes van Livius,
Horatius en Sophocles, een lexicon, eene hechte en sterke collegie-portefeuille met
menigvuldige inktplakkaten, en een paar werkjes van Jacob de Gelder, die met
uitgeslagen platen den jeugdigen kweekeling van Minerva aangrimden. Geene enkele
kast stond open, de gordijnen waren voor de gesloten luiken niet toegeschoven noch
prentjes tegen het behangsel gespeld. Ik zag zelden iets meer unconfortabels, maar
de bewoner zelf scheen het niet op te merken. Hij bezat noch een pijpenrakje noch
een kwispedoortje. Hij zat daar zoo ongezellig als of het in de salon van zijne oudelui
was. Evenwel brandde het studeerlampje vrolijk, de kagchel gloeide en het vertrek
was aangenaam doorstookt, zoodat het bleek dat mijn vriend de gewoonte moest
hebben van veel te huis te zijn op dit uur en zich met lust wist bezig te houden. Bravo!
dacht ik alweder, dat is een goed voorspel voor het Akademieleven!
Ik geloof dat het een zegen mag genoemd worden, wanneer jongelui, die pas aan
de Hoogeschool komen, zich niet dadelijk op hun gemak voelen in het Academieleven,
wanneer hun de handen een weinig verkeerd staan en zij zitten te kijken als katten
in een vreemd pakhuis. Volgende manier van het aan te leggen zou, naar mijne wijze
van zien, de ware wezen: het eerste jaar, op den achtergrond blijvende, aan rondkijken,
opnemen, waarnemen, onderzoeken te besteden, stilletjes zijn weg te gaan, bedaard
zijn leger te graven, de kat, zoo als men zegt, uit den boom te zien, en zich van zijne
twee prulexamina, beter of slechter, naar het toeval wil, vóór de kermisweken af te
maken. Dan heeft men vrienden verworven, zijn gezelschap gekozen, kennis gemaakt
met al zijne omgevingen, op eene bescheidene wijze getracht den besten dunk omtrent
zich mede te deelen aan het algemeen. Men is intusschen lid van een Dispuutcollegie,
van Sempre en van meer andere vereenigingen geworden, die ons in betrekking
stellen tot de Studenten, men heeft trouw zijne pligten betracht en zijne regten doen
gelden, is dagelijks op de Societeit verschenen, heeft iedere convocatie vlijtig
bijgewoond en ijverig medegewerkt tot de strengste handhaving der wetten. Het
tweede jaar vangt aan. Men heeft zijne wortels in het Studenten-corps geschoten;
ons gedrag, ons overleg, ons wikken en wegen, de houding welke men heeft
aangenomen, hebben onze positie, onze inborst, onzen wil vastigheid gegeven. Men
kan nu vrij in de rondte blikken, aanspraak
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maken op eenige achting en onbeschroomd toonen wie men is. Ja, wanneer ik iemand
zoo zie handelen, dan zeg ik bij mijzelven, hem met ingenomenheid beschouwende:
- Zie, dat is een verstandige jongen, dat zal een ferme, een degelijke vent worden!
Maar de meesten zijn ongelukkig nog zoo ver en onbevangen niet, dat zij zich
gedurende een jaar deze overwinning op hunne eigenliefde, hunne jeugdige
bewegelijkheid, hunne vroege emancipatie willen getroosten. Daarbij komt dat
sommigen - laat het mij voor deze keer eens zeggen - in eenige opzigten - aan hen
is het niet te wijten - nog kinderen zijn - kwâjongens zeggen de ploerten, maar
Klikspaan heeft nooit andere dan goede jongens mogen kennen - die, door hun stand
maatschappelijk mensch verklaard, daardoor in een gevaarlijken en valschen toestand
geraken, waaruit de meesten zich niet weten te redden, dan door zich dolzinnig toe
te leggen - dit is de andere der twee wegen Om nu ook, in den striktsten zin46
Des woords, Student te zijn.
Hij hangt zijn kast met plaatjes vol,
En koopt zich dra een pet
Met groote kwasten, bovendien
Met kleuren afgezet.
Hij koopt zich sporen nog daarbij,
Een boomstam-dikken stok,
En loopt met honden langs de straat,
En draagt een bonten rok.
Hij rookt het liefst uit een kabaal,
De zakdoek in de hand,
En loopt de kinderkens omver,
En zegt: ik heb het land!

Met al deze flaauwiteiten, waarbij nog duizend andere, en ergere! zouden te voegen
zijn, versnippert, verbroddelt, verknoeit de jonge Student zijn geheele eerste jaar,
dikwijls zijne geheele Academische loopbaan, zijne reputatie bij het corps en zijne
gezondheid. Hij loopt op kleurige pantoffels over straat, schreeuwt zich 's morgens
en 's nachts schor en blaauw, bepaalt zijne gesprekken bij een paar
Studenten-uitdrukkingen, die hem de moeite van te denken of oorspronkelijk aardig
te zijn besparen, legt de kiel tot een volgend feest zoodra het vorige van stapel is
geloopen, en wordt slechts door dezen eenigen angst vervolgd en voortgezweept van
voor niet royaal gehouden te worden en door te gaan voor - j'appelle un chat un
chat! - een kul. In dit laatste tooverwoord ligt eigenlijk de noodlottige knoop, bij
welken zoo velen in den doolhof getrokken worden. Gelukkig hij, die zich over die
vreesselijke ge-
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dachte weet heen te zetten! het zal veel voor hem bewijzen, hij zal er veel bij winnen!
Allengs raakt de jonge Student in het volgende jaar verward tusschen zijn
voorbereidend examen en zijne latere, onmisbare collegies, werpt zich onbezonnen
in de armen van kennissen die hem niet lijken of wie hij niet aanstaat - eene
onuitputtelijke bron van tegenspoed - krijgt den naam van flaauw, kinderachtig,
benevens dien anderen daar hij zoo bang voor was en dien hij zoo veel moeite deed
om te vermijden, en loopt in zijn tengeren leeftijd van ontwikkeling kwalen op aan
welke hij bezwijkt of die hem gedurende zijn gansche volgend leven opbreken. Wèl
hem, die, in die dagen van dobbering, uit den bak, met een dubbelen tooneelkijker
voor de oogen, naar een zacht blozend aangezigtje gluurt dat in de loge zit te schertsen
en zijn geheele hart met hare liefelijkheid vervult! O, de aarde is voor hem in
rouwgewaad gedompeld, zoodra hij het voorwerp zijner zoetste droomen niet
aanschouwen mag; hij ontvlugt de wilde rijen zijner makkers, en niets brengt hem
baat dan de stille afzondering, de eenzame overpeinzing; zijn geest is droevig wegens
de harde verwijdering, en in de uren der smart - ja, liefde is eene wonde, en de ouden
gaven haren god niet ligtzinnig de scherpe wapens in de hand! - wordt zijne kamer
zijne eenige toevlugt. Maar de vacantie nadert, zijne eerste liefde verflaauwt, als hij
terugkomt in Leidens muren staat hij zelf verwonderd over de kalmte van zijn hart;
maar de lieve gedaante, die hij onlangs zoo dweepend aanbad, heeft hem toch voor
vele dwaasheden, voor vele afdolingen, voor vele misstappen behoed; door haar,
welligt door haar alleen, is hij behouden gebleven, en als hij later tot zijn schutsengel
opziet voelt hij een stillen traan van dankbaarheid en eerbied opdauwen in het
heimelijkste hoekje van zijn oog.
O, hoe velen gaan in dat eerste studiejaar, dat van zoo onuitsprekelijk veel belang
is, verloren, het zij uit ledigheid, uit verlatenheid, het zij uit jeugdige weelderigheid
des gemoeds, uit vrees van gehouden te worden voor iets dat zwaarder bij hen weegt
dan het gewigtigste dat er zou kunnen tegen gesteld worden, uit honderd niet te
berekenen oorzaken! Wèl hem, die den eersten weg opgaat! en geluk en driemaal
heil dengenen die, bij tijds zijne verkeerdheden inziende, verheven boven alle valsche
schaamte, voor aller oog durft terugkeeren en, door eigene schade wijs geworden en
bezadigd, met Masaniello uit volle borst zingen kan:
Souvent c'est la tempête,
Qui nous conduit au port!
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Fest gemauert in der Erden
Steht die Form aus Lehm gebrannt.
SCHILLER,

das Lied von der Glocke.

Maar nu het tweede jaar! Dàt is iets anders. Nu treedt de jongeling vrijmoedig op
het tooneel, nu heeft hij zichzelven geleerd vast in zijne schoenen te staan en hij weet
hoe en waarheen; daar staat hij, frisch genoeg van zin en jaren om het leven volop
te genieten en van het gewoonste zelfs niet wars! Hij doet alles mede, neemt deel
aan alles. Ja! nu mag hij eenige sprongen maken - gelukkig hij, die er eenige gemaakt
heeft! Nu doet hij menschenkennis op,
Bij dagen en bij nacht!46

Kom aan! den Academietijd op elke wijze ten nutte aangewend! uwe geestige
vermaken ijverig tegen de strenge studiën opgewogen en aan beide de hand geboden!
Geen examen dreigt u nog, die zorgen zijn van later tijd! slechts de vreugde, slechts
de korte vreugde der jonkheid roept u!
Het derde jaar levert eene wonderlijke gaping op in het Academieleven van den
Studiosus. In dit jaar zal plaats hebben eene totale Studentverduistering van twee
maanden, welke voor de geheele Hoogeschool zigtbaar zal zijn. Wanneer men hem
dan in zijne schaduw opspoort zal men hem begraven vinden onder de boeken. Hij
legt bezoeken af bij Hoogleeraren op bijzondere uren, jaagt de vrienden weg die aan
zijne deur tikken, versmaadt elk feest en bestelt Jongmans een zwarten rok. Is het
nog niet duidelijk dat hij op zijn examen of liever zijn examen op hem zit? Weldra
is hij Candidaat. Nog dienzelfden avond haalt hij de geledene schade aan feesten
dapper in, door de ongehoordste lol die hij ooit heeft geïnstitueerd, zet den volgenden
morgen een hoed op en schenkt de faculteitspet van zijn eerste jaar aan zijn oppasser
weg. Nu gaat - Mijnheer de Candidaat - 'T zij vroeg, 't zij laat - Gehoed en deftig
over straat - En toont alom, uit bluf - Zoo'n nuf! - Het uithangbord van Candidaat!
De ouden zijn al niet wijzer dan de jongen: jonge Candidaten hebben heel veel van
jonge Studenten, gelijk jonge Advocaten heel veel van jonge Candidaten hebben.
Wie lust heeft moge de reeks voortzetten! Nu raakt de Student ook weldra
geëngageerd, doch zeldzaam met een Leidsch meisje - de jongelui zien weinig
Leidsche families, om Leidsche redenen - en de toestemming der ouders volgt spoedig
het wèl volbragte Candidaats. Van dit oogenblik af geeft de liefdeband dien der
vriendschap een gevoeligen knaauw, want bijna geen der kennissen van den verloofde
kent zijne beminde. Daarenboven maakt hij nu voort - het vierde jaar is intusschen
aangebroken - met zijne studiën en wenscht hoe eer hoe beter zijn doctoraal te doen,
niettegenstaande het versje uit de bekende Stichtsche Schoolprent:
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Wat kan u dag aan dag het letterziften baten,
O dwaas! die onvermoeid uw geest en vingren plaagt,
En 't jus naturae zoekt in 't blokken op dictaten,
Daar ieder 't onbesmet in 't jeugdig harte draagt!

De tijd, dien hij anders aan de vriendschap wijdde, besteedt hij thans buiten de
Academiestad met liefde te plegen en de geringste ongeregeldheid is hem eene walg.
Hij is bij zijn meisje of op zijne kamer. Voor het gezellige leven is hij verloren. Zijne
vrienden treuren er over, bedenkende dat hij na zijn examen terstond zijne kamerhuur
zal opzeggen en zijne Dissertatie te huis gaan schrijven. De liefde maakt hem tot
Philister eer hij het weet en hij zou in staat zijn - o gruwel! - lid van Amicitia te
worden. Aldus sluipt hij, zakt hij uit de Academische burgerij, zonder dat iemand
hem mist, en als hij terugkomt om te promoveren bevindt hij zich in eene vreemde
maatschappij en moet Doctoren tot paranymfen kiezen.
Mir war zu Muthe als ob ich hingerichtet werden sollte. Weinende
Cerevisianer umstanden mich.
- Adieu Ditteney, adieu Türck, adieu Hirschgasse!
Wir gingen zum Unglückskarrn. Noch einige Küsse und die Execution
war vollzogen.
humoristische Erinnerungen aus meinem
Academischen Leben, II. s. 9. u. 10.
THEODOR VON KOBBE,

Doch laat ons verliefdheden, alsmede die slechte gewoonte van dat dissertatieschrijven
te huis, ter zijde stellen!
Wij zijn in het vijfde jaar. Ach! hoe is de Student omgekeerd! Zijn vroegere glans
is getaand, hij is wijs en ernstig, misschien wel schutter, geworden. Een deftige trek
omzweeft zijn mond, een deftige toon heerscht in zijn spreken. Hij begint over te
hellen naar de buitenwereld. Maar - al schijnt het eene tegenstrijdigheid - het is
bevreesdheid voor de toekomst, bezorgdheid voor wat hem te wachten staat, opzien
tegen zijne intrede in het werkelijke leven, lust, in één woord, om in den afgrond te
springen die hem onvermijdelijk wacht, meer nog dan afkeerigheid van de
Hoogeschool. Evenwel 't is het ware toch niet meer. Zoo de Academie en haar geest
eenigzins veranderd zijn, hij zelf is nog veel meer veranderd. Maar dat voelt hij niet,
gelijk alle oude lieden; hij wordt een laudator temporis acti, heeft zijne meeste
vrienden verloren, staat alleen en ziet meestal uit de hoogte op de jongere Studenten
neder. Want broederlijk met hen omgaan of zelfs de hand aan hen houden, dat nooit!
zei van Speyk. En zie, dit toch ware een zegen, een zegen voor beiden. Zoo men het
niet deed uit smaak of verkiezing, moest men het doen uit pligtbesef en belangstelling
in de Academie; dan zou men een regel en wet kunnen zijn voor de later
aangekomenen,
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men zou zijne bijzondere grondstellingen kunnen doen ingang vinden, men zou alzoo
van het eene op het andere geslacht gunstig kunnen werken en eindelijk door raad
en voorzorg, wie weet hoe veel jongelieden te regt brengen of terugwijzen naar het
regte spoor. O, in dien maalstroom waarin wij zoo jong en onbedreven worden
geworpen, zou het zoo zalig zijn eene zekere hand die zich naar ons uitstrekte, een
hartelijke broeder, de klippen kennende, die troostte, vermaande, liefhad als een
broeder, een vriend die het wèl meende en aan wiens trouwe borst men niet schroomde
alle schuld te bekennen en alle twijfeling op te helderen. Doch de meesten keeren
het hoofd af, lagchen om de jonge Studenten, ergeren zich soms aan hun gegroet.
Helaas! wanneer zullen der jongelui hunne studiejaren niet meer als eene zwakheid
worden toegerekend? weldra? Ja, eens, hopen wij, zal de dag aanlichten dat gelijkheid
en broederschap zal zegevieren en de Leidsche Academie ontheven zijn van... alle
vooroordeelen en Spaansche...
- Spaansche quoi?
Spaansche ruiters, die zoo dikwerf haar den voet dwars zetten op haren weg. Dan
roept Klikje hoezee en gooit zijne muts hoog in de lucht en steekt de groote vlag uit
zijn dakvenster en geeft een nommer uit met gouden letters als the Sun, toen Koningin
Victoria in den echt trad!
Eindelijk breekt de groote dag der promotie aan, een dag van rouw, hoe dikwijls
van berouw! De sprong door de ton wordt gewaagd, en als men aan den anderen kant
door het dissertatievel heen komt is men reeds geen Student meer. Nog enkele dagen
dwaalt men, als quasi-Studiosus, schulden betalende, door de stad, doch de dierbare
band is verbroken; velen groeten u zelfs met eene zekere onderdanigheid, behandelen
u op eenigen afstand, en overal wordt gij vervolgd met uwen doctoralen titel. Het is
doctor vóór en doctor na. Men is de Doctor bij uitnemendheid, tot dat men weldra
door het kleine getal zijner overgeblevene vrienden met een treurend hart naar Siljee
of naar Schlette gebragt wordt. Onder een glaasje bitter neemt men een weemoedig
afscheid van zijne lieve jeugd, en de eerste stap op de trede van de diligence is de
eerste stap in de groote maatschappij.
De groote maatschappij! Een leelijk ding, een eigenbatig ding! Pas op je zakken,
op je woorden en op je oude vrienden! Neem een versleten hoed en een slappen rug,
en daarmede nu vooruitgekomen! Ja, jongens! dan is het: vaarwel de losse vermaken,
vaarwel de geen achterdocht voedende scherts! vaarwel de rozen des vrijen levens,
de zoete geurender jeugd, de tintelende vlam onzer heldere dagen! vaarwel dat alles!
dat alles heeft uit voor altijd! Nu vindt men - en men heeft de dwaasheid er zich een
feest van te maken - zijne oude Academievrienden terug; maar, ach! zij zien u aan
met een betrokken gelaat en reiken u zuchtend de hand, denkende: - alweder een
liefhebber meer, die, zoo als wij, op 's lands duiten komt azen, of zich in ons hoekje
komt nestelen, of varen en visschen in ons water, of rijden op onze baan! - want de
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maatschappij is eigenlijk eene groote schaatsenrijderij, maar waar ieder zijne eigene
baan veegt en de vrienden die er op in den weg staan maar mede onder den voet
veegt en voor vuilnis verklaart.
Men ziet elkander niet meer gelijk voorheen in de intimiteit van den haard, van
den wijn, van den nacht, van het hart, maar op publieke plaatsen en koffijhuizen,
onder het gedruisch der menigte, en omdat men bang is zijn neus voorbij te praten
of zich vliegen af te laten vangen, spreekt men voorzigtigheidshalve over koetjes en
kalfjes en maakt eene gemaakte en gezochte geestigheid plaats voor de hartelijkheid
en vertrouwelijkheid van vroeger dagen. Men snoert zich over en weer den mond en
daardoor de handen, en dan vraagt men nog hoe de natie zoo flaauw en zoetsappig
komt. En dan dat onzalige en onzedelijke, tot zulk een uiterste gedreven
solliciteerstelsel! Er valt een post open. Men neemt den kalen hoed en den slappen
rug.
- Excellentie, ik wenschte wel in aanmerking te komen.
Maar den post krijgt een ander. Eene week daarna komt een anderen open. Men
neemt den kalen hoed en den slappen rug weer en herhaalt:
- Excellentie, ik wenschte wel in aanmerking te komen.
En zoo lang men niets krijgt, al duurde het ook tien jaren, herhaalt men de laagheid.
O toppunt van vernedering of onbeschaamdheid!
- Gij schijnt wel groote behoefte te hebben, Mijnheer, om uw vaderland nuttig te
zijn.
- En om te eten!
Aldus wordt het volk zedelijk verlamd en neergedrukt. Het ergste van alles is, dat
de sleur wil dat hun die gebedeld hebben meer regt op een ambt wordt toegekend,
dan die er niet naar hebben gestaan, en zij die het langst hebben gesoebat aan den
besten koop zijn, welke combinatie zich ook moge opdoen. A solliciteert, maar A is
een ezel; B solliciteert, maar B heeft reeds verscheidene winstgevende en werkelijke
aanstellingen; C solliciteert, maar C staat als oneerlijk te boek; - D solliciteert niet,
maar D is een braaf man, doorkundig in het vak, algemeen als zoodanig bekend en
zonder betrekking. D komt niet in aanmerking; bij voorkeur neemt men C, die reeds
zoo dikwijls zijn hoofd heeft gestooten. De regering behoorde hare menschen te
kennen en juist hen die kattenruggen kwamen zetten liever dadelijk af te wijzen. Zij
moet den man die noodig is terstond met den vinger weten aan te duiden, en deze,
aldus verkozen, zich aan die oproeping onderwerpen. Waarom is zij anders
gouvernement, de zaakwaarnemer van de natie, door de natie zelve aangesteld?
Een heer met een dikken buik, eene dikke beurs en een dikken post. - Het voegt
niet aan jonge menschen zich over dergelijke zaken uit te laten.
Wordt gevraagd: wanneer men in dit Hollandsch Eden ophoudt een jong mensch
te zijn?
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Besluit(aant.)
Si on ne goûte point ces caractères, je m'en étonne; et si on les goûte, je
m'en étonne de même.
LA BRUYÈRE.
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Er zijn vele boeken ten dienste van Studenten ontworpen en begonnen, weinige of
geene ten einde gebragt. Dat deze arbeid het zijn zal verheugt en vleit mij.
- Maar, vadertje Klikspaan, gij spreekt daar van boeken, geschreven ten dienste
van Studenten; durft gij het uwe daaronder schikken? Bedenk toch eens, hoe gij er
ons van de eerste bladzijde tot de laatste in laat loopen, in welk een ongunstig daglicht
gij de Academie stelt...
Ik heb eerbied voor uw bezwaar, vrienden, want het spruit voort uit achting voor
uw stand en liefde tot uwe Academische omgevingen. Maar één van beide: òf gij
ziet mijne bedoeling verkeerd in, òf ik heb de door het geheele boek heerschende
gedachte niet helder genoeg doen uitkomen. Ziet, ik wilde, hetgeen mij verkeerd
toescheen - en dat er veel verkeerds onder u is zult gij niet loochenen - berispen,
bespotten en aldus den kop inslaan; ik wilde het Academische koornveld wieden, en
wierp het onkruid op den grooten weg opdat een iegelijk het vertrappen zou. Dat
oogmerk meende ik dat lofwaardig was en meer getuigde van liefde voor de
Academie, zorg voor hare eer en lust tot bevordering van het welzijn en den
vooruitgang in velerhande opzigten harer burgers, dan van het tegendeel.
- Maar gij hebt toch nergens de goede zijde der Academie doen uitkomen.
Nergens! dat is, dunkt mij, wat erg. Ik verbeeldde mij hier en daar toch ook nog
al eens een wenk ten goede, veelal bij wijze van tegenstelling, gegeven te hebben.
En, gelooft mij! niemand had eene loftuiting op de Academieburgers meer verveeld
dan uzelven; daarenboven was mijn weg te naauw afgebakend en zou een zoodanige
uitstap aan de eenheid van het boek schade hebben gedaan; en eindelijk vind ik dat
er iets edelers en moedigers is in het uit liefde berispen, al valt de tong of de pen al
eens wat scherp en vinnig uit, dan in het eentoonig steken van de loftrompet.
- Was het uit liefde?
Waaruit besluit gij er aan te moeten twijfelen? Tot het zamenstellen van een boek
als het mijne is noodig een levendige prikkel, die van de liefde of van den haat. Meent
gij nu dat ik reden gegeven heb tot de veronderstelling dat het die van den laatsten
hartstogt geweest is, welke mij tot zoo aanhoudend en dringend schrijven heeft
aangezet? Neen! men moge beweren, dat ik, door de uitgave der Typen, de
Hoogeschool in een ongunstig daglicht stel, hij die zou willen volhouden dat ik
bijzonder met dat oogmerk de pen voerde begrijpt mij niet of miskent mij. Degeen
slechts die mij overtuigend bewijzen zou dat het licht, waarin ik de Studenten en de
Academie plaats, valsch is, een ander dan dat der wezenlijkheid, zou mij tot de
veroordeeling van al het te boek gestelde kunnen doen besluiten.
Maar wat spreek ik ernstig van daag en in opgekleeden trant, als of ik voor mijne
regters stond en niet voor mijne broeders! Mijne broeders? Ja! de belangstelling, de
ingenomenheid, de vriendschap van hen die mijne wenken ver-
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stonden - en welk een groot getal! - geven mij het regt hen te noemen bij dien naam.
O! ik schrijf het met innige zelfvoldoening, met geoorloofde trotschheid en niet
zonder ontroering op dit laatste blad neder: weinig schrijvers is bij het groote publiek
ruimer, hartelijker sympathie te beurt gevallen dan mij bij het kleiner publiek mijner
keuze. Ik zeg dit uit volheid des harten en ik zeg niet te veel. Hebt dank voor dat
geluk op mijne levensdagen gestrooid, beminde Leidsche Studenten! Blijft, blijft
uwen Klikspaan genegen! geeft uwe zoontjes, als zij eenmaal om den wil der kennisse
naar Leiden komen, de Studenten-Typen, als leiddraad in den doolhof mede, en zoo
sommigen uwer eenmaal curatoren eener Latijnsche school worden mogten, schenkt
dit werk als prijs aan de ‘verdienstelijke jongelingen’, die het Gymnasium verlaten!
Maar de ure des afscheids slaat; vaartwel!
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Enkele ophelderingen(aant.)
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1
Men zie: Overijsselsche Almanak, bl. 243.
2
A horse! a horse! my kingdom for a horse!
SHAKESPEARE,

king Richard III, Act. V, sc. 4.

3
BARBIER,

il Pianto.

4
Zie het Academisch Alphabet, op het woord Zomervacantie. Studenten-Almanak voor het jaar 1838.
5
Thema, nominativus pluralis themata.
6
Zie de plaat der maskerade van 1840.
7
SHAKESPEARE,

much ado about nothing, Act. I, sc. 1.

VICTOR HUGO,

Ruy Blas, Acte I, sc. 2.

8

9
Den eenigen! dat is toch wat erg.
10
De teekenaar heeft, zoo als men ziet, de tegenwoordige zeden behoorlijk
in acht genomen en den genoodigde bij Piet Zwaan en robe de chambre
doen verschijnen.
11
Verbees heeft de klok hooren luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.
Het gedicht van Hofdijk heet immers Egmond.
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12
Ουδ' ει μοι δεκα μεν γλωσσαι δεκα δε στοματ' ειεν.

Homerus.
13
VAN HEUSDE, brieven over den aard en de strekking van hooger onderwijs.

14
Maar zouden er buiten hen geene bekwame mannen gevonden worden,
thans, nu alles, na de tijden der onwetendheid onzer voorvaderen, met
reuzenschreden, neen, met stoom, voorwaarts is gegaan, nu door het sints
lang in werking zijnde reglement op het hooger onderwijs, elk Student is
voorgeschreven, welke collegies hij houden moet, nu hij, even als een
Latijnsche schooljongen, door een examen heen, gedurig van de eene
klasse in de andere moet springen, nu hij, opdat hij op de baan der letteren
geen mis- of zijstap doen zou, even als een kind, dat zwak van beenen is,
zich verpligt ziet, om in ijzeren beugels te loopen, terwijl hem elke stap
voorgebakend wordt.
Handelsblad 5 Maart 1841.
Wij voegen hier gaarne volgend uittreksel achter:
‘Of is het ook de menigte Studenten, wier verzameling op één punt men
vreest? - “Vreest de menigten niet, antwoordt de vorige minister van
onderwijs in Frankrijk, de beroemde heer Cousin, - het is uit de menigten
dat de uitmuntende mannen optreden, omdat er bij de menigten alleen
vuur, naijver, leven bestaat.” Maar het toezigt dan over de jongelieden?
Hoe zouden de professoren zulk een aanzienlijk getal kunnen gadeslaan?
Zij hebben ze niet gade te slaan. De professor moet geen pedagoog, de
Student geen kind wezen; en de regering behoort moraliteit en energie
genoeg te hebben om orde te handhaven.
Laat de onafhankelijkheid van den Student slechts behoorlijk worden
beschermd, gelijk die van elk ander burger, en zijne uitspattingen worden
gestraft gelijk men die van ieder ander bestraffen zou, - ziedaar al het
toezigt dat ten hunnen aanzien verlangd wordt. Overigens late men hun
vrijheid, en vrage bij het examen slechts naar hunne kunde; doch dit met
gestrengheid. Dan zullen de ouders naauwer toezien, alvorens domooren
of luilakken naar de Academie te zenden. Aan hun is het te bedenken, wat
zij doen; zijn zij niet overtuigd van geschiktheid, vreezen zij zwakheid,
zoo houden zij hunne zonen wat langer te huis; waartoe die spoed? Het
zijn jongelingen, geen jongens, voor welke men Academiën oprigt.’
Arnhemsche courant, 23 Maart 1841.
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Het daghet uit den oosten.
16
Die Jobsiade, kap. 19.
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17
LA FONTAINE,

le meunier, son fils et l'âne.

18
BILDERDYK.

19
le bourgeois gentilhomme.

MOLIÈRE,

20
Studenten-Almanak voor het jaar 1834.
21
DICKENS,

the Pickwick Club, ch. 8.

22
Conf. Dissertatio: de maffibus.
23
boekhandelaar te Amsterdam op het Water bij de Papenbrug,
No. 30, bij wien de meeste en aanzienlijkste verkoopingen van
gedenkpenningen en munten worden gehouden.
G.D. BOM,

24
‘Par tous ces arts secrets dont j'avais l'habitude
Je voulus occuper ma longue solitude:
J'aiguisai les poinçons, je forgeai les marteaux,
J'amincis sous leurs coups les lames des métaux.
Comme on sculpte en jouant la feuille avec l'épine,
J'y sculptai sous l'airain la parole divine.
Le livre tout entier copié par ma main
Passa, multiplié, dans mes pages d'airain.
Mille fois je refis et refais mon ouvrage;
Dès que ma main pieuse en achève une page,
L'aigle prend dans son bec la lame de métal;
Dirigé par mon doigt au ciel oriental,
Il franchit l'horizon sur ses ailes sublimes,
Laisse derrière lui le Liban et ses cimes;
Attiré par l'éclat des dômes habités
Il plane dans les airs sur ces grandes cités;
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Il écoute mugir ce grand volcan des âmes,
Comme du haut d'un cap nous entendons ces lames,
Il y laisse tomber de son bec entr'ouvert
Le morceau de métal de symboles couvert,
De ce livre sacré mystérieuse page,
Qui semble de Dieu même un céleste message,
Et qui, selon qu'il tombe en des bords différents,
Fait espérer l'esclave ou trembler les tyrans.’
DELAMARTINE,

la chûte d'un ange.

25
Men gelieve op te merken dat Piet Kole wel degelijk ook eene Type is.
26
Men vergelijke: P.O. VAN DER CHYS, beknopte verhandeling over het nut
der beoefening van de algemeene, dat is: oude, middeleeuwsche en
hedendaagsche munt- en penningkunde.
27
Dit stukje werd uitgegeven bij het eindigen der groote vacantie.
28
‘Het gebroekte stompje gouwenaar.’ Le bout de pipe culottée zou men
vertalen.
29
La soie et la dentelle méprise souverainement le drap et l'indienne;
l'indienne a en horreur la robe de bure; la robe de bure à son tour crache
sur le haillon, et, le croiraiton? le haillon trouve encore quelque chose à
mépriser parmi les pierres des maisons en construction, qui sont autant de
boutiques de prostitution, en plein vent. Cette dernière et infâme qualité
de prostituées, s'appelle énergiquement des pierreuses, et il faut que ce
soit M. Parent-Duchâtelet qui nous l'apprenne pour que j'ose vous le répéter
ici.
JULES JANIN,

les égoûts. - Revue de Paris, Novembre 1836.

30
D. Bernardus Zwaardekroon, eertijds geweest zijnde Hof- en Leermeester
van zijn Genade den Grave van Kulenburch, is in den jare 1595 door de
Heeren van den Gerechte beroepen tot het Rectorschap dezer Stad, welke
dienst hij veele jaren waargenomen hebbende, dezelve om eenige redenen
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ORLERS,

beschrijving der stad Leiden, 1. bl. 233.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

211
31
Men herinnere zich Vosmeer de Spie uit den Gijsbrecht van Aemstel.
32
De Indische dagbladen melden uit Nangun dat de nieuwe beheerscher van
Birma de oude koningin (de gemalin des afgezetten konings), haren broeder
en deszelfs dochter, benevens drie andere vrouwen, en 9 staatsambtenaren
van den vorigen monarch heeft laten ter dood brengen, terwijl veel andere
mannen van rang in den kerker hetzelfde lot te gemoet zien. Al deze
personen zijn overtuigd of verdacht van deelneming aan de ontwerpen der
ontevredenen des lands. Volgens Birmanisch gebruik liet men de oude
koningin door een olifant dood stampen.
(Allg. Zeit.) Arnhemsche courant 29 October 1840.
33
MOLIÈRE,

les femmes savantes.

34
BILDERDYK,

de vloek.

35
Daar ziet hij - maar met ernstige oogen, (?)
't Hoofd met een Oreool omkranst,
Daalt op een wolk van regenboogen
Een schim, door hemelsch licht beglansd.
't Is Claassens schim. A. VAN DER HOOP JR.,

van Speyk; 1840.

36
Il prit donc avec une énergie qui tenait du désespoir, une serpe pendue au
milieu des instruments de cuisine, et une lanterne d'une forme si singulière
qu'elle mérite une description.
C'était un globe de corne, rond comme ces lampes que nous suspendons
aux plafonds de nos boudoirs ou de nos chambres à coucher, auquel on
avait adapté un conduit de ferblanc de trois pieds de long, de la forme et
de la grosseur d'un manche à balai. Comme ce globe était hermétiquement
fermé, la mèche huilée qui brûlait à l'intérieur de la lanterne ne recevait
d'air que par le haut du conduit et ne risquait d'être éteinte ni par le vent,
ni par la pluie.
A. DUMAS,

impressions de voyage, I, page 136.
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37
Bij deze gelegenheid wordt sterk gewaarschuwd tegen de Zon en de Arend,
logementen uitmuntende door lompheid, maar daarentegen even sterk het
Zwijnshoofd gerecommandeerd, waar ieder Student, in welk gewaad ook,
beleefd wordt bejegend.
38
Men heeft kalfs-beafsteak; zoo heeft men ook punch-brûlé van bier,
Crambamboeli genaamd. Ziet hier het recept:
Neem 2 flesschen ale of porter, en laat deze koken. Doe er vervolgens
eene halve pint rhum of brandewijn bij en van een half tot een heel pond
suiker, naar den smaak. Laat deze gezamenlijk nog eenige minuten koken
en roer er daarna het wit en de doren van zes tot acht behoorlijk geklutste
eijeren door. Dit een en ander goed dooreen gemengd hebbende, doe het
in een bowl. - Deze drank laat zich zoowel koud als warm gebruiken.
39
Celui qui marche à ma suite, couvert de ce voile noir, c'est très-haut et
très-puissant seigneur Fabiano Fabiani, comte de Clanbrassil, baron de
Dinasmonddy, baron de Darmouth en Devonshire, lequel va être décapité
au Marché-de-Londres, pour crime de régicide et de haute trahison. - Dieu
fasse miséricorde à son âme.
VICTOR HUGO,

Marie Tudor.

40
C'était à la faveur des ombres de la nuit.
VOLTAIRE,

la Henriade, ch. II.

41
Eerst, voor de felle koude, een glas gewonen wijn,
Wat cantemerle, dan vervolgens chambertijn,
En eindlijk - chapeau bas! - de fonklende champagne.
Nu raakt een elk in vuur, een ieder in zijn vak,
Dees praat van Socrates, die van zijn doedelzak,
En andren trekken uit tot nachtlijke campagne.
Men zweeft in hooger kring, men is van zorgen vrij,
Men denkt wel ééns zoo vlug, niets dat te moeilijk zij,
De logica vooral wint nieuwe resultaten;
Men wordt verliefd, de vreugd stijgt met den wijn ten top,
En voert ons hooger steeds, en hooger, hooger op,
Tot dat men verzen maakt langs Leidens breede straten.
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Men zoekt dan wel wat lang naar deur of sleutelgat,
- Gewoonte wordt natuur! - Den blaker eens gevat
Dan raakt men wel te regt, al is 't langs scheeve trappen,
Want, schoon door 't denken aan de onsterflijkheid der ziel,
Men, slechts ten halve ontkleed, somtijds daarhenen viel,
Men zal zoo ongemerkt toch eindlijk bedwaarts stappen.

Nunc est bibendum. - Studenten-Almanak voor het jaar 1835.
42
SCHILLER,

die Braut von Messina.

43
Zie: ROGER DE BEAUVOIR, histoires cavalières, I.
44
Vergelijk: Studenten-Typen, bl. 93-94.
45
Willem van Bergen, Student aan de Leidsche
Hoogeschool, 1 deel, 4 hoofdstuk. - Een onvoltooide roman, geschreven
met den angel eener wesp, maar op bladzijde 325 was het vergif op.
A. GYSBERTI HODENPYL,

46
De Student. - Studenten-Almanak voor het jaar 1836.
NB. De Schrijver voldoet gaarne aan eene behoefte van zijn hart door zijne anonyme
medewerkers V. en M. hier zijn openlijken dank te betuigen. De eerste schreef den

Jurist-Litterator, [van] bladzijde 141, en [van] bladzijde 147-151, benevens de versjes
voorkomen de op bladzijde 145, 146-147, 165 en 166-167. M. leverde het gedichtje
op bladzijde 164-165. - Het plaatwerk is door de zorg van den Wel-Ed. Heer Bruining
op steen gegraveerd.
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(aant.) (corr.) (kopp.)

Studentenleven

Greift nur hinein in 's volle Menschenleben!
Ein jeder lebt 's, nicht vielen ist 's bekannt,
Und wo ihr 's packt da ist 's interessant.
GOETHE,

Faust, Vorspiel.

Augustus 1841 - Februarij 1844
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Aan allen, die het wèl meenen met de Leidsche Hoogeschool; aan ouders en voogden
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Voorberigt(aant.)
Je vais mettre mon doigt sur toutes les blessures.
A. BARBIER,

il Pianto.
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Op den omslag van de laatste aflevering der Studenten-Typen stond het volgende:
De inleiding van dit werk, door den Schrijver op den omslag van de derde
Type beloofd, heeft in zijn geest zulk een omvang gekregen, dat hij haar
niet beter dan tot onderwerp van een volgend boekdeel, geheel in den vorm
dezer Typen bewerkt, zou weten aan te wenden. Het zal waarschijnlijk
Studentenleven heeten, en twaalf hoofdstukken, benevens eene inleiding
bevatten.
Dat boekdeel, op dezelfde wijze, gelijk het berigt meldde, als de Studenten-Typen
bewerkt, weder uitgegeven bij afleveringen van ongelijken omvang, op onbepaalde
tijden het licht ziende, en met de Typen naar geest en bedoeling innig zamenhangende
en een geheel uitmakende, wordt het publiek hier thans voltooid aangeboden.
Zoo de Schrijver volhield zijne pen meer dan vier jaren lang onafgebroken aan
hetzelfde onderwerp te wijden, zonder dat zijn ijver flaauwer, zijne ingenomenheid
minder, zijne belangstelling wankelender werden, het is hem eene groote en
onbegrijpelijk aangename voldoening de hulde van deze zijne standvastigheid op
die velen te mogen overbrengen, wier aanmoedigende goedkeuring hem ondersteunde
op de netelige baan en hem kracht gaf tot het voleindigen van een arbeid, welks
velerhande zwarigheden hij bij den aanvang misschien niet ernstig genoeg had
overwogen. Hun allen is zijne erkentelijkheid verzekerd.
K.
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Inleiding(aant.)
Dem Verfasser war aber, als er das Buch schrieb, sehr ernst und wehmüthig
zu Sinne, und nur sehr wenige Leser haben das zwischen den Zeilen
herausgelesen.
Naturgeschichte des Deutschen Studenten, Vorwort.
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- Bonjour, Klik!
- Bonjourrr, kerrels!
- Weerga's! al zoo vroeg op 't pad
Door onze Academiestad!

Klikspaan zich spottend omkeerende. - Ha! auctor auctoris, ben je daar ook al? Shake
hands! Gaan we 't zelfde gangetje?
- Dat 's te zeggen het gangetje van moeten.
Flanor, die de laatste woorden gehoord heeft, slaat Klikspaan op zijn pet. - Was
't het gangetje langs Root maar, Collegiehengst!
Klikspaan. - Moet je met de portefeuille hebben?
- En garde!
Maar Flanor komt met den linkerarm tusschen het vest en het hemd van een
brievenbesteller te land.
Klikspaan. - Weet je wel, dat Evert straks zijn Examen doet?
- Dan gaan wij even hooren voor de Promotie van van der Bok.
- Hoe 'n feest! Leve het leventje!
Tusschen beide plegtigheden in dronken Flanor en Klikspaan op Minerva een kop
koffij en verslonden eenige couranten. Van daar trok Klikspaan naar de felicitatie.
Van de felicitatie naar tafel gaande, scheen het of een allerliefst troepje Afleggertjes
het hem ook wilde doen, en toen Klikspaan, hun heel deftig met het gebaar eens
viervoets zijne zolen liet kijken, hieven zij een zoo vreesselijk gekrijsch aan, dat al
de Leidenaars van de straat verdwenen en al de dames van de opengeschovene
gordijntjes vlogen.
Juist zou Klikspaan de Moojapiksteeg inslaan, toen Gustaaf hem achter op kwam.
Een van de Quaden ging een eind voor hem uit en vlak voor hem een klein blond
Studentje.
- St! wees Gustaaf, met een veelbeduidenden blik den vinger tegen den neus
brengende.
Zijn voornemen kon geen ander wezen dan er zeker iemand in te laten loopen. Hij
deed eene haastige schrede voorwaarts en tikte het kleine blonde Studentje op den
schouder. Het Studentje bleef plotseling verbaasd stilstaan.
Gustaaf. - Ken je vern....n?
Het Studentje zonder bedenken. - De zoon van den oude?
De droog comische uitdrukking van het glinsterende oog was onbetaalbaar.
- Jij moet bij me komen! zulje? zei Gustaaf hoogelijk ingenomen, hem de hand
toestekende.
- Mag ik? zei het Studentje, dat bloosde, maar een vent als Gustaaf aanstonds
volkomen begreep.
Aan tafel had Gustaaf onophoudelijk den mond vol van zijn ui en wist van
opgewondenheid met het antwoord niet wat hij voor gekheid beginnen zou.
Maar Klikspaan moest naar eene Convocatie. Hij was niet te houden.
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- Het is maar eene faculteits-Convocatie!
Het hielp niet. Klikje zou boos geworden zijn.
De Schouwburg speelde niet, het was Dingsdag, Klikspaan ging een uurtje naar
Sempre en van daar naar een partijtje van zijn Dispuut. Op straat deed hij Piet Kole
op, die eens Thee had geslagen. Naauwelijks bij de Stads-Gehoorzaal, daar moest
het er op los. Voor hen uit schoof een bejaard heer voort, met een hoog opgetrokken
blaauw lakenschen kraagjas, waarin hij zorgvuldig het puntje van zijn neus verborgen
hield. Hij scheen in eene diepe overpeinzing verzonken. Vooraf zich reeds in den
schrik verkneuterende, welken hij den oude zou aanjagen, sloeg Piet dezen flink Klikspaan wilde zijn vriend nog terughouden, maar het was te laat - op den schouder
en beet hem met eene doffe en spookachtige stem in het oor:
- Zeg mij het Ludolfiaansche getal!
En de oude stak bedaard zijn neus uit zijn kraagjas en ving zonder aarzelen aan:
- 3, 141592653589...
Piet Kole was achter Klikspaans mantel weggekropen.
- Dwaze vent! zei Klikspaan half spijtig, zoo goed als 't hem zijn schateren toeliet.
Maar tusschen het aanhoudend gelach van de twee hoorde men den ouden heer,
die onvermoeid voortging:
- 793238462643383...
- Wanneer zie ik je toch eindelijk eens? vroeg Slot aan Klikspaan, toen zij te zamen
van het Dispuutfeest naar huis gingen. Kun je morgen?
- Donderdag?
De klapperman van drieën liep.
- Letterknecht!
- De Vergadering van de Rederijkers mogt eens lang duren.
- Dan kom je maar een uurtje later.
- Bedenk toch, dat ik dezen avond reeds verloren heb. Moet die van morgen er
ook aan? Waarlijk! liever Donderdag.
- Gekheid! je slacht mij: op je kast als een snoek op zolder.
Klikspaan ernstig. - Ik zit meer t'huis dan je denkt.
Schertsend. - Heb je dáárom luiken gekregen?
- Stellig, Slot, ik werk.
- Laat ons elkander niet voor den gek houden.
- Werken, dat is te zeggen, ik speel - met Studentjes. Ik heb een doosje vol. Je
moet ze eens komen zien.
Slot stond voor zijne deur.
- Bonsoir! tot Donderdag! zei Klikspaan.
Slot liet hem eenige stappen voortgaan. Toen riep hij hem na:
- Klik, zeg reis! wil ik je ook t'huis brengen? Je bent niet wel, jongen!
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Klikspaan uiterst verwonderd en eenigzins geraakt. - Ik?
- Je hebt een al te ernstigen dronk.
- Loop naar den bliksem! zei Klikspaan, en sneed door.
Donderdag avond stormden Slot en Flanor over elven Klikspaans trap op en
trommelden heftig op de deur.
- Binnen! sprak eene stem, zacht en gemoedelijk. Doch plotseling geheel van toon
veranderende: - Ha, kerels! riep Klikspaan, zoodra hij de beide vrolijke standjes
gewaar werd van zijn stoel opvliegende en met groote opgewondenheid, die Slot en
Flanor echter eenigzins gemaakt voorkwam, zonder eigenlijke reden uitbarstende in
lagchen: - kom je me al halen?
- Vergeet je onze afspraak? 't is al elf geslagen. Maar hoe zien je oogen zoo rood?
- Sakkerloot, is 't al elf? zei hij min of meer verlegen, 'k schiet gaauw mijn jas aan
en ga met je meê.
Onderwijl, zonder op het laatste acht te slaan of bescheid te geven, borg hij schielijk
eenige papieren weg, welke over zijne tafel verspreid lagen en veegde zich driftig
met zijn zakdoek over het gelaat.
- Ik heb weder mijn tijd... verspeeld! voegde hij er in zichzelven bij, niet zonder
eene zekere onthutstheid in de stem.
En hij vloog naar zijne achterkamer.
Flanor. - Zeg, Slot! zou de goede Klikspaan het land hebben?
Maar, al zoekende naar zijn jas, zong hij immers luidkeels een liedje!
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De academiestad.
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I De Academiestad(aant.)
Il aimait cette ville comme on aime une maîtresse poitrinaire.
A. DUMAS,

nouvelles impressions de voyage.
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Als de Leidsche Student, na de groote vacantie, met den wagen van van Gend en
Loos, Veldhorst en van Koppen, Surig en Koens, naar de Academiestad terug rijdt,
hoe moet zich niet zijn hart, als een teedere bloemknop, vrolijk opensluiten, zoodra
hij weder het erf zijner vrijheid aanschouwt, dat, met deszelfs torenspitsen en
aangename buitensingels, uit den schoot eener zee van groene weiden voor hem
opdaagt in het verschiet! Ja, liefelijk en vruchtbaar en mild is de plek waar 't zoet
Leiden gesticht werd, met prachtige lusthoven getooid, omgeven door een slinger
welvarende dorpen! zij, Rijnlands hoofdstad, waar de vetste melk vloeit, het blankste
vleesch wordt gehouwen, de keurigste boter en de geurigste kaas bereid worden!
Maar de trompet van den conducteur laat zich hooren, de jongeling begroet hetzij
de Hoogewoerd, het Noordeinde of de Beestenmarkt. Ach! hoe moet dan zijn boezem
zich niet op het onverwachtst toenijpen! Dat edele, dat magtige Leiden, die kroon
des lands, is, helaas! dat edele, magtige, bloeijende Leiden sedert hoe lang reeds niet
meer. Zijne verbeelding, door de dampen van den postwagen beneveld, had een
droevig anachronismus begaan. Leidens welvaren heeft immers uit. Dat uurwerk is
afgeloopen. De nijverheid ligt er met gebroken wiek treurig te zieltogen. Het is de
stad der luiheid, der vadsigheid geworden, der over elkander geslagene armen, der
duimpjesdraaijerij.
Leiden, de tweede stad van 't oude gemeenebest, vervalt, de aandachtige
beschouwer ziet het vervallen, het is er mede gedaan, en wie steekt de hand uit om
den stroom des onspoeds te keeren? Lijdzaam gaapt men de verzakking aan en laat
de stad wegrotten, als weleer het lijk van den misdadiger buiten de Morschpoort.
Het vonnis blijkt geslagen; het is of zij, de rampzalige, er onder moet. Niemand wat baatte al eene enkele stem? - die zich het lot der verlatene aantrekt. Eene
verweesde, eene vaderlooze stad is zij, nog erger, eene weerlooze prooi. En de
vreemdeling wijst er op met den vinger en zegt met deernis: - Leiden! - zoo als men
Woerden of Montfoort zegt. En dàt, ondanks zoo vele manhafte bedrijven, zulk een
in zoo vele opzigten eerbiedwaardig voorleden! Maar de stad volgt het voorbeeld
des vaderlands: magteloos en onbeduidend geworden teert en snoeft zij op den roem
der voorouders. Ziet Leiden slechts aan om overtuigd te wezen. Eene stad, voor
honderd duizend zielen gebouwd, is slechts door een derde meer bewoond; de rijkdom
is er onbelangrijk; de straten - het schieten door de straat zonder iemand te raken, is
een Leidsch spreekwoord - zijn ledig en doodsch en klinken hol als spelonken; de
stad is hier en daar akelig als Enkhuizen, zoodat er op sommige wonderlijke pleintjes
en in enkele raadselachtige stegen verontrustende gedachten van onveiligheid bij
den vreemdeling moeten opkomen; het vee, dat van de markt komt, graast langs de
schoonste grachten; sedert burgemeester Orlers, in zijne beschrijving van den
hongersnood tijdens het beleg, boekte: dat schamele vrouwen haare huyk over het
hooft trekkende op de misthoopen zaten, de beste beenderen zochten en met zich
droegen, zijn de misthoopen in heilige eere geraakt en verheffen
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zich, als zoo vele gedenkteekenen, dreigend aan den kant veler steenen bruggen;
eene bende gaauwdieven - gaauw? waarom? wie hindert hen? op uw gemak, mijne
heeren! - herhaalt hare straffelooze inbraken steeds stouter en onbelemmerder; - alles
ligt overhoop! de gedempte grachten storten in als men het waagt over het bouwvallig
metselwerk heen te rijden! Leiden is een ligchaam zonder hoofd, een huis zonder
heer. Daar tegen sla men nu het oog op Utrecht! Hoe trotsch zij het hoofd opsteekt!
Wat is dat alles daar vermogend en welvarend en volkrijk en bedrijvig! Hoe naauw
sluit zich daar de regering aan de Hoogeschool en hoe wordt deze door haar bij elke
gelegenheid geëerbiedigd en hulde betoond! Utrecht gaat zigtbaar vooruit, Utrecht
is eene stad met menschen, die iets te doen hebben en die iets willen doen, eene stad
in één woord, al is zij, wel is waar - en daarom juist - de ware Academiestad niet.1
Leiden is met stramheid bezocht. Sla deszelfs volk gade! Van 's morgens dat de
zon uit de kimmen rijst tot dat 's avonds de schemer valt, leveren zij het bewijs, gelijk
de drilmajoor aan van der Snuif, dat de onbewegelijkheid de eerste der bewegingen
is.2 Met een riet in de hand, un instrument avec un imbécille aux deux bouts,3 vindt
men hen, stom als de voorwerpen hunner begeerte, bij onafzienbare rijen, aal zittende
te peuren, of, zich scheel kijkende op een dobber, naar katvisch te hengelen, that
solitary vice, gelijk Byron zingt;45 of wel hangen zij tegen de hekken der huizen
aan, idioten als zij zijn, of liggen, ondragelijke baliekluivers, over de leuningen der
bruggen kringetjes op het water te spuwen. Het is een onverbeterlijk ras, dat tot niets
deugt en tot niets wil deugen. Zij kunnen zich beroemen de crétins van ons
koninkrijkje te zijn. Hunne spraak is lijmerig, lijzig, slaperig, krachteloos. Hun gang
gelijkt dien van den jagersknol. Zij hebben den tijd, niets roept hen. Lanterfanten en
zich dronken rusten in de ontelbare kroegen, die het Leidsch gepeupel nog al weer
meer ontzenuwen, ziedaar hun leven!
Deze vuilikken en luiaards zijn, met dat ongehoord getal armen dat aan de stad
knaagt en die men als zoo vele onmisbaren met de teederste zorg de gerijfelijkheden
des levens toevoert, de ware bevolking. Leiden is het paradijs der armen; bedelarij
steekt er vermetel het hoofd omhoog. Bern houdt beeren, 's Gravenhage ooijevaars:
zoo houdt Leiden armen. En wie zou daar niet van de bedeelde klasse willen zijn?
Elken dag uw soepje, uw brood, uwen turf; kleederen, schoudermantels, dekens,
hemden, krijgt gij kosteloos t'huis. De groote luî spannen zamen met de regering om
beduidende sommen ten gerijve der gunstelingen bijeen te brengen. En om al die
weldaden te genieten behoeft men alleen maar te zeggen dat men arm is en in zijn
eigen onderhoud niet voorzien kan. Kijk, 't is een baantje om te benijden, 't is een
Eldoradootje van belang! Men solliciteert er al om. De armoede wordt een stand,
neen! een rang in de maatschappij. Bedeelde! 't wordt een titel. Binnen kort krijgt
hij die het langst aan den arme geweest is het grootkruis der orde nog. Verbeeldt u!
den oudsten bedelaar! welk een verdienstelijk burger! Ook maken zij al wat zij
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's zomers verdiend mogen hebben tegen den winter op één dag op, met opzet om
weder oogenblikkelijk tot den arme te vervallen. Zij trouwen er op, en als men aan
een jongen, sterken kerel zeggen durfde, dat hij beter deed met zijn brood zelf te
verdienen, zou hij antwoorden:
- Vader, moeder en allegaar hibben altaid van den arme etrokken, en zou ik dan
gain rigt hibben? da' wou 'k wel er eens kaiken! Wat dinken de hairen wel van een
minsch?
Zoo ver hebben het te Leiden die armvaders met hunne liefdadige gestichten, die
dominés met hunne rondgaande brieven van opwekking, die juffrouwen met hare
gemoedelijke huisbezoeken gebragt; - allen nogtans, het zij in allen ernst gezegd,
met den besten wil van de wereld - en dan nog daarenboven de eene collecte op de
andere, om bij al deze doellooze uitgaven niet te kort te schieten! Zoo stijft men het
kwaad, zoo wint men zaad van onkruid. Ware dit streven nog maar dwaas, nutteloos,
dempen van bodemlooze putten, maar verkeerd en onzedelijk moet het te regt
genoemd worden, want het wakkert de armoede aan, breidt ze uit, geeft ze voedsel...
Doch aldus te spreken is liefdeloos en onchristelijk: zijn dit niet uwe gewone
dooddoeners, heeren en dames?
Door dit alles en honderd andere kleinigheden, die allen te zamen genomen van
Leiden weldra een puinhoop konden maken, is de stad zoodanig, moreel en physiek,
in de verzakking, en staat de bevolking derwijze voor lamzalig en ellendig bekend,
dat iemand naauwelijks bekennen durft dat hij een Leidenaar is. Maar - dit is de
eenige uitkomst die wij zien - de hooge regering heeft in het hoofd gekregen om het
leegmalen van den Haarlemmermeer door te drijven, en de rotkoortsen, waarmede
de Academiestad dan staat bevoorregt te worden, zullen met veel geleerde mannen
en veelbelovende jongelingen - ouders, dit staat daar voor u geschreven! - ook veel
vuilnis wegmaaijen en althans onder het gemeen eene onberekenbare en gezegende
opruiming te weeg brengen...6
Doch mijn hart breekt. Neen, Klikspaan - veroordeelt hem niet! - is noch ongevoelig
noch hardvochtig, maar onberedeneerde geldverspillingen, gepleegd zelfs met het
edelste doel, zou hij zoo gaarne stelpen met den edik zijner luim. Ydele waan! Wat
vermag het woord, dit zwakke, korte woord, zonder handeling en ondervinding, daar
welligt een geheel leven van opoffering ontoereikend zou wezen om het lot der armen
niet te verzachten maar te verbeteren. Doch tot mijne taak.
Om alle deze redenen nu, welke van Leiden eene vervallen stad maken, juist omdat
er noch vertier noch weelde is, omdat er alles stilstaat en druilt, omdat er alles leeg
is en naar, omdat er in één woord geenerlei soort van afleiding bestaat, is Leiden bij
voorkeur de meest geschikte stad tot de werken des geestes; het draagt de zuiverste
kenmerken eener Academiestad en daarom alleen zal de volheid van deszelfs
vernieling niet vervuld worden. Dáár geene vereenigingen, geene bals, geene
vermaken der groote wereld, die den kostelijken
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avond rooven; geene beroemde toonkunstenaars die de vurige jongelingschap naar
de concertzaal trekken; geene pantoffelparades, die haar dwingen tot het uithangen
van alle wimpels; geen stoet van fiere paarden en glinsterende rijtuigen, die haar ter
kostbare mededinging uitlokken; geene talrijke maagdenschaar, wier schoon zij maar
al te vaak alle degelijkheid, allen ernst opoffert. In Leiden moet men werken en zijn
heil zoeken onder zijne vrienden of op zijne kamer, en die het anders verkiest is er
misplaatst, rampzalig en gaat er wiskunstig zeker te gronde. Geene uitkomst voor
den lediglooper, den saletjonker; geene verstrooijing tegen de verveling, die bestendig
door de stad waait, dan de wetenschap en de Muzen! Met eene wandeling in de
omstreken houdt alles op, men is wel tot den arbeid gedwongen.
- Laat ons dan, in 's Hemels naam, arbeiden! zucht de jonge Student.
En allengs wordt hem zijn vak een lust en Leiden eene redding.
't Lugdunum van de Batavieren is van top tot teen, van de Hoogewoerds-tot de
Wittepoort, van de Mare tot de Koepoortsgracht, Academiestad, en dat is zijn behoud.
Daar leest, daar hoort, daar peinst men latijn, daar ruischt het latijn door de boomen;
daar blazen u de schimmen der hooggeleerde geleerden in het oor, eene heilige
siddering bevangt u en met één vaart in u geloof aan- toeleg op de studie, welke rijp
maakt voor het nageslacht en het voorgeslacht waardig. Neem de Hoogeschool weg
met haar personeel, wat blijft er over? De stedelijke raad met zijn leger bedeelden.
De wetenschap heeft het te Leiden ruim, de jongelui voeren er den boventoon en dat
is goed en moet zoo blijven. Leiden en de Leidsche burgerij scheppen adem door de
geletterde maatschappij welke de muren der Academiestad beschermt. Dat zij de
poorten uittrekke en de stad valt achter de hielen van den laatsten Student in duigen.
Het bestaan van Leiden hangt aan een haar: de Academie; snijdt het af, Leiden is
weg. Leiden is geene stad, het is een klooster; Minerva, die op het Academiegebouw
prijkt, zijne schutsgodin: in hoc signo vinces! Men ziet het de stad aan, de reiziger
behoeft slechts van de eene schuit naar de andere te treden, om er van overtuigd te
zijn dat Leiden de Academiestad is bij uitnemendheid. Oordeelt slechts uit het
volgende.
Ten acht ure des morgens zien de meiden, die de stoepen poetsen, en de
strompelende Janssen en Lavemans, die nog altijd brieven trachten te bestellen, den
Muzenzoon, het zij warm of koud, lente of najaar, zijne voordeur achter zich toe
trekken en zich naar de verschillende collegia spoeden. Velen, wel is waar, ontbreken
steeds aan het vereischte getal toehoorders, nogtans zullen er altijd nog genoeg
overblijven om op Leidsche straten eene zekere levendigheid, haast zou men zeggen,
bij vergelijking gesproken, een oploop te weeg te brengen. De meesten zien er nog
vakerig uit. De Diplomaat is ten hoogste gebelgd dat zijne Edelheid voor de kuren
van een gemeenen Hoogeschoolvos zoo vroeg uit de veeren heeft moeten rijzen en
de papillotten uit de haren doen; en wie herinnert zich Bivalva niet? Wie zij ook zijn
mogen, allen
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zien er onvriendelijk en droomerig uit, loopen stil voor zich heen, lagchen noch
spreken, sluiten zich zeldzaam bij ander gezelschap aan, kaauwen op responsies,
beven het collegie voor hen in eene manege te zien veranderen en sluipen als dieven
een voor een met de portefeuille stijf onder den arm geklemd een of ander naauw
deurtje binnen, dat een onbelanghebbende naauwelijks zou opmerken.
De series lectionum doet haren invloed ieder uur merkbaar gevoelen op de Leidsche
straat. Het slaan van den Academieklok jaagt telkens geheele zwermen Studenten
hunne verschillende korven in en uit, en naarmate het later op den dag wordt neemt
de troep in talrijkheid toe, en naarmate men meer lessen en responsies achter den
rug en minder slaap in de oogen krijgt worden de interludia luidruchtiger. Op het
middaguur eindelijk wachte zich ieder Leidenaar voor eene wandeling langs het
Rapenburg tusschen de Doelen- en Nonnenbruggen; dan barsten de studentenbuijen
allen op ééns los, dan ontlasten de meest bevolkte collegiekamers al hare drommen
en drommels te gelijk, dan drijven de viri clarissimi Peerlkamp, Bake en Verdam
hunne kudden propaedeutici voor hen uit, laat Reinwardt zijne Studenten-kapellen
vliegen, die op zijne bloemen komen azen, en de Kloksteeg spuwt Theologanten.
Dan komen zij bij honderden te voorschijn uit allerlei hoeken en gaten, de gracht is
vervuld met gedruisch van voetstappen en gegons van stemmen, allen zijn vrolijk,
juichende zoo als het betaamt, de greinen jassen met roode kraag en roode voering
- langdurigste aller dragten - waaijen hoog in de lucht; men stoeit en slaat met
portefeuilles dat de dictaten het er niet meer in kunnen uithouden; men schreeuwt,
men zingt, bestormt de groene trommel van Bolus te gelijk met het huis van den
adellijken bakker van Brederode en bombardeert bij wintertijd den eersten die in
handen valt met een regen van sneeuwkogels.
Maar op eens zijn de straten weer stom en leeg. Waar is zij heen de jeugd van zoo
even? Uit een gestoven op den adem der vier winden. Doch laat het half twee worden
en daar zijn zij terug. Maar in eene geheel andere gestalte, in een geheel verschillend
gewaad. De Student heeft eerbied voor zichzelven als zoodanig, en dat drukt hij uit
in zijne kleeding. De Student kleedt zich niet om eens anders wille of omdat men
zijn naam kent, maar uit eigene beweging, eigene inspraak des gemoeds. Hij ziet er
gaarne netjes en zwierigjes uit, omdat hij Student is, een Student van zelf een
fatsoenlijk man behoort te wezen en derhalve zorg moet dragen er zoo wel het hart
als het uiterlijk van te toonen. Laten Jonkmans en Teupken getuigen hoeveel de
Student voor zijn tooisel over heeft en Berenbak hoe juist zijn schoeisel moet knellen.
Want Leiden schiet natuurlijk te kort, 's Gravenhage moet bijspringen. Allen - of zij
moeten reeds tot de oudjes wenschen te behooren - dragen het studententeeken, de
pet, die hen van ieder ingezeten onderscheidt, op het met zorg opgemaakte hoofd.
Doch het is niet meer die van des morgens: de ware Student heeft twee petten. De
collegiepet is een versleten vod, hetwelk zoo wijd is geworden
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dat hij het bij koud weder over de ooren kan trekken; dat vet en vies, doch gemakkelijk
is; dat hij draagt als hij feest viert, als hij promotiepartijen bijwoont en overal waar
troef voor hem en haverij aan zijne kleederen is te bekomen. Maar de wandelpet is
een fijn, mooi, bevallig sieraad, dat hij schuins op het hoofd draagt, rustende op eene
geurige krul, het jongste fatsoen dat bij Visser te koop hing; een petje dat hij eert,
dat hij ontziet, daar hij trotsch op is omdat het hem goed staat, dat hij opzet voor den
spiegel, dat hij nooit langer draagt dan van half twee tot den schemer, dat hij liefheeft
en liefkoost... tot zoo lang de bloem der schoonheid verwelkt, de regen er vlakken
op giet of er de sierlijke gedaante van misvormt; tot zoo lang, na een half jaar, eene
nieuwe mode uitkomt, jeugdige wispelturigheid het in ongenade doet vervallen of
een der vrienden uit een vreemd land een vreemd model medebrengt, hetwelk hij
zich haast na te laten maken en te helpen invoeren; en het lieve, aangebedene
hoofddeksel wordt op zijne beurt eene gemeene, havelooze, verachte collegiepet.
Nu zweeft men luchtig de huizen voorbij, innemend en hupsch groetende waar
het vereischt wordt, dan eens met dezen dan weder met genen vertrouwde, Rapenburg
en Breestraat om, telkens eene halte houdende voor of binnen de Societeit. Men wijkt
eerbiedig voor de Professoren en de Studenten-Leidenaars, die met familie geschoren
loopen, en groet tot de aarde en geeft hen te gelijk bij en in het voorbijgaan een veeg
uit de pan. Het bonjour klinkt links en regts, het is waarlijk woelig en druk en
pleizierig op straat, het schijnt een wedstrijd wie het bevalligste figuur zal slaan, en
ieder die nooit Student was bijt zich op de lippen en berst van spijt dat die spoelhonden
zoo zingend door het leven rollen.
Zoo duurt dat voort tot half drie; dan verzamelen zich de meesten op de Kroeg,
staan er des zomers op de stoep over het ijzeren hek te kijken als herkaauwende
koebeesten of des winters in de leeskamer met de oogen op den klok, en zoodra het
drie uren slaat stormen de Heeren bij clubben van zes tot twaalf en met lange schreden
naar hunne wederzijdsche tafels, monsters, wier kop Kroeg en wier staart Paauw
heet, en op wier rug gommelastiek vleesch, pontekoeken aardappels en een of ander
goudhaaneten, dat groente verbeeldt, groeijen. In eene wip is het maal opee en dan
mogen de Nieuwe-Rijnbewoners op eene even bezochte als vermakelijke
voorbijwandeling rekenen van de troetelkinderen van Minerva, die op gematigden
pas hunne koffij en likeur gaan halen in den Paauw, waarop langzamerhand het
duister invalt en de Student voor het minder geoefend oog van Leidens straten
verdwijnt.
Voorzeker, Leiden is de regte Academiestad. Wanneer gij op een winteravond de
stille straten doortreedt en gij heft de oogen naar de gevels der huizen en ziet al die
bovenkamers, waar het lamplicht door de valgordijnen of de reten der luiken dringt,
treft het u dan niet, als gij bedenkt dat daar overal jonge menschen bij den vrolijken
haard zitten te zwoegen tot het verkrijgen van kundigheden, waarmede zij eenmaal
hun vaderland tot nut en eer zullen
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strekken. Plaats u op de Vischbrug! In den zwarten steenklomp, welk eene menigte
vensters, uitgeknipt als de geoliede vierkantjes eener illuminatiekast! En wie weet
hoeveel nu nog onbekende jongelingen daar den rug over de boeken krommen, die,
toekomstige Professoren, geleerden van Europische faam, ministers des lands,
raadslieden van den vorst, dichters, redenaars, geschiedkundigen, mannen van den
fijnsten smaak en het edelste vernuft, diezelfde nederige vertrekjes eene altijddurende
herinnering aan hun verblijf alhier zullen indrukken?
Doch ten tien ure verdwijnen vele dier lichtvakjes, worden vele dier lampjes
uitgedraaid, en op de straat, waar naauwelijks meer een burger te vinden is en een
voortrollend rijtuig u doet opschrikken, spoeden zich bij menigte Studenten voort,
in kamerjaponnen gewikkeld met mantels er over heen, die den aankomenden nacht
bij dezen of genen vriend gaan doorbrengen. Dat heet, niet waar? een broodje eten.
Die ten elf ure te huis komt vindt de straten uitgestorven en hoort allerlei vreemde
geluiden boven de stad; hier en daar slaat een klappermansklap in de verte of beweegt
zich iets kletterends op de hoofdwacht, en eenige luiken op een kier, door welke eene
nachtkaars schemert, kondigen aan dat de deftige Leidenaars zich ter ruste begeven.
Ten twaalf ure is het levendiger. Eenige Studenten, die aan examina werken of aan
het collegiehouden zijn en dus 's morgens vroeg op moeten, ontscheuren zich aan
het vrolijke gezelschap en snijden in hunne eenzaamheid naar kooi. Somtijds gaat
er dan een schelle kreet uit den tuin der Societeit op of treft eene wijs uit Lucia di
Lammermoor uw oor, aangeheven door eenige heeren, die gaz gezien hebben.7 Eén
uur is de algemeene tijd van aftogt en ieder begeeft zich stilletjes met den huissleutel
tusschen de vingers naar zijne woning. Hij die dan de Breestraat over moet, komt
dikwerf meer Studenten tegen dan bij klaren dag op hetzelfde uur, evenwel is het
nog altijd vreedzaam en bedaard. Maar later verandert dat alles. Zij die minder slaap
plegen te krijgen en aan geen examen of collegiehouden doen, blijven doorwerken,
verheffen hun broodjeeten tot een feest en gaan zich aan herhaalde wijnplengingen
te buiten. Dan moeten de vensters open, en het gezang, door gebons van flesschen
en vuisten op tafels begeleid, dreunt door de straat en doet de eerzame burgers wakker
schrikken op hun bed.
Wij sluiten in geen kamermuren
De feestvreugd op, als waar ze een groen!
Het raam moet open, en de buren
Ze moeten hooren wat we doen!
't Is onder 't klinken van de glazen
Dat elk naar hartelust kan razen
En zingen zonder melody.
Wij, die geen glaswerk kunnen lijden,
Wij blijven tegen flesschen strijden,
Zoolang er wijn in flesschen zij.
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Eindelijk kan men het in den benaauwden dampkring niet langer uithouden, men
vliegt naar buiten, schreeuwt en gilt onder elk raam waar men licht ontwaart, voor
elk huis over welks stoep men struikelt, bezorgt de lijken en voelt zich overweldigen
door eene onwederstaanbare zucht om eene groote wandeling te maken, welke den
volgenden dag, zoo het waarlijk tot de dwaasheid komt, driedubbel opbreekt. Of wel
men blijft razen en dweilen door de stad, strijdt met Leidenaars, wordt door
dronkenschap tot allerhande zoutelooze straatschenderij, helaas! verleid en drijft
door het gerinkink der glasruiten al de klapperlieden en de stille wachts op de vlugt.
Nu breekt, voor men het vermoedt, de dageraad aan; men dringt bij enkele Leidenaars
- men weet wel bij wie en wat er te halen is - in huis, kruipt tot bij de ...... enz. Nu
verrast men den bakker in zijne bakkerij en steelt hem de slaapmuts van het hoofd
en maakt van al die pluimhelmen en die belknoppen en die spionnetjes en die
stadslantaarns en die uithangborden en wat des gestolenen meer zij zwaar beladene
panopliën, met welke men zijne kast opschikt. Weldra staat de zon aan den hemel,
de dienstbare gemeente openbaart zich aan de buitenwereld, en de blaauwverwer die
naar zijn werk gaat en de meiden die de luiken openstooten kunnen getuigen in welk
een deerniswaardigen toestand de Muzenzoon des morgens bij zijn hospes in huis
raakt, en deze hoe bezwaarlijk zijn heer den trap opstrompelt, in het bed valt en
hoeveel karaffen water hij bij het opstaan uit nadorst naar binnen zwelgt.
En is nu Leiden, na deze tafereelen, niet het toonbeeld van eene Academiestad?
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Collegie.
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II Collegie(aant.)
Collegie,
Kullagie.
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- Brandt de kagchel op de collegiekamer reeds? vraagt Professor Petrus Marinus
Schol aan zijn oppasser, die hem het scheerwater brengt.
- Ik ga ze zoo terstond aanleggen, mijnheer!
- Rep je dan toch wat! Altijd dat vergeten! Je weet immers dat ik alle Maandag
en Woensdag ten acht ure vast collegie heb, en het is nu al lang over zevenen. Als
je niet maakt dat het er goed warm is heb ik weer geen een Student op mijn collegie.
Daarop scheert zich de Professor en ontbijt. Het uur slaat. Op den trap doet zich
eenig gestommel hooren. Dat zijn de Heeren.
- Bonjour, mannen! roept Flanor, die op welk uur ook altijd even frisch en
opgeruimd is en Klaas Vaak nooit gezien heeft.
Zijn bonjour is tot een clubje gerigt, hetwelk zich, onder een allerlandziekigst en
telkens afgebroken gesprek, de handen staat te warmen om een potkagcheltje, dat
telkens dunne rookwolken naar buiten zendt, waardoor dit bekrompen lokaal, met
gebarsten roode steenen, ongewitte witte muren, lage verwelooze zoldering, banken,
die een fransche Mesheu zich in zijne school zou schamen, en hetwelk op een somber
binnenplaatsje, voor bleekveld dienende, uitziet, waarop eene geit aan een stok staat
te grazen, - met een bijzonder hinderlijken kooldamp vervullen, wiens opstijgende
en door het gansche vertrek verspreide stiklucht de binnentredenden gedurig door
eenige vloekwoorden zoeken te verdrijven.8
- Wat stinkt het hier bliksems!
- Het stinkt hier vervloekt.
- Die bedonderde kagchel rookt hier al weer.
- 't Is hier om donders te worden.
- En toch koud.
Doch daar iedereen er reeds het zijne over gezegd heeft en zijn hart heeft lucht
gegeven, daar tevens ook niemand er iets aan kan doen, krijgt de misnoegde broeder
doorgaans weinig troost of bescheid op zijn uitval.
- Geeft de Tied9 van morgen geen collegie? vraagt een der heeren om de kagchel.
- Hoe kom je dáár aan? staat het aangeplakt?
- Ik hoorde er iets van.
- Toe! zeg jij het eens, jij bent toch zoo'n collegiehengst.
Doch de hengst hoort niet naar het klappen van de zweep.
- Beroerd weertje! vangt weder een ander aan.
- 't Is een toer om zoo vroeg uit je nest te komen! geeuwt een buurman zijne leden
uitrekkende.
Geen antwoord, men schijnt er algemeen van doordrongen.
- Is het van morgen responsie bij Gajus? vraagt een Studentje dat pas Juridische
collegies houdt.
- Het is er immers altijd responsie, antwoordt een tijdgenoot.
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- En dan dat promiscue! Men kan op niets meer rekenen, voegt een derde er bij.
Gusje van Eijkens beeldtenis teekent zich in de opening der deur.
- Kijk! daar heb je hèm ook!
- Wonder boven wonder!
- Je bent verkeerd, ga maar weer heen!
- Het rookt hier weer als eene keet, snaauwt Gusje onderwijl in de verte. - Dag,
jongens! Laat me eens door. Ik kom mijne pooten eens even warmen; als de oude
aankomt snijd ik uit.
- Het is mij hier veel te koud, valt Karel in; als hij wil hebben dat ik een testimonium
krijg, moet hij maar beter stoken. Ik poets hem, wie gaat er mee?
Een drietal verlaten het kot.
Eensklaps doet zich een schraal scharminkeltje op, dat de collegiekamer schichtig
langs den wand komt binnen geschoten.
Verscheidene Studenten. - Daar heb je den hazelip ook! Dag, hazelip!
De hazelip wordt rood en kwaad en neemt terstond plaats op eene bank met zijn
rug naar den troep. Hij bibbert, maar komt niet bij de kagchel. Volgt Bivalva.
- 't Is toch een net ventje! spot Flanor.
Maar het gedrogt houdt zich als of hij de aanhitsing niet hoort, waagt het echter
evenmin als de hazelip de kagchel te naderen, maar werpt zijn loomen bast op eene
der banken neder, sluit de oogen, schuift de goore pet in den nooit gereinigden nek
en dut voort tot het oogenblik dat de les beginnen zal, misschien volgens het snuggere
stelsel van den vogel struis, die meent onzigtbaar te worden, zoodra hij de anderen
slechts niet ziet. Van der Wouden vertoont zich en slingert zijne portefeuille uit al
zijne magt naar zijne gewone zitplaats bij het venster, voorbij den neus van den
hazelip, die er geheel onthutst van opspringt, doch zonder eens rond te zien stilletjes
voortgaat, als of er niets gebeurde, zijne pen te vermaken, welke hem echter door
den schok bijna uit de hand vloog met het pennemes er bij. Van der Wouden volgt
bedaard de portefuille-kwartiermaker, duwt zijn buurman hazelip toe: - je deedt beter
van op een ander tijd niet op mijne plaats te gaan zitten! - maakt zijn dictaat en
inktkoker al vast in gereedheid en vervoegt zich vervolgens bij het troepje om de
kagchel dat hij met eenige vriendelijke handdrukken begroet.
Terwijl deze kleine tooneelen achtereenvolgens plaats grijpen - het is bijna kwartier
- heeft van Eijken zich onbemerkt van de kagchel verwijderd, een pennetouw uit zijn
zak gehaald, het herhaalde malen gemeten tusschen de posten van de deur, welke
met de woning van den Hoogleeraar gemeenschap heeft, het toen op eene behoorlijke
lengte afgesneden en is nu bezig het door twee lusjes met de beide einden vast te
maken aan een paar keepjes, die hij met zijn mes in het hout van elk der posten
gegeven heeft, op de hoogte ongeveer van vier en een halven voet.
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- Wat voert Gus daar uit?
- Gus, wat doe je daar?
- Sssst! fluistert de deugniet op plegtigen toon en den vinger voor den mond.
Daar hoort men op eens aan den anderen kant der deur geritsel en gepraat, zoo als
in den schouwburg achter de schermen wanneer Hamlet zal opkomen. Dat is het
teeken. Allen stormen naar hunne plaatsen, slaan hunne portefeuilles open, zien hun
dictaat door en Gusje neemt inmiddels de wijk naar den uitgang. Professor Schol
valt, gelijk wij weten, een weinig driftig; hij rukt de deur open, vliegt... Doch zijn
mond ontmoet het gespannen touw, dat hem in zijne vaart achter de kiezen schiet,
en eene stem als van een kwelduivel roept met luid gelach van achter de andere deur:
- Hi, hi, hi, hi! Professor rijdt! Professor rijdt! Hi, hi, hi, hi!
Weder een sarrend geschater. Snelle voetstappen voeren het helsche geluid mede.
- Wie heeft weder?... mompelt het geleerde slagtoffer.
Maar op eens herneemt hij zijne majesteit, rukt het touw met verontwaardiging
naar onder, laat een quo usque tandem ontglippen, klimt met kracht van ziel op zijn
catheder, vouwt, met eene hazelippige bedaardheid zijn dictaat open en zegt:
- Auditores ornatissimi!
Maar het was auditores a non audiendo. O, zoo ge... en hebt gij ze niet gezien,
die naar binnen gekeerde lippen, die geknepen neuzen, die zakdoeken, achter welke
zich door het gesmoorde geproest misvormde gelaatstrekken verborgen en welke
somtijds de allerwonderbaarlijkste geluiden doorlieten? Professor wierp een
vergramden blik op de schare, keek in het rond en ontdekte zijn dierbaren Praetor
Koormberg. Dat was hem balsem en troost; Gusje had zonder Koormberg gerekend;
vóór het twaalf uren was zou Professor weten wie hem de schandelijke pots gespeeld
had en de misdaad niet ongewroken laten.
- Auditores ornatissimi! vangt hij aan, en twintig pennen zetten zich schrap op
twintig kwarto velletjes wit papier. Nu is alles aan den gang, nu zitten zij bijeen en
op elkander gedrongen in het droevige hok, waar een valsch licht bij regenachtig
weder het schrijven dubbel hinderlijk is en in plaats van hellende lessenaars ruwe
platte tafels als zoo vele marteltuigen bij elkander staan. Al de Studenten-Leidenaars
van de faculteit zijn tegenwoordig, gewikkeld in breede bouffantes, zonder welke
zij, naar de ouderlijke vermaning, niet zoo vroeg in de ochtendlucht zouden durven
komen. Kole zit Bivalva gestadig aan zijn neus te trekken, welke laatste bij deze
operatie gestadig inktvlakken op zijn dictaat werpt, waaraan toch weinig verbeurd
is, wegens de veelvuldige hiaten, die het veel overeenkomst geven met een
geïllumineerd gebouw op een winderigen nacht. Van der Wouden, die scherp hoort,
fluistert regts en links, voor en achter, elke laatste gulp woorden van Scholletje,
beroemd wegens onduidelijkheid
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en onzuiverheid van sprake, doch die echter niet kan nalaten zich dik te maken over
dat geëcho, hetwelk zoo veel als een vonnis strijkt over de bewerktuiging zijner tong,
en telkens met nadruk het gesprokene te herhalen, voorafgegaan door den voorrijder
dico. De Diplomaat, die zich zelden met iemand inlaat, zich nooit vernedert iets te
vragen of op eene vraag anders dan norsch en onvolledig bescheid te geven, zit met
den foulard onder den arm, ten einde zich niet aan de gemeene schrijftafel te
bezoedelen, en houdt een klein snuifdoosje in de hand, dat hem de onaangename
rook- en menschenlucht uit zijne neusgaten helpt verdrijven. Mijnheer gebruikt eene
portefeuille klein-octavo, die hij in den zak steekt, ten einde toch het air niet te hebben
van collegie te houden, en schrijft gewoonlijk met zeemlederen handschoenen, van
welke de vingertoppen zijn afgesneden, waarschijnlijk tegen de winterhanden of het
bersten van het zachte velletje. De Klaplooper viert aan zijne inborst den toom: hij
zit eeuwig met uw pennemes in de hand, sopt uit uw inktfleschje als ge wilt indoopen
en heeft zelden papier genoeg bij zich. De Liefhebber draagt veel zorg dat zijn dictaat
er toch netjes uitzie, daar hij in zijne geboortestad den naam heeft van een jongen
die eene heerlijke hand schrijft; zijne wanhoop kent geene palen zoo hij een collegie
moet overslaan en hij draaft zijne schenkelen plat om het laatst gedicteerde op te
loopen, ten einde toch den volgenden morgen bij te zijn. Die klasse levert de beste
Praetoren. Te huis neemt hij bovendien nog de moeite het gedicteerde met stalen
pennen en Engelsche inkt op velijn papier in het net te copieren, dat hij dan studeren
heet. Ja, hij gaat zelfs zóó ver, het dictaat van het onbeduidendste collegie, dat b.v.
van de algemeene geschiedenis, hetwelk gedurende eenige jaren achtereen vervolgd
wordt, tot na zijne promotie bij te houden, waaraan hij dan grootendeels zijne
zomermaanden opoffert, als wanneer de Studenten met de vacantie in de stad zijn.
Doch het uur is om, men is lam geschreven.
- Hodie subsistemus, zegt Pietje Schol en voegt er in het Hollandsch bij: - De
Heeren moeten niet denken dat ik van zins ben kwajongenstreken af te wachten;
weshalve sluit ik mijn collegie voor een onbepaalden tijd en zal niemand zoolang
een testimonium van mij kunnen krijgen.
- Wesssshalve! juicht het koor.
- Anders is zijn dictaat weer te gaauw uit! roept Flanor er dadelijk boven op hem
na, even als voorleden jaar, toen hij al met primo Meij sluiten moest.
Aldus eindigt de belangrijke zitting.
Er zijn twee soorten van Professoren: dicterende en onderwijzende. Of meent gij,
Hooggeleerden van de eerste soort, dat dicteren doceren is, dat het lust geeft in de
wetenschap, dat het ijver inboezemt in het vak, opgewektheid tot het bijwonen der
lessen en de zielsvermogens over den steen helpt, wanneer gij den twintigjarigen
jongeling dwingt zijne pen te sturen naar de willekeur uwer radde lippen, zonder zijn
hoofd den tijd te gunnen tot het vatten van den gedachtenloop of zijn oor uwe klanken
duidelijk op te vangen? Vernederend is
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het voor den Student, want het is werk voor de jongensschool. Neen, gij verlamt de
veerkracht der ziel door dat onophoudelijk voortjagen op het papier, gij maakt stomp
en duf, gij blaast uwen matten adem op den helderen spiegel der herinnering, die
zuster des overwegens, en schuift eene kap voor de oogen des moedigen valks! Maar,
lacy! zij zijn niet anders, onze sinecuristen van de eerste kamer der geleerde
maatschappij! Zoodra zij tot het Hoogleeraarsambt beroepen zijn, stellen zij hun
dikwijls - het zij! - verdienstelijk dictaat op, houden hunne oratio inauguralis, openen
hun dicteeruur, slaan aan het dicteren, en dicteren, dicteren, dicteren, tot de dood of
het gezegend emeritaat de Hoogeschool van hunne stille wijsheid ontslaat. Dit is
toch wat te erg, zou men zeggen, voor ƒ2800. Laat het gouvernement, zoo het stellig
verlangt dat het op deze wijze aan 's lands Hoogescholen zal toegaan, het aan een of
anderen kundigen kop opgegeven dictaat dezen of genen voorlezer of oppasser ter
hand stellen, ten einde het jaar in jaar uit op te dreunen; de brave man zal even vaardig
als nu de Professor, en de asini ad lyram hun hora audita, zijn auditores ornatissimi
en zijn hodie subsistemus leeren zeggen en het verschil tusschen den Hooggeleerde
en den burgerman alleen hierin bestaan dat de laatste dit baantje wel voor eene
kleinigheid zou willen waarnemen. Maar ƒ2800 voor een dicteerder zonder iets meer,
waarachtig het kan er niet door!10 Of - nog beter! - late het land het dictaat op deszelfs
eigene kosten uitgeven en den Studenten bekend maken: - leer dàt van buiten! Als
gij 't op uw duimpje kent moogt gij uw examen komen doen. Aldus zouden de lessen
ganschelijk opgeheven kunnen worden en de senatus amplissimus veranderd in eene
tijdelijke vergadering ter afneming van examina en uitreiking van graden. Dat middel
toch, hoe uitdoovend ook, zou oneindig minder kostbaar wezen dan eene
dicteermachine op twee beenen, eene nuttelooze weelde, welke der studerende jeugd
hare beste morgenuren wegrooft en door afmatting onvatbaar maakt voor de lessen
der onderwijzende Professoren.11 Intusschen is er ééne vrees die zelfs de vadsigste
dictator niet overwinnen kan; het is die van voor stoelen en banken te verschijnen.
Ziet gij, dat is eene te verschrikkelijke, te onloochenbare nederlaag, eene te scherpe,
te harde, te ware kritiek van zijn onderwijs; en dat van zijne minderen! Hemel! hij
komt te vergeefs! hij moet terugkeeren bij vrouw en kindertjes,
Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris!
hij moet tot zijne meid zeggen:
- Neem het vuur maar weg, daar is niemand!
Slechts één redmiddel bedenkt hij om zijne toehoorders eenigzins te boeijen en
de zinnen zoo veel mogelijk wakker te houden: het vertellen van zoogenaamde
aardigheden, - lafheden, uijen - die, opdat hij ze ter plaatse niet vergeten zou - groote
mannen, wat zijt gij klein! - met geheimzinnige teekens onder in zijn handschrift
staan aangeduid. Wee den Studenten - eenige claqueurs
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zijn er altijd - zoo de kunstgreep niet baat en zij zich boven de list verheven rekenen.
Niets neemt hij kwalijker. Hij gevoelt wel dat zijn collegie slecht is en zijne manier
van handelen ten dezen onverantwoordelijk; maar hij heeft het voorregt de
verontrustende eerzucht niet te kennen, in allen gevalle hij is Hoogleeraar, hij heeft
dwangmiddelen in de hand en zal ze niet braak laten liggen. Waarom heeft men hem
dan beroepen? Hij vraagt er weinig naar of zijn collegie nuttig is voor de jongelui,
of zij er iets van begrijpen, of het gunstig op hen werkt en tot de studie aanspoort,
of zijn bestaan met zijn geweten en pligtbesef is overeen te brengen, zijn vaderland
en het aankomend geslacht er hem dank voor zullen weten; wat gaan hem de jongelui
en de dankbaarheid des vaderlands aan? Wat hem aangaat is zijne beurs, en telken
jare steekt hij 2800 kwalijk verdiende guldens, de collegiegelden daargelaten, in den
zak. Maar dagelijks op het collegie komen, zich dagelijks onder zijn woord verknijpen
en dagelijks zich voor niemendal op de harde banken doorzitten, dat zullen de
hondenribben! opdat Professor de ontwijkende bekentenis kunne afleggen dat Nikolaas
Neutenkraker, Nikolaas Nickleby of welke N.N. dan ook, assidue lectionibus
interfuit.12
Ja, de collegiegelden!
- Hoor eens! zeide Piet Kole eenmaal; of het aan mijn verstand hapert of aan het
uwe zullen wij maar niet onderzoeken, doch dit gaat bij mij zeker dat de Hoogeschool
onderhouden moet worden, hetzij door het land hetzij door de Studenten, niet door
het land en de Studenten te gelijk. Het Vaderland komt in de zaak der Hoogeschool
als eene zorgende moeder tusschen-beide; zij sticht het altaar der beschavende en
veredelende wetenschappen en ontsteekt en onderhoudt de vlam met de gelden der
schatkist, dat heilige palladium van den staat, gekweekt uit het bloed en het zweet
aller burgers, dat ieder burger aangaat en toebehoort, op welks voorregten ieder
burger in het belang van het algemeen mag aanspraak maken. En als het altaar hoog
in de lucht hare weldadige vuurtong verheft, verzamelt het Vaderland hare
jongelingschap en spreekt: - Gelijk eene waakzame voedster heb ik het brandpunt
der geleerdheid voor u allen in uw midden ontstoken; daarheen, daarheen! gij allen,
die mij dienen, uwen geest veredelen wilt! Ziet! fel genoeg flikkert de vlam om u
allen te verwarmen, ruim en vrij is het veld! - Vrij! dat is het woord waar het op aan
komt en dat, helaas! niet wordt uitgesproken. In aanmerking nemende, zegt 's konings
besluit van 13 October 1836, dat de subsidiën, welke jaarlijks uit 's lands schatkist
aan de Hoogescholen KUNNEN worden verleend, NIET TOEREIKEN om BEHOORLIJK
in alle de behoeften dier instellingen te voorzien; dat het, onder zoodanige
omstandigheden, niet onbillijk - zeer onbillijk; aldus draagt de burger dubbel bij,
middellijk door de schatkist, onmiddellijk krachtens zoodanig besluit - mag worden
geacht, hen, die van het onderwijs aan de Hoogeschool gebruik maken of aldaar
naar Akademische graden staan, te doen bijdragen tot aanvulling van het benoodigde
voor die instellingen, legt men eene belasting op de wetenschap, en
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maakt er een monopolie van voor de rijke jonge heertjes. Zelfs de studie moet in
onze rampzalige dagen geld en veel geld kosten. Men zou den burger gaarne in den
waan willen brengen dat eene Hoogeschool eene weelde was. Het land is te klein en
te arm, zoo is het zeggen, om eene Academie op een betamelijken voet te
onderhouden: die er de voordeelen van willen genieten dienen eens duchtig in de
beurs te tasten; het land zal doen zoo veel het kan, het overige mogen de studerenden
er bij leggen. Liever dan op dien voet in het geheel geene Academie! Zoo veel ƒ2800
voor een dicteerder te veel is, zoo veel is ƒ2800 te weinig - niemand zal het betwisten
- voor een Hoogleeraar in den hoogen zin des woords; maar onwaardiger dan die
ontoereikende toelage moeten hem voorzeker de ƒ30 fooi toeschijnen, die zijne
leerlingen hem, den vorst der wetenschap, tot wien zij als een halven God moesten
opzien, de een voor de ander na, als ware hij een pakkedrager, in de hand komen
stoppen, of de driegulden bij de inschrijving schroomvallig en verlegen onder het
tafelkleed geschoven of tusschen de bladen van een boek. De leerling bloost bij het
overreiken, de Hoogleeraar slaat de oogen neder bij het ontvangen. Neen! dan liever
zijne schamelheid openlijk bekend en ronduit gezegd: - Burgers! geld is er niet! zoekt
gij kennis en geleerdheid, beschaving en ontwikkeling voor uwen geest, trekt de
grenzen over naar Duitschland of naar Frankrijk, of stelt uit eigene penningen
instellingen daar! - Liever zoo gesproken, al roeit het alle nationaliteit uit; liever dan
stilzwijgend aldus openlijk bekend dat het land niet in staat is te doen wat noodig is
om de natie eene natie te doen blijven, dan zich te laten bijspringen op zulk eene
bekrompene en deune wijze! Spreek niet van andere landen! houden wij op onszelven
het oog gevestigd en toetsen wij Hollandsche daadzaken aan Hollandsch gezond
verstand. Tot zelfs het loon van den Professoralen meidenstoet is de Student
genoodzaakt bij te passen en hij zou op geen collegie worden toegelaten zoo de
Praetor niet eerst zijn naam op de lijst der toehoorders met het gewone teeken S
gecanoniseerd had.13
- Of al deze onkosten nog niet bezwarend genoeg waren, vervolgde onze heftige
Kole, heeft de regering op een goeden morgen gelieven op te merken dat er te veel
gestudeerd werd en de studiën nog vaster gekluisterd aan het goud. Hoe is het
mogelijk! gij stelt uwen tempel der wetenschappen buiten bereik der kleinere
fortuinen! gij spijkert den burger de vleugels vast, terwijl hem het brood des geestes
boven den neus hangt! gij bant het beste, het krachtigste, het opkomende gedeelte
der natie, het merg van den staat, de Hoogescholen uit en geeft deze ten prooije aan
de wuftheid der aristocratie, aan de Diplomaatjes; en - blik om u heen! - wat komt
ons van daar? Zoo worden - hoe kon het fijner worden uitgerekend? - de posten,
magere zoo wel als vette, in die trage handen gespeeld, dienaars van zorgelooze
loszinnigheid en gewigtige onbekwaamheid, en de burger naar de schaduw des
kantoors gedreven, opdat hij
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zich aldaar door noesten en onvermoeiden ijver ten beste der ambtenaren en gouden
heeren verrijke!
- Maar, mijnheer, kwam mijn vriend van Eider daar tusschen, er zijn twintig
beurzen voor de minvermogenden.
- Een ontoereikend getal, eene ontoereikende som! 6000 gulden!
- De Professor scheldt den behoeftigen Student de collegiegelden kwijt.
- Dit neemt het verkeerde en laakbare der instelling niet weg en hangt slechts af
van des Hoogleeraars edelmoedigheid. Schoone edelmoedigheid! eene aalmoes! Het
moet, helaas! en nogmaals, helaas! gezegd worden, mijnheer! de wetten wikkelen
den Professor en den Student in een doolhof van valsche toestanden jegens elkander,
waar bij geene mogelijkheid uit is te raken; dit alleen zou reeds voldoende bewijzen
hoe verkeerd zij zijn, hoezeer zij tegen de eischen der maatschappij en de onderlinge
betrekking der belanghebbenden aandruischen. En om nog eens op die hardvochtige
zoogenaamde edelmoedigheid terug te komen, staat daar niet weder, in ruimer mate
misschien, eene schraapzucht tegen over, welke maar al te zeer aantoont, hoe, ten
gevolge der bestaande wetten, de Student als het ware om des Hoogleeraars wille
alleen daar is?
- De wet zelve is in het belang der minder gegoeden. Zoo hun kind, dat gelukkig
zijn zou in den kring waarin het geboren is en bij het ouderlijk ambacht, aan de
Academie mislukt of zich vervolgens door den grooten toevloed buiten gelegenheid
gesteld ziet om zijn brood te verdienen, dan loopt het ledig, verarmt, wordt een
ongelukkig, misgewassen, onnuttig, ja, wie weet? gevaarlijk schepsel.
- Ik stem het toe, maar daarom moogt ge toch de vrijheid des algemeens niet
belemmeren, zóó ver strekt de magt van den staat zich niet uit. De burgers zouden
het, in dit eerste geval ten minste, aan hun eigen onoverdachten en dwazen hoogmoed
alleen moeten wijten, terwijl zij zich nu te regt over hunne bestuurders te beklagen
hebben, die hunnen zonen, wanneer zij naar hoogere studie haken, een stok tusschen
de beenen werpen en toesnaauwen: - Hebt gij geen geld? terug dan! - Dat maakt
ontevredenen. Begeert de regering dat er minder gestudeerd worde, zoo begunstige
zij andere takken van volksvlijt, in plaats van de toetreding tot de wetenschappen te
versperren. En zulks terwijl de tempel der Muzen voor den geringste wagewijd moest
openstaan! Verbeeld u! de leerling moet met eigene hand zijn eigen leermeester
bezoldigen, zelf de bibliotheek der Universiteit aanvullen, de musea completeren,
de plaatverzamelingen uitbreiden!... Neen, de Academie, onderhouden door den
landzaat, worde geheel onmiddellijk door den burger of geheel onmiddellijk door
tusschenkomst der hooge regering gehandhaafd, door beiden te gelijk!... Doch ge
zijt overtuigd.
Van Eider tot Klikspaan. - Wat kan die Kole doorslaan!
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REGTEN

Fooijen aan de Professoren

ƒ645

Te gemoet koming in het huishouden van ƒ11
de Professoren
Om de Academie op den been te houden ƒ10
______
Belasting op de Regten

ƒ666

MEDICYNEN

Fooijen aan de Professoren

ƒ615

Te gemoet koming in het huishouden van ƒ11
de Professoren
Om de Academie op den been te houden ƒ10
______
Belasting op de Medicijnen

ƒ636

LETTEREN

Fooijen aan de Professoren

ƒ435

Te gemoet koming in het huishouden van ƒ8,50
de Professoren
Om de Academie op den been te houden ƒ10
______
Belasting op de Letteren

ƒ453,50

Welk eene orde hier en welk een toevloed! Is de voordragt der zaak zoo
belangwekkend - de belangrijkheid zelve is nooit toereikend om de oplettendheid
gaande te houden - of wat mag het anders wezen dan de levende stem, wier invloed
de dictatoren weigeren te erkennen, die de vaak wederspannige jeugd aan de lippen
boeit van dezen Hoogleeraar? Gaan wij zitten. Doch alle plaatsen zijn bezet. In plaats
van gedicteerd moet hier het uit het hoofd gesprokene alleen bij wijze van uittreksel
worden aangestipt en door gezette ernstige studie voor altijd in den geest geprent
blijven. Indien het alle Hoogleeraren behagen kon aldus hunne lessen in te rigten
zouden zij hun collegie te gelijk aangenaam, opwekkend, onmisbaar maken, in plaats
van, zoo als nu, helaas! meestal geschiedt, den Studenten een dagelijksch voorbeeld
te geven van vadsige sleur, opdat zij daaraan van lieverlede gewennen en gedurende
hun volgend leven aan alles wat gemakkelijk, traag en leuterig is met de liefde van
eene schapenteek vastgezogen blijven. Voorwaar, een roemwaardige invloed!

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

- Maar wie zijn toch die heeren daar met die gele gezigten? Onophoudelijk zitten
zij te gapen, te fluisteren, elkanders pennen weg te knippen en op hun horlogie te
kijken.
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Het zijn Diplomaten, zij behooren tot het strafbataillon. Toen zij hun testimonium
verlangden, werden zij vooraf nog eenigen tijd gedoemd om op de collegiebanken
voort te dutten.
- En deze zijn de eenigen voor wie in deze dure tijden de studie toegankelijk is
gesteld!
Maar de Hoogleeraar is niet onverstandig genoeg om niet in te zien dat zij luttel
van zijne lessen zullen mededragen; echter komt het op het vlijtig interesse aan en
de wet moet worden nagekomen. Maar wij zouden hier te lang vertoeven, laat ons
vertrekken.
Ga dit poortje eens binnen! Nu den naauwen trap op, zonder u vuil te maken aan
de wanden! Wees toch voorzigtig!
- Hier is geen collegie.
Zie straks de series maar na.
Met één gaat de deur open en de Professor verschijnt met een dik pak boeken en
papieren onder den arm. Helaas!
De Praetor zelfs was niet verschenen,
Om bij het werk zijn dienst te leenen!14
Door een ongehoopt geluk vond de Clarissimus heden toch een enkel span toehoorders
en dwong hem dus de tegenwoordigheid van een enkelen niet tot het grievende vir
ornatissime. Hij begon te dicteren. Wij hadden pennen, inkt noch papier; hij sprak
derhalve - dit gebeurde meer - te vergeefs. Hij las ontzettend veel en eentoonig voor
uit oude schrijvers in proza en verzen. Tusschentijds weggaan wilden wij niet, de
onbeleefdheid ware al te kwetsend geweest, en moesten blijven tot het gedaan was.
Welk een damp! Is het de kagchel of wordt hier rooktuig geduld? Het is waarlijk
niet om uit te houden. En welk een gemompel! Niemand heeft de minste aandacht.
Het is een kermisspel voor hetwelk de hansworst zich blaauw staat te schreeuwen,
doch de menigte strijkt voorbij. - Maar, denkt onze hansworst hier, de ƒ30 komen
toch in mijne la te regt en van de rest geef ik de maan. - Somtijds wordt hij met
pijpenstelen gebombardeerd en telkens is het: - Geef mij den gloeijenden pook eens!
- of: - Maak den pook eens gloeijend! - Professorale waardigheid, daar ga je! Laat
ons spoedig met haar de plaat poetsen, ik hoest mij dood in dezen bokkemhang.
De Professorale waardigheid. - Ga dit pleintje eens over en maar op het geraas
aan! Bonjour, heeren! ik ga voorbij.
Hemel, welk een leven! Wat is daar te doen? Tien Studenten, die den
binnentredenden Hoogleeraar met ketelmuzijk inhalen. De geleerde man verzoekt
stilte, het leven verdubbelt. Hij begint de les maar; niemand, die er zich aan laat
gelegen liggen. Allen lagchen overluid, ook wij: wie zou er ernstig bij blijven? De
Hoogleeraar doet als of hij boos werd, hoewel gewoonte eene tweede natuur moest
zijn geworden. Terwijl hij voortspreekt vallen hem eeni-
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gen in de rede met een brutaal: - Je liegt het, beroerde vent! - en loopen heen. Het
wordt nu stiller, maar hij heeft de onhandigheid dit oogenblik aan te grijpen tot het
houden eener toespraak, begonnen in het barbaarschste latijn en voortgezet in de
moedertaal, waarin hij zijne toehoorders al stotterende het schandelijke van hun
gedrag onder het oog brengt en tot hun pligt vermaant. Nu is de heele boel verknold.
Een luid geproest en gesis vervangen zijne rede, men danst om hem op de tafels,
dreigt de kagchel omver te smijten, scheldt, vloekt, tiert!... De Professor vliegt met
schele oogen en averegtsche haren den catheder uit, stormt op de bende in!...
- Foei! zijn dat nu Studenten!
Roep liever: - Foei! zijn dat nu Professoren! - Met een geschikter en boeijender
onderwijs zouden er geene ongeregeldheden plaats grijpen, de jongelui leveren er
dagelijks bewijzen van.
Wij komen in het grijze, eerbiedwekkende Academiegebouw, in die ruime,
vierkante, wit gepleisterde, geel geverwde, zonnige zaal, waar die onzalige
propaedeutische collegies worden gegeven.15 Daar pakken zich al de faculteiten in
de gedaante van eenjarige Studenten te zamen. Tot de Medici toe verbeuzelen daar
hun tijd. Wij zouden er bijvoegen: met den Hoogleeraar aan het hoofd, zoo het
collegie geen dertig guldens kostte. Arme geleerde, in der daad! Tot de eerste
beginselen moet hij afdalen, de eenvoudigste regels vruchteloos herhalen, met de
lompste botterikken redekavelen; hij, Hoogleeraar aan de Leidsche Hoogeschool,
zich met latijnsche-schoolwerk afgeven, dat op lang na niet altijd in de Rectorschool
te huis behoort. En gij, rampzalig onderdrukte faculteit der Letteren, die aan deze
lessen deel moet nemen, die op deze galeijen roeijen moet, geklonken aan al die
onwilligen en onwetenden, en beter op uwe kamer uwe litterarische studiën voortzette
dan onder al dit schorriemorrie, bijeen geschraapt uit jongelingen, die zich eenmaal
voorzeker met ijver en liefde op hun gekozen vak zullen toeleggen, maar het er nu
eens op hebben gezet om zoo hardnekkig slof en dom te zijn als maar mogelijk en
hoe eer hoe beter schaamteloos den laagsten graad te halen. Een paar voorbeelden:
Clarissimus. - Ubi hoc legitur?
Ornatissimus, met eene heldere stem. - Nescio.
Clarissimus. - An και semper significat et?
Ornatissimus. - Significat aliquando que.
Gij zit daar, Litteratoren, onder heeren, die zoo weinig latijn verstaan dat zij niet
weten wat de Hoogleeraar wil, zoo hij maar even ophoudt partes te vragen; die
onophoudelijk in hun dictaat, krioelende van fouten en hiaten, de uitgangen um en
e verwarren, zonder ooit uit den zin den waren naamval te kunnen uitvinden; die zoo
weinig van het voorgezegde begrijpen dat zij het voorkomende grieksch voor latijn
houden en nederschrijven met gewone karakters, en als de Professor alinea verzoekt
dit woord tusschen de beide volzinnen stellen, zonder punt, komma of groote letter,
als behoorende tot het geheel. Ja,
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zelfs bestaat er onder de propaedeutische jeugd een schepsel dat al zijne collegiën:
geschiedenis, grieksche en romeinsche auteurs, oudheden en wat dies meer zij, zonder
onderscheid op hetzelfde vel onder elkander schrijft of het eenzelfde dictaat en
onderwerp ware.16 Ongelukkige, die tot zulk volkje het woord moet voeren! Zij, die
meer gevoel voor de oude wereld en kennis van de taal hebben, bedanken voor dat
gehaspel en blijven te huis, waar zij hun werk met vrij wat meer voordeel en lust
kunnen verrigten, en verschijnen alleen wanneer zij door den Praetor van hun
responsiedag verwittigd zijn. Hebben zij geen gelijk? De Professor blijft ondertusschen
met de nare boel geschoren. Wij behoeven hem niet aan te raden dat hij zijn gehoor
toch laag genoeg stelle.
- Quis erat 'Οδυσσευς?
En toch kreeg zijn Hooggeleerde tot antwoord:
- Erat insula in Brittannia.
- Quid significat κτημα? welk woord onvertaald was gebleven.
Toen werd er gezocht in de latijnsche vertaling, welke naast den respondens
opengeslagen lag - dit is onder dergelijk volkje eene vrij algemeene gewoonte, al is
ook de vertaling, die zij zonder blikken of blozen voorlezen, in verzen - en in die
vertaling het woord thesaurus gevonden.
- Et quid est thesaurus? dorst de Hoogleeraar verder vragen.
- Est lexicon, was het schrikbarend antwoord.
Eens vroeg de Professor een Ornatissimus of hij ook nog een ander woord voor
Θαλασσα wist. De respondens bleef het antwoord schuldig en den Hooggeleerde
aangapen als de tarbotten in de Roode zee bij het doortrekken van de kinderen Israëls.
- Αλς, ornatissime! αλς, αλς, ornatissime Hals! sprak de bittere scherts.
- An tu Herodotum legisti?
De Respondens, in plaats van legi. - Legisti.
De Professor rood van toorn. - Ego legi antequam tu natus eras.
Algemeen gelach onder de Litteratoren.
De Respondens, die het niet verstaan heeft. - Ita.
Hier valt de veder der historie
De grijze fabel in den schoot.17

De heeren wettenmakers moeten het weten, maar anders zou men zoo zeggen, dat
het en de zaak en de taal onteeren was. Dat geknoei en gedonderjaag kost nu een
armen jongen, die het niet missen kan, ƒ165 en houdt hem een jaar lang op.
- Wat ik u bidden mag, vrienden! verliest zoo min mogelijk uwen tijd aan de
Academie! - Dit is een raad dien uwe ouders u ook gegeven hebben, waarde Studiosi!
Vaders en moeders, voegt er met Klikspaan bij: - Al schrijft ook de wet het u voor!
- en als uw zoon, na zijn propaedeutisch examen, naar zijne haardsteden terugkeert,
dat hij met eene ruime borst zeggen kunne:
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- Ik heb uwen raad gevolgd, ik heb den laagsten graad verdiend! Anderen mogen het
verantwoorden!
Ziet gij, die collegies behooren bij de Latijnsche school te huis en moesten er bij
blijven. Dat de jonge lui een paar jaren later Student worden! ernstige redenen
vorderen het en het vaderland zal er dengenen die dit te weeg brengt dankbaar voor
zijn. Zoo begrepen het ten minste voor ruim twee eeuwen de burgemeesters van
Amsterdam, gelijk Wagenaar ons meldt, wiens woorden wij tot de onze makende
met vreugde, ter kalme overweging van verstandiger, hier laten volgen! - ‘de
Regeering, in aanmerking neemende, dat de jeugd deezer stad, in 't gemeen, te vroeg,
en eer zij eenige gronden van Filozoofie gelegd hadt, van de Latijnsche schoolen,
naar de Akademie gezonden werdt, daar zij, buiten 't oog haarer ouderen, ligtelijk
verviel tot ongebondenheid, hadt, reeds op 't einde des jaars 1629, beslooten eenen
Professor in de Filosoofie en Historiën herwaards te beroepen.’18
Maar het uur slaat; de Hoogleeraar wil den volzin eindigen, een sterk voetgeschuifel
laat het hem naauwelijks toe. Stuiven wij den trap af, voor dat de drommen losbreken!
Zoo als boven met een enkel woord werd aangemerkt, moet een collegie eene les
zijn, waar niet of zeer weinig geschreven maar zeer veel gesproken wordt, welke
onontbeerlijk wezen moet en de oorspronkelijke uitdrukking van de individualiteit
des Hoogleeraars, dat is, van een der allergeleerdste mannen in het vak uit den lande.
Zoodra men zonder groote schade een collegie verzuimen kan, is het niet meer noodig
dat men in Leiden kamers hure. Men zou zich even goed in den schoot zijns huisgezins
kunnen bekwaam maken en zich niet in dien poel des Studentenlevens behoeven te
storten, waarvan de Mama's kippenvel krijgen en hare zoontjes zelden zonder
kleêrscheuren afkomen.
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Examen.
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III Examen(aant.)
Eén gek kan meer vragen dan zeven wijzen beantwoorden.
Spreekwoord.
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Slot staat op stoep bij Professor Schol en wacht dat de meid opendoe.
- Kom binnen, kom binnen, mijnheer! roept uit al zijne magt de Hooggeleerde,
die, met stok en hoed gewapend, achter in den gang gereed staat om met zijne
wederhelft een luchtje te gaan scheppen.
En schielijk de zijkamer geopend hebbende, voegt hij er bij, terwijl hij er hem
binnenleidt en de blinden, tegen de zomerhitte gesloten, - het loopt naar de groote
vacantie - halverwege, ter bepaalder kennismaking, openzet:
- Wat is er van uwe dienst?
- Ik zou gaarne mijn testimonium hebben...
- Van welk collegie? valt Schol haastig in.
Ja, van welk? Slot weet het zelf niet. Gul weg bekend, kwam hij nooit op eenig
collegie van Scholletje en voelt eenige vrees het testimonium voor het candidaatsmet dat voor het doctoraal-examen te verwarren; doch hij wil, hij zal er nu doorheen
slaan, hij is voor het examen gereed, hij staat voor het aangezigt des Professors.
- Van het jus gentium.
- Hoe is mijnheers naam?
- Slot.
- Slot, Slot!... Slot, zegt gij?
- Ja, Professor!
- Slot!... Mijnheer, ik ken u niet, gij staat niet op de lijst, gij hebt op dat collegie
niet geteekend of zijt er nooit gekomen.
- O, ik kan u verzekeren, Professor!... Ik heb zelfs verscheidene reizen bij u
gerespondeerd.
- En ik laat nooit responderen, mijnheer!
- Vergeef mij, Professor!... Het is waar... ik vergiste mij; maar ik zat altijd bij die...
- Wacht even, ik zal mijne lijst eens krijgen.
Schol komt gezwind terug, een lang papier, als een Amsterdamschen dominésbrief,
in de hand houdende, dat hij met aandacht van boven tot onder en vice versâ
dóórsnuffelt. Hij blijft een oogenblik met den neus er steeds in voor onzen Studiosus
stil staan.
- Zoo als ik zeide, gij hebt niet geteekend, uw naam... Gij zegt immers Slot?
- Ja, Professor!
- Nergens te vinden!
- Piet! roept de egade Schollii door de deur van de binnenkamer, die op eene reet
aanstaat, kom je haast? Ik ben al lang klaar!
- Ja, kind, zoo aanstonds! heb maar wat geduld! roept Schol wrevelig weerom.
- Gij zijt nooit op mijn collegie geweest, mijnheer! gij hebt er niet eens notitie van
genomen, dat blijkt nu duidelijk en gij kunt geen testimonium krijgen.
Hierop vouwt hij het papier digt en neemt zijn hoed.
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- Maar, Professor!... Ik bid u!... De dag van mijn candidaats - een leugentje om Schol
te vertederen - is reeds half bepaald en...
Schol keert zich plotseling om.
- Uw candidaats?
- Om u te dienen, Professor!
Met nog luider en verbaasder stem. - Uw candidaats?
- Ai, ai! denkt Slot, stommerik die ik ben, ik heb mij zeker versproken en het eene
testimonium voor het andere gevraagd, want ik meende toch wel zeker dat ik
geteekend moest hebben.
En wip! daar was de Professor weg, en, wip! daar was de Professor weer, met eene
andere lijst in den knuist.
- Kijk, hier staat uw naam, bedrieger! op de lijst van het jus naturale! Ge weet
zelf niet wat voor collegies ge houden moet, en dat gaat nog al zijn examen doen,
het zal er lief uitzien!
- Vergeef mij, Professor! eene kleine vergissing in den naam!... Maar ik kan u
anders verzekeren...
- Ik wil van niets meer weten.
- Kom dan toch, Schollief, balkt het wijf weer door hare reet, het mooije weer gaat
over.
- Ja, ja, snaauwt Schol gemelijk tot wederantwoord.
- Mijnheer, vervolgt hij en vat de kruk van de voordeur, terwijl Slot brutaal in de
zijkamer blijft post houden, je krijgt geen briefje. Is dat hier den spot drijven met
mijne grijze haren! Geef ik dan voor niet collegie? ben ik dan voor niet Professor?
dat zullen wij eens zien! Houd je groenen voor den gek, maar mij niet! Vertrek als
je blieft...
- Het spijt mij waarachtig, Professor! dat ik u in den waan heb gebragt als hadde
ik u beleedigd, maar...
- Houd mij niet langer op!
Hier liet Slot drie willempjes klinken, die hij in den vestzak had.
- Drommels! denkt Schol, geld bij den visch!
- Herinner u slechts, Professor!... gaat Slot voort, ten einde hem in de gelegenheid
te stellen van vuur te vatten op het bewuste geluid.
- Ik weet niet hoe gij het dan hebt gemeend, mijnheer! Zeker is het althans dat ik
u niet herken. - Hij laat den knop los en komt van lieverlede weer bij Slot in de
zijkamer. - Het zou mogelijk zijn dat ik u met een ander verwarde, ik heb met zoo
ontzettend veel Studenten te doen.
- Gij hebt gelijk, Professor! vleit Slot meesmuilende.
- Och, toe, Schol! geef het den jongen maar, ze komen immers toch niet! krijt de
in woede ontstoken gezellin zijns levens, met haren spitsen neus door de deur.
Schol valt hierop, zich op de lippen bijtende, op het schrijfgerei aan, dat altijd,
nevens een zilver handbelletje, op de tafel gereed staat, vult met een grie-
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vend gevoel van magteloosheid, zwakheid en nijdigheid het getuigschrift in, terwijl
Slot de drie geeltjes voorzigtig naast elkander op de tafel schuift, en gooit er met
eene bevende, ongeduldige hand eene vracht zand over.
- Daar! zegt hij kort af en overhandigt het geschrift; ik ben waarlijk al te goed! en
strijkt het fooitje binnen.
- Ik blijf u wel zeer dankbaar, Professor! Mag ik u wel verzoeken mijne
respectverzekering aan Mevrouw te maken?
En met één is Slot de deur uit en op straat, en vuriger dan ooit Petrarcha Laura's
minnebriefjes, drukt hij het zoo behendig afgegoocheld permissiebillet aan zijn hart.
Nog een oogenblik! en ligter dan eene veder, snelt hij den kroegtrap op, alwaar hij,
fier als de sultan van een kippenren, bij al zijne makkers, zijne overwinning, zijne
laatste, want al zijne testimonia zijn thans binnengeschuurd, uitkraait.
Weldra breekt de groote dag aan, de dag des examens. Met eene koortsachtige
huivering, als of hij voor het jaargetijde te dun ware gedekt geweest, springt Slot,
vroeger dan gewoonlijk door Oltz, zijn oppasser, gewekt, het bed uit. De arme jongen
is grijs en geel geblokt en sliep dezen laatsten nacht veel te kort. Eerst over drieën
trok hij uitgeput en suf ter ruste. In het laatste paar maanden is er niet eene enkele
heldere ster aan zijn hemel opgegaan; ja, hij zelf, heldere ster, scheen verdwenen
van het academisch zwerk. Wie zag hem? in welken schuilhoek hield hij zich op?
Voorheen geen feest zonder hem, nu zonder hem alle. Het Corps vergat hem: de
jeugd vergeet zoo ligt! Behalve voor eenige vrienden was hij dood voor de
Studentenwereld. Ja, ook die vrienden, helaas! en de dierbaarsten onder de dierbaren,
werden maar al te dikwijls op zijn bevel in het voorhuis afgescheept met een
leugenachtig niet t'huis. Leugenachtig? Het is waar, naar het ligchaam, maar naar
den geest? Zit deze in verbeelding niet te rillen en te beven voor de met groen bekleede
tafel, zwerft deze niet in verre landen en tijden rond, verkeert deze niet met grootere
en nog beroemdere mannen dan gewoonlijk? Neen, vrienden, stoort hem niet op zijn
Pathmos, laat hem met zijne overdenkingen, met zijne huisgoden - zoo vele huisplagen
- alleen, laat hem met rust, laat hem begaan! Ook uwe ure zal komen, dat gij voor
uwe getrouwen doof en stom en gevoelloos zult moeten wezen en hun het heilig
kruis wanneer zij optrekken naslaan!
Slot zit aan zijn examen: dit is de algemeene mare, die van hem uitgaat. Dat zitten
op, hetzelfde als werken aan of voor een examen, eene phrase die eigenlijk behoorde
niet te bestaan, is een voortdurend crescendo. Niemand, die ooit naar het
onnaspeurbare begin dier symfonie heeft geluisterd, maar langzamerhand ontwaart
men, verneemt men het slepende gezucht der toonen, bemerkt men dat een vriend
in arbeid is voor een ras naderenden proeftijd en de blijde uren daaraan opgeofferd
telkens veelvuldiger worden, naar de wet volgens welke de appel sneller valt, de
bode sneller loopt, de lezer sneller leest, de tijd sneller gaat, de nachtmerrie in
benaauwdheid toeneemt, naarmate van de
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hoogte des booms, van de lengte des wegs, van de uitgebreidheid der taak, van den
leeftijd des menschen, van den duur der voorstelling. Daarbij wordt de angst steeds
nijpender, de schrik voor het geduchte onderzoek dadelijker, toevallen van wanhoop
en vertwijfeling grijpen den jongeling aan, troost en bemoediging worden
onontbeerlijk.
Op gezette tijden loopt een klein zwart heertje, voor wien Mijnheer altijd te huis
is, Slots trap op; enkele malen was een vriend hem noodiger dan brood. Brood! Ach!
de ongelukkige eet noch drinkt meer, verwaarloost zijn sierlijk uiterlijk, hangt zijne
tierigheid aan de wilgen, taalt niet meer naar de straat, naar de vermaken zijns leeftijds,
naar de blanke jonge dochterkens: zijn bloed is karnemelk geworden!
Eindelijk voelt hij moed, ziet hij licht, overvalt hem de overtuiging dat hij het
weet, dat hij klaar is. Hij spreekt met het kleine, zwarte heertje, wiens reputatie met
den uitslag van het examen allezins verwant is, raadpleegt eenige oudere vrienden,
die hem polsen en ondervragen, en ontvangt aller stellige verzekering, dat hij niet
bang behoeft te zijn. Nu spoedt hij zich naar den decanus der faculteit, nu wordt hij
door dezen naar A en door A naar B gezonden, die het over het uur niet eens kunnen
worden, en door B naar C, die hem hinderpalen in den weg werpt; nu heeft hij een
dag van duldelooze moeijelijkheden, van dobbering tusschen hoop en vrees, zoodat
hij, wanneer deze in de hondsdagen kon vallen, zeker dol werd. Doch de hemel klaart
op, de Professoren schikken alles ten beste en het uur, onherroepelijk vastgesteld,
wordt een etmaal te voren door den Academischen schepterdrager, opdat het allen
zou kenbaar wezen en te verstaan gegeven, ad valvas Academiae aangeplakt.
Nieuwe, vreesselijker, heviger ontroering! De stap is gewaagd, het examen moet
afgelegd, aan terugtreden is niet meer te denken.
Hemel! welk een schrik! zou het waar zijn? Slot staat verplet. Alles is plotseling
uitgewischt van de lei zijner herinnering. Hij snelt naar zijne kamer, heropent zijne
boeken... Vergeefs! Eene bonte rivier van woorden, van zinsneden, van
regtsvoorwerpen, golft hem voorbij, stroomt om hem heen; hij kan geen latijn meer
spreken, hij heeft het hoofd verloren, hij krijgt de koorts, hij loopt als razend heen
en weder; schande, bespotting, droefheid zijner ouders, alles rijst met eene
buitensporige overdrevenheid te gelijker tijde voor zijn geest. Welk eene ontzettende
verbijstering, welk eene zenuwachtige, ijlhoofdige verwarring! Hij zou zich van kant
kunnen maken!... Daar wordt getikt: het is Flanor.
- Dag, Slotje! Wat is er met je gebeurd? je ziet zoo bleek. Heb je 't land?
Slot op den toon eener smartvolle, diepgevoelde overtuiging. - Mijn examen,
vriend! Ik ben alles weer kwijt. Ik weet niet wat te beginnen. Ik word gek.
Flanor die niet weet hoe hij het met hem heeft. - Dat zie ik, maar dat je alles zoudt
vergeten zijn, maak dat aan anderen wijs. Quid est justitia, ornatissime nec non
amicissime Claustrum?
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Slot in zijne hoog ernstige stemming de vraag als op het examen gedaan opvattende
bemerkt met ontroering dat hij - uit angst alleen! - het antwoord niet vinden kan en
schrikt op die ontdekking zoodanig, dat alles zich het onderste boven keert in zijne
ziel en hij met een bang gekreun mompelt:
- Ik weet het niet meer, ik weet niets meer!
Flanor ziet nu dat het waarachtig mis is met Slot.
- Wees nu niet heelemaal zot, kerel! zoo zijn we immers allegaar als het er op
aankomt, zoo was ik ook...
- Spot niet, Flanor! valt Slot hem verslagen in de rede: het is met mij geheel iets
anders! gij voelt niet wat ik gevoel, de bewustheid ontbreekt u. Ik heb zeker te veel
gewerkt, mij te zeer overspannen; mijne memorie is gekrenkt! Wat ik u bidden mag,
vlieg naar de Professoren, zeg hun dat ik... dat het eene onmogelijkheid is; ik kan
niet worden toegelaten! dat zij medelijden met mij moeten hebben, consideratie
gebruiken! verzeker hun toch dat ik mijn best heb gedaan, dat ik mijne dingen goed
heb geweten, dat zij het aan de beste Juristen kunnen vragen; maar ik kan niet, ik
ben ziek, ik ben een lompert geworden! Toe, loop, vraag uitstel!
- En zoudt gij nu denken dat ik zulk een knappen vent als gij en die mijn vriend
is een mal figuur zou laten maken bij de faculteit? Neen, man! dat gaat zoo niet...
- Maar ik kan niet, ik durf niet, ik ben...
- Een gek, een bliksemsche gek, Slot! Is je dat hier flaauw aanstellen, en dat alleen
omdat je een uur voor die pruiken moet zitten reutelen. Hebt ge dan geene mannelijke
veerkracht meer in de ziel, of zijt ge zoo laag gezonken dat gij niet in staat zoudt
wezen tot een examen, waar de stomste ezels, Damheim, Snarte, Goerts, rampzalige
schepsels zonder menschenverstand, wel doorgekomen zijn? Dat je er een beetje in
zit is natuurlijk. Maar daar moet men zich tegen verzetten. Je bent immers altijd een
flinke jongen geweest? Wees bedaard en gerust en vertrouw op u zelven; of geloof
je waarachtig dat je zoo maar in eens gek bent geworden, omdat je van morgen
plotseling in de loopbaan van die Professorale lichtklooten geraakt zijt? Dat zou eene
vorstelijke uitwerking der geleerdheid zijn.
Hier glimlachte Slot. Dat gold eene overwinning.
- Hoor eens, vervolgde Flanor, allen hebben wij van die oogenblikken van
ontmoediging en beangstheid, hoe knapper wij zijn hoe erger, want hoe ligter onze
eerzucht en reputatie gekwetst kunnen worden; maar wij moeten die zenuwachtige
verschijnselen afwijzen, anders stellen ze ons spoedig de wet, buiten staat om vrij te
handelen en werkelijk, in dit uw geval, met de schitterendste kundigheden, een
dragelijk examen af te leggen. Als ge u morgen even dwaas als van daag gedragen
wilt, loopt ge in de daad groote kans van weggestuurd te worden. Wat ik u dus bidden
mag, lieve Slot! wees bedaard. Een examen is eene zweer, rijp zijnde moet zij worden
doorgestoken; eene flesch die
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leeg gedronken moet worden, jongelief! anders verschaalt zij; het ei moet op den
regten tijd uitkomen, anders is het broeisel mislukt, en het gaat met den patient als
met de hoenders die men opzet en als de juiste slagttijd voorbij is weder mager
worden. Al die angstvalligheden van daar even zijn beneden uwe waardigheid en
uwe jaren. Ik verzeker u, en spreek uit ondervinding, dat op het gewigtige oogenblik
een goede geest bij u zal zijn, die u bewaren zal voor elken aanval van
wankelmoedigheid en u de juiste antwoorden in den mond zal leggen. En laat ons
nu eens wat gaan kuijeren, bange jongen! de avond is nog lang genoeg om te blokken.
Slot was onder deze aanspraak kalmer en nadenkend geworden. Flanor bragt hem
zijne rotting en zijne pet en sleepte hem werktuigelijk de kamer af naar beneden en
zoo op straat. Weldra waren zij de poort uit en niet lang duurde het of Flanors thans
gemoedelijke welsprekendheid, hartelijke, welgemeende, opbeurende toespraak,
welke niets onbeproefd liet om zijn vriend te overreden, te bepraten, de laatste
schaduw van beschroomdheid van de ziel te jagen, had Slots gemoed geheel doen
ophelderen; zijne tong ontsnoerde zich allengs, zijn voorhoofd verloor de laatste
rimpels; de strakheid van zijn mond, de matheid van zijn oog verdween, en toen
Flanor zijn bedrukten broeder op weg een glaasje bitter had ingepreekt en vervolgens
door een vloed van zotternijen bedwelmd, bragt hij den goeden jongen zoo vrolijk
als weleer aan de tafel van de club, gelijk Geerse haar noemde, waar echter over het
dwaze tooneel geene enkele lettergreep werd gerept.
Ten half zeven was Slot niet langer te houden, hij holde naar zijne kast en dook
in zijne boeken. Dat mogt repeteren heeten! Een waanzinnig en vermoeijend pogen
was het om alles te gelijk te overzien. Een ooggetuige zou die foltering niet hebben
kunnen uitstaan. Dan eens zat hij een geruimen tijd in de onbewegelijkste
afgetrokkenheid aan een volzin gekluisterd, dan weder deed eene invallende twijfeling
hem het boek stuipachtig elders openslaan, tot dat eene volgende hem weder naar
eene andere bladzijde zou drijven. Het zweet liep hem tappelings langs het voorhoofd.
Hij woonde, hij leefde in Westenberg. Dezen stevig in het geheugen te metselen,
verder gingen zijne plannen voor het tegenwoordige niet. Alleen, hij had, dank zij
Flanor, weder moed en vertrouwen op zichzelven en zijne krachten gekregen. - Het
zal wel gaan! - riep eene stem in zijn binnenste, en bij de geringste weifeling kwamen
hem de redeneringen van zijn vriend, als eene rij van wijze maagden, met de heldere,
voorlichtende lamp des verstands, in het gemoet.
Langzamerhand begon de arbeid toch bezwaarlijk te vallen, zijne hersens sloten
zich voor den zin der woorden, zijne oogleden vielen toe. Hij ziet op zijn horlogie:
- drie uren!
- Kom, denkt hij, laat ons het kantoor maar sluiten!
Toen stak hij, terwijl de klapperman en een troep joelende Academie-broeders
zich onder zijne vensters lieten hooren, zijne kaars aan, draaide zijn lampje uit en
was spoedig zachtjes ingesluimerd.
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Den volgenden morgen vonden Flanor en Gustaaf Slot nog steeds in de boeken.
Beide zouden hem naar het examen begeleiden, dat trouwens voor iedereen, uit vrees
voor toeloop, een diep geheim was gebleven, voor zoo veel ten minste dit met eene
openbare handeling kan strooken.
- Kom aan, jongen, zei de vrolijke Gustaaf, zijn vriend met een paar boekdeelen
al gekscherende om de ooren dreigende te smijten, doe die geleerdheid maar digt en
geef je op genade over; als je 't nu nog niet weet, zal het er in dit laatste uurtje toch
niet meer inkomen.
Het ontbijt stond nog altijd op de kamer, hoewel het naar twaalven liep, en het
theewater zong een liefelijk morgendeuntje. Slot pakte met beradenheid en als of hij
het met zichzelven eens was geworden, den ketel mede en verdween naar zijne
achterkamer, welke hij niet lang daarna geheel gekleed weder verliet. Of het kwam
dat hij, tegen allen raad van de beide vrienden, zijne kneveltjes niet had durven sparen
en zijn haar minder gladjes zat dan gewoonlijk, maar hij had wel een zweempje
burgermanachtigheid over zich. Flanor en Gustaaf konden niet nalaten hem daar een
beetje mede te plagen, als ook met dien deftigen, afgemeten ernst, dien hij met den
zwarten rok had aangetrokken, maar Slot was verroest en met geen sleutel ter wereld
tot de minste vrolijkheid te bewegen. Langzaam trok hij zijne handschoenen aan,
streek het vilt van zijn hoed alvorens dien op te zetten zorgvuldig effen, keek nog
eens in den spiegel naar den gouden speld welke den knoop zijner das bewaakte, als
meende hij dat de tijd naar het voltooijen van zijn toilet zou wachten, en zeide met
eene half gesmoorde stem: - Komt! - gelijk een soldaat, die, op het punt van
gefusilleerd te worden, zelf het vuur commandeert. Hoe verder het drietal van huis
raakte, hoe erger Slot door beverigheid begon aangedaan te worden; hoe meer zij
het Academiegebouw naderden, hoe bleeker hij werd. Hij klaagde over koû, het was
hem als of zijne beenen hunne dienst weigerden, zijne oogen zagen rood, telkens
meende hij klokken te hooren slaan, zijne ingewanden rommelden verontrustend;
toch stapte hij moedig voorwaarts. Hij wilde zich goed houden, vooral toen hij den
trap op was en in het zweetkamertje raakte. O ja, op het gezigt van den pedel, wien
hij zijne geloofsbrieven overreikte, vermande hij zich aanstonds, deed als of hij zich
om niets bekreunde, huppelde gestadig heen en weder en begon zelfs zoo luidruchtig
te worden dat Flanor hem ter zijde moest nemen en raden een weinig - juist was het
één uur geslagen - bedaard te wezen.
Daar volgens Artikel 104 der wetten en besluiten op het hooger onderwijs, alle
examina één vol uur duren moeten, klinkt twintig minuten na het slaan van het
bepaalde uur de beslissende bel. Met de woorden: - Nu, Slot! hou je ferm! - wordt
deze, met zijne vrienden achter zich, die op de banken bij de deur plaats nemen, in
de faculteitskamer binnen gelaten en door een paar Hoogleeraren - de examina moeten
alle geschieden ten overstaan der geheele faculteit: artikel 101 - met het gewone: cape sedem, ornatissime! - ontvangen. Ja, waarlijk! het is zoo als
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Flanor zijn vriend gisteren voorspelde in het uur dier malle vrees; een engel staat
hem op zij, die hem moed inspreekt en de regte woorden inblaast. Naauwelijks tegen
over de Professoren gezeten, of er strijkt iets kalms, iets gelatens, ja, iets genoegelijks
over hem; vleugelen des vredes waaijen zijne slapen koel, het kloppen van zijn hart
bedaart, de gelaatstrekken der Professoren krijgen eene vriendelijker uitdrukking,
de toon hunner woorden klinkt vertrouwelijker, de geheele plegtigheid neemt een
gemeenzamer, eenvoudiger, een minder omslagtig, afschrikkend, terugstootend
aanzien. De geest van Slot verliest zijne poolster niet, zijn geheugen blijft hem bij,
in één woord al zijne vermogens zijn present. Bij het eerste antwoord, dat zeer netjes
en naauwkeurig wordt uitgebragt, voelt hij zich wegdrijven - niet anders is de soort
van aandoening die hem overmant - als op de zachte wiegeling eener onmetelijke
zee, tijd en wereld verzinken en hij zweeft slechts voort op den adem van bepaling
en verdeeling, die hem verder en verder werktuigelijk en weerloos henen voert. Twee
slaat de klok. Op die stemme des waarschuwenden tijds ontwaakt Slot eensklaps uit
zijne afgetrokkenheid. De werkelijkheid pakt hem weder aan. Welk een benaauwde
droom! Hij is nat van het koude zweet, zijne handen zijn klam, zijne oogen - hij
staroogde op een rood pannendak waarop de zon brandde - zitten vol tranen.
- Haec sufficiunt, klinkt het hem in de ooren.
- Examen, meent Slot, ja, examen! daar was iets van examen.
Hij wordt naar buiten geleid. Hij ziet zijne makkers weder. Nu is hij weder de
oude.
- God dank!
Een zware steen valt van zijn hart. Ja, dat was het! Hij heeft zijn examen gedaan.
Gedaan! Heerlijk ontwaken!
- Het is er uit! zijn zijne eerste woorden.
- Ja, Slotje, vadertje, mannetje! dat is achter den rug!
- Je hebt je kras gehouden.
- Je hebt fiks geantwoord.
- Dat geeft summis, man!
- Ééns maar ben je mis geweest, in het derde boek.
- Maar, ik moet zeggen, je hebt je mooi hersteld.
- Wat hebben we er voor je ingezeten op sommige plaatsen!
- En, weet je, dan is het zoo pleizierig als al die klippen zoo de eene na de andere
voorbij gezeild worden.
Tingelingeling!
Hoorbaar klopten Slots slagaders.
- De tweede graad, jongens! verkondigt de Candidaat na weinige oogenblikken
terugkeerende, met een wel niet onthutst maar toch eenigermate benepen gezigt, daar
de onmogelijkheid van den hoogsten graad hem niet zoo volkomen was gebleken en
het voorbarig woordeke summis hem reeds zoo zoet in de ooren geklonken had.
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- Je bent grooter bol in de Regten dan in het collegiehouden, zegt Flanor, maar in
medio tutissimus ibis.
- Als je je snorren hadt laten staan, zouden ze u wis en zeker simpliciter hebben
gegeven, merkt Gustaaf nijdig aan.
- Daarom niet getreurd, kerels! nu naar de Kroeg!
Daar wordt hij reeds op stoep door al zijne kennissen met handdrukken, bittertjes
en gelukskreeten bestormd. Aan tafel laat hij een paar dominés aanrukken, bluft dat
het examen eigenlijk niets om het lijf had en verzoekt daarna in de Paauw de geheele
club des avonds bij hem op een gloeijend feest, waarna hij vervolgens met een vochtig
zeil naar zijne kast dwaalt, ten einde eene kinderpligt te vervullen en nog, vóór het
vertrek van den post, een opgewonden brief aan de oude luidjes te schrijven.19
Het minst aangename dat hij te melden had was dat hij den hoogsten graad niet
had mogen halen; want, denkt hij, de oude luî hechten daar nog al aan. Gelukkig,
voegt hij er bij, dat aan de Academie niemand er mij voor minder knap om zal achten.
En met dit troostwoord sluit hij vrede met den afloop des examens.
En in de daad, die graden van bekwaamheid zijn dan ook maar alleen voor papa'tjes,
mama'tjes, oomes, moeijes, pijpenrookers en koffijdrinksters, en wat er al voor
verwijderd en oningelicht Philistergespuis in binnensteden rondloopt, van eenig
gewigt. Zij gooijen zand in de oogen der bekrompene betrekkingen en aanverwanten,
voor het overige zijn het slechts nuttelooze appels van tweedragt en van twist. De
Student haat er zijn leermeester om en de eene Hoogleeraar den anderen. Het zijn
de goede en kwade marques der kinderschool op de Academie overgebragt, maar
onbepaalder toegepast en uit dien hoofde vatbaar voor vrijer, ruimer, scheever,
onbillijker toebeschikking. Ook bereiken zij maar op eene hoogst onvolkomene wijze
hun doel en geven de mate van bekwaamheid slechts, gelijk het besluit van 3 Maart
1826 zich uitdrukt, zoo verre zulks mogelijk is aan. Zij zijn ingesteld om de enkele
reden dat zoodanige verandering KAN - Zijne Majesteit twijfelde - medewerken tot
meerdere aansporing van den ijver der studerende jongelingschap. Waren de
Studenten dan zoodanig traag en lui geworden, zag het er dan zóó donker met de
studiën uit, dat men tot het lossen van dit noodschot komen moest? Doch al ware dit
zoo geweest, kan dit ooit ter verschooning strekken voor een maatregel, welke
dagelijks zoo veel kwaad brouwt, dagelijks het Corps der Studenten tegen het Corps
der Professoren opzet en dagelijks verbittering zaait onder deze laatsten, om niet
eens van de onaangenaamheden te gewagen welke dezelve in den huisselijken kring
te weeg brengt? Elders volgen, zoo ik wèl onderrigt ben, de Professoren in het
toekennen van den graad van bekwaamheid de bepaling der wet, geven cum laude
niet dan na een examen waarin de Candidaat getoond heeft - althans zoo verre zulks
mogelijk is - meerdere dan de noodzakelijk vereischt wordende bekwaamheden te
bezitten, en uiterst zeldzaam magna cum laude, bij een alleruit-
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muntendst examen. Aldus gaat men ten minste nog van een stelsel uit, trekt men
onderling eenzelfde lijn, bewandelt eenzelfden weg, is het ééns en geeft - altijd zoo
verre zulks mogelijk is - eenige vastigheid aan het voorgeschreven bevel. Maar zou
het onmogelijk zijn dat men daarentegen op andere plaatsen, tegen de letter en
waarschijnlijk ook tegen de bedoeling der wet, eene hatelijkheid, eene schande van
het simpliciter maakte, door het niet dan aan diegenen te geven, die een slecht examen
aflegden, zoodat men dubbel zondigde: ten eerste door de wet niet te eerbiedigen,
ten tweede door jongelui door te laten die druipen moesten? Daarbij komt nog dat
ieder Hoogleeraar zijn eigen stelsel kan hebben en allen, vreemd aan elkanders
inzigten in de zaak van de toekenning des graads van bekwaamheid, een geheel
verschillenden grondslag kunnen nemen, zoodat de lijder, naar het toeval wil, dikwijls
een al te gunstigen of al te ongunstigen graad zal erlangen, waar hij in beide gevallen
al zeer vreemd van opkijkt, de schuld van welke verkeerde uitkomst de Hooggeleerden
met de meeste vinnigheid op elkanders hals zullen zoeken te schuiven. Verder - laat
het ons maar bekennen - is de mensch, zelfs al is hij Hoogleeraar, aan oogenblikken
van zwartgalligheid, van zwakheid onderhevig, hij heeft zijne antipathiën zoo wel
als zijne sympathiën, en wie schildert ons wat al voor kwaad, wanneer humeur en
faveur in het spel komen, die ellendige, ter kwader ure uitgebroeide en door een
boozen geest den koning opgestookte uitvinding der graden van bekwaamheid,
veroorzaken kunnen? Bovendien houdt men, bij de stemming over den graad van
bekwaamheid, veel te veel de wijze in het oog hoe het jonge mensch zich bekwaam
heeft gemaakt, in plaats van door onderzoek slechts tot de oplossing der vraag te
willen geraken of de geëxamineerde zoodanig ervaren is in al de vakken bij de wetten
bepaald, dat men, volgens zijn geweten, hem tot Candidaat of Doctorandus moge
verklaren. Doch het zou onedelmoedig zijn in nader onderzoek omtrent een en ander
te willen treden; ieder behoeft slechts zijn verstand en zijn geheugen te raadplegen
om al het verkeerde, heillooze, bedroevende, eener dergelijke verordening diep te
gevoelen, en gave de godin der wijsheid, schutsvrouw der Hoogeschool, dat de
senatus amplissimus zich de zaak hoe eer hoe beter aantrok en, in gemoede door de
ondervinding overtuigd van den verderfelijken invloed des besluits van 3 Maart 1826,
zich bij monde van het collegie van Curatoren tot den koning wendde, ter intrekking
eener overbodige en zoo bij uitstek hatelijke instelling!
Graden
Schaden!
Broeders, dat zij zoo!
En ten einde, ééns voor altijd en om daar niet weder op terug te komen, een
denkbeeld te geven, hoedanig Klikspaan zich het ideaal eener Hoogeschool voorstelt,
zij hier ten slotte het volgende geboekt:
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De Hoogeschool is een brandpunt van geleerdheid, door het vaderland ontstoken en
onderhouden uit deszelfs algemeene middelen, eene koesterende zon welke het graan
op den akker doet rijpen en verlichting over de velden verspreidt: van haar gaat uit
wetenschappelijke beschaving.20 Zij staat open voor ieder burger en ieder
vreemdeling. - Ieder, die de lessen geregeld verlangt bij te wonen en naar
Academische graden te staan, moet zich bij den Secretaris der Hoogeschool laten
inschrijven, welke inschrijving kosteloos geschiedt. - De Officier van de Regtbank
is gelast een duplicaat van het album civium academicorum, volgens opgave van den
Secretaris der Hoogeschool, bij te houden, in hetwelk vermeld is: de geboorteplaats
van elken Student, de namen zijner ouders, zijn ouderdom, benevens wijk en nommer
van het huis zijner inwoning binnen de Academiestad. Niemand mag in dit album
worden ingeschreven, die zijn twintigste jaar nog niet is ingetreden.21 - De collegies
zijn publiek, dat is kosteloos. Op deze moet gedoceerd, dat is: zoo veel mogelijk
gerespondeerd, zoo weinig mogelijk gedicteerd worden; het moeten colloquia zijn,
terwijl het den Hoogleeraar niet vrij staat lessen in den vorm van voorlezingen te
houden. De propaedeutisch-litterarische collegies vervallen met het
propaedeutisch-litterarisch examen. - Zij, die een Academischen graad verlangen,
zullen zich daartoe vervoegen bij eene afzonderlijke commissie van geleerde mannen,
met niets anders belast dan met het afnemen van examina en het uitreiken van graden.
Alle faculteiten worden alzoo eenigermate op denzelfden voet gebragt als de
theologische faculteit, bij welke het proponents-examen buiten de Hoogeschool
omgaat, de promotie daarentegen Academisch is. Deze commissie heeft zitting in
de residentiestad en staat in onmiddellijk verband met den Minister van
binnenlandsche zaken; en opdat niemand regter in zijne eigene zaak zou wezen,
moeten de leden van genoemde commissie buiten de leden van eenige Hoogeschool
worden gekozen, en omgekeerd: beide betrekkingen zijn incompatibel. - Ten einde
de aan de Hoogeschool eigenaardige vrijheid een tegenwigt te stellen, hetgeen de
hooge regering aan het belang en het welzijn des vaderlands verpligt is, en een dam
te zetten tegen onbekwaamheid of ligtzinnigheid, zullen de examina met de meeste
naauwgezetheid en gestrengheid worden afgenomen en de duur van dezelve
overgelaten aan het goeddunken der examinatoren. Voor ieder examen wordt eene
zekere som betaald ten behoeve des lands. Hij die ééns is weggezonden kan niet
weder tot het examen worden toegelaten, zonder zich bij rekeste tot den Minister
van binnenlandsche zaken gewend en zijne toestemming daartoe erlangd te hebben.
De examinatoren houden een afzonderlijk album, hetwelk door de hoofden van
algemeen bestuur kan geraadpleegd worden, waarin elk hunner, duidelijk en kort,
zijn gevoelen boekt omtrent ieder afgelegd examen.
Wij geven deze algemeene oogpunten, welke echter niet dan een zeer onvolledig
geheel kunnen opleveren, ervarener mannen ter overweging.
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Promotie.

22
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IV Promotie(aant.)
Lach niet!... 't is geen blijspel; het is een treurspel.
Groenendonderen.
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- Kaik, joe, daar komt de koning deur! Loopen, loopen! schreeuwt met de hoogste
verrukking en het hoogste spraakorgaan een kleine klompenmajoor tot zijn makkertje,
dat, even als hij, schoften gaat en de daad terstond het laatste woord doet volgen.
- Bin je mal, Keis, roept het makkertje, zich een oogenblik daarna bezinnende,
terwijl hij Kees in het nadraven bij de kleederen tracht terug te houden, 't is de
poerrelemosiekoets.
En werkelijk kan ieder wandelaar - zoo daar zijn - de prachtige promotiekoets van
de Wit in de verte zien aanstappen, welke, zoodra de twee Leidsche straatheuvels
haar bereikt hebben, voor het huis van een der Litterarische Hoogleeraren stand
houdt. Wat is dat rijtuig rijk uitgedoscht en hoe happig maakt u dat aas, door den
sluwen Deylwaard voor den muil des gretigen, overmoedigen Doctorandus
uitgeworpen! Ziet, hoe hoog op den wit lakenschen bok met gulden Minerva's zich
de voerman verheft, gestoken in het deftige zwart, met zijne fiksche, in dubbelen zin
schoone kuiten, en zijn verheven steek, wiens gevaren hij, alvorens de snoeikatapult
door Leidens lommer gewaard heeft, manhaftig braveert! Onverschillig en
bewegingloos als het beeld der rust, zoo zeker is hij van den weg waarheen, zit hij
op zijn breeden troon. Men zou zeggen dat hij was ingeslapen. Welk eene verdenking!
Maar hij is treurig als de doodgraver, droevig en somber als zijn ambtgenoot, die
den brozen sterveling voor het laatste maal heenrijdt naar zijne laatste woning - hij,
die gestadig slagtoffers naar het graf voert hunner zoete jeugd. Maar, neen! thans
voelt hij daar lang reeds niets meer van, hij heeft zich daar over heen gezet, wijsgeer
als hij is; hij heeft het hoofd gebogen voor het noodlot, zelf de hand geboden aan
den drang des onverbiddelijken tijds, en beijvert zich alleen dien jongsten togt zoo
luisterrijk en statig te doen wezen, als onder het bereik ligt zijner menschelijkheid.
Ja, brave vader de Wit, gij hebt des Studenten doodbed zacht geschud! Het is
geenszins voor niemendal dat gij uw vaderland verliet en u nedervleidet in de schaauw
van de oudste der Academiesteden, dat gij lijkgelagen aanlegdet, op welke de
voortvretende weelderigheid der eeuw en de invretende beurs der Hollanders met
rede prat is, en dat gij uit het afgevallen land een praalbed tooverdet, hetwelk ieder
vorst zou benijden! Gewezen paranymfen van een thans verwijderden Doctor, zegt
het! stondt ge niet opgetogen en verstomd en ging daar niets om onder uwe pinkers,
toen voor het allereerst de flonkernieuwe promotiekoets voor de nederige
burgerwoning van uwen hospes stil hield? De zwaar met chineesch koper beladene
tuigen glinsterden in tegen de zonnestralen, de huurkoetsiersbonken trappelden van
ongeduld en stonden in fiere rossen herschapen, dank zij de pluimen op hun hoofd,
met hetwelk zij hoovaardig schuddeden, als gevoelden zij iets van hunne
belangrijkheid, en twee rozetten boven de oogkleppen, met de veeren op hun hoofd
naar de kleuren van de Faculteit des Doctorandus verwisselend, voltooiden den
opschik. En toen gij daar in waart geklommen, in dat rijtuig,
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en alles fransche zijde, fijn casimir, kostbaar passement bleek; toen gij daarin
nedervielt als in een ledekant, zoo zacht, zoo veerkrachtig, zoo donzig opgevuld aan
alle kanten, en toen gij bij den Doctor - de Student anticipeert op den titel - waart
aangekomen voor dat gij bemerkt hadt afgereden te zijn, was dat geen wellust en
geene zaligheid? Toch bleef het maar een doodbed.
Zoodra het rijtuig ophoudt vliegt de eenige Robert met zijne witte katoenen
handschoenen op het portier aan en het is of men de exercitie hoort met het geweer,
zoo flink en grif gaat dat open en de trede naar beneden. Drie heeren in het zwart en
in het kort, met klakken onder den arm en scheden met stalen gevesten op zijde,
stormen de deur in.
- Zain dat nou hairen Sturdenten? vraagt de eene kwajongen aan den andere, die
met nog een paar menschenkinderen het schouwspel tegen des Hooggeleerden stoep
leunen aan te gapen.
- Beh ja, wat dink ie dan? dat ken je wel aan der zulleveren pallasten zien.
- Bin je zot, joe! dat is geen zullever.
- 'T is wellis; me vader, die past nog meir hairen op as Rubbert, en die zait, zait
ie, dat Rubbert zait dat ie wel een half duzijn van die pallasten in zijn huis hait hangen.
- Hait die dan zoo veul cinten?
- Beh ja, die kraigt ie allemaal voor achter op de koets te staan, as ze poer-releveren.
Intusschen heeft de Professorale zijkamer zich voor het drietal ontsloten, dat zich
reeds langer dan vijf minuten staat te verkleumen in het muffe, duistere vertrek - de
gordijnen hangen laag neder - en zich telkens in den rooden neus snuit, zonder dat
iemand verschijnt. Het is daarbij reeds laat en elk oogenblik kostbaar. Echter mag
men met rede veronderstellen dat de Paranymfen uit naam van den Doctorandus toch
wel behoorlijk en vroegtijdig genoeg audientie gevraagd zullen hebben en hun vriend
doen inschrijven bij zijne Academische Majesteit. Maar deze voorzorg schijnt ditmaal
niet te zullen baten. Wachten is de baas. Een voorproefje van het antichambre maken,
vriend! Doch ik vergis mij, gij zijt gelukkig geen Jurist. Maar wat hebt gij, Medicus,
dan ook hier in deze litterarische galei te maken?
- Een vriend van mijn vader heeft regt op een exemplaar van mijne Dissertatie.
Ik zie wel dat gij nog niet gepromoveerd zijt. Vriendschap bekoelt zoo! steek uw
neus maar eens even in de groote wereld!
Nadat het driemanschap bijna zoo koel is geworden als Professors hart, hoort men
slofgesleep in den gang en de Hooggeleerde staat binnen. Geene verontschuldiging.
- Dag, meneeren, hoe vaar je?
Alle drie krijgen een handje. Het afgetrokken oog des Hoogleeraars, de huisjas en
de minder zindelijke halsdoek, geven maar al te duidelijk te kennen
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dat hij is gestoord geworden, dat hij aan het werk zat of aan het flesschen uitpakken
was. Niemand zal ontkennen dat in zulke omstandigheden een bezoek, als het
tegenwoordige vooral, minder welkom kan wezen, doch waarom het dan afgewacht?
De Doctorandus neemt het woord en spreekt:
- Professor, het is mij aangenaam u een exemplaar van mijne Dissertatie te mogen
aanbieden...
Professor verwijdert zich naar een hoek van het vertrek en schelt; de spreker gaat
onderwijl voort.
- Het is natuurlijk niets bijzonders en het onderwerp zal voor u niet buitengemeen
aantrekkelijk zijn; maar ik hoop dat gij het werkje aan zult willen nemen als een
bewijs mijner hoogachting en tevens in het oog zult willen houden dat het de eersteling
is van den zoon eens Academievriends.
De meid staat binnen.
- Kaatje, breng de madera eens; met drie glaasjes, hoor!
- Ik dank u, Professor, voor ons niet, wij hebben niet veel tijd meer en kunnen
maar een oogenblik blijven.
- Maar neemt dan toch in allen gevalle even plaats, heeren! Het hoeft niet, Kaatje!
Kaatje af.
- Ik dank u, vervolgt de Hoogleeraar in éénen adem, ik ben zeer gevoelig voor
uwe attentie; en geeft hem de hand nog eens. Tevens werpt hij een oog in het boekske,
zendt eenige keeren een neuskuchje uit ter opsporing van iets dat naar eene gedachte
gelijkt, en het eenige olijfblad hetwelk zijne arkduiven eindelijk aanbrengen is:
- Uwe Dissertatie komt mij nog al netjes gedrukt voor. Zeker bij La Lau. Deze
drukt tegenwoordig bijna alle Specimina en hij drukt goed.
- Hij schijnt een knap, hulpvaardig man te zijn.
- En een geletterd en geestig man tevens. Gaat gij u te Dordrecht nederzetten?
- Ik denk het niet, Professor! Papa is er niet voor dat men in de geboorteplaats
blijft: niemand, zegt hij, is profeet in zijn eigen land.
- Ik geloof dat hij in vele opzigten gelijk heeft.
- Denkelijk zal ik naar Winschoten gaan; daar moet een hoog bejaarde doctor
wezen, en de andere die er is heeft weinig kans ooit veel te doen te zullen krijgen.
- Het is of er driewerf gezucht wordt, denkt elk der jongelingen, eene diepe zucht
lozende.
- Het ga er u goed, dat is mijn hartelijke wensch, en groet uw vader. Komt hij bij
gelegenheid uwer Promotie ook in de stad?
- Waarschijnlijk, Professor! Hij schreef mij dat hij stellig plan had bij u aan te
komen.
- Ik zou ook zeer verheugd zijn hem nog eens weder te zien, doch ik vrees
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dat hij mij niet te huis zal treffen, want overmorgen moet ik juist eene voorlezing in
het Instituut doen...
- O, dat zal hem regt spijten.
- Maar ik ben spoedig terug en zoo hij dan nog hier was...
- Misschien wel.
- Nu, dan hoop ik dat hij eens met u bij mij zal komen eten.
Allen zijn gedurende dit laatste onderwerp opgerezen en reeds gezamenlijk
voortgewandeld naar de deur. Het gesprek wordt al levendiger en gemeenzamer.
- Ik wil ook niet verzuimen, Professor, u voor al de beleefdheden te bedanken mij
zoo lang ik Student ben geweest...
- Och, lieve jongen, je weet hoe weinig ik voor u kon doen, maar - zij staan op
stoep - ik recommandeer mij zoo gij nog eens weder in de stad mogt komen.
- Het is mij zeer veel eer, Professor! ik recommandeer mij insgelijks. Mijne
respectverzekering aan Mevrouw.
Nog een handje. Klikklak! gaat het portier digt.
- Professor!
- Professor!
- Professor!
- Het is klaar, beveelt Robert.
Eene buiging, een knikje, een glimlach van den Hooggeleerde: daar gaan zij! Toe
gaat de deur. Uit het oog uit het hart. Daar zijn er ook zoo veel!
- Het is een rare! zegt de eerste Paranymf.
- Hij was niet op zijne dreef, zegt de tweede.
- Maar hij meent het toch goed, merkt de Doctorandus aan, die hem beter denkt
te kennen en terstond het gesprek op de koude voeten brengt, waar alle drie het over
eens zijn.
Het Dissertatie-rondrijden gaat zijn gang op dezelfde wijze als sedert negen uren.
Bij de Medische Professoren, bij enkele bijzonder bevriende Leidsche burgers, ook
wel bij sommige medebroeders wordt uitgestapt, een praatje gemaakt, een glaasje
morgenwijn naar binnen geslagen, een complimentje ingeoogst, en dan gaat het
weder hotsend en landziekig voorwaarts. De Doctor zit vorstelijk achter in - on
m'avait mis sur la banquette de derrière... on allait au pas, zoo als de Stichtsche
schoolprent ontleenend zegt - tot gebuur hebbende een ten koetshemel opgebouwden
Dissertatiën-stapel en naast dezen een minder hoogen van in heele en halve banden
ingebonden exemplaren.
Was ever book containing such vile matter
So fairly bound?
De Doctorandus houdt de lange lijst der bevoorregten in de hand, wie zijne gunst
door het overhandigen zijner opera omnia in de gelegenheid wil stellen
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hem overmorgen zijne gelukwenschen te komen toebrengen. De beide Paranymfen
zijn met de uitreiking zelve belast. Dan alweder schittert - en wanneer doet zij het
niet? - de vlugheid, de gevatheid van den generalissimus aller Academische Davi en
La Fleurs; Robert verhonderdvoudigt zich, zijn medgezel en ambtsbroeder is niets
meer dan een overtollig aanhangsel, dat des noods op zijne wenken slechts draaft.
De Doctorandus leest:
- Van der Loon, Goerts, Gaber, Sonhoven, Zalheid.
En telkens verneemt het triumviraat den schellen klank der Leidsche bellen, met
eene aansprekers hand overgehaald, en telkens hoort het de krachtige mannenstem
voor meer dan de tweehonderdste keer herhalen:
- Compliment, de felicitatie is in de Plaats Royaal.
- Dykers, Mak,...
Robert den Doctor in de rede vallende. - Excuseer, mijnheer, mijnheer Mak woont
op de Hooigracht.
Weer gaat de bel, weer klinkt de stem, weer gaat de Doctor voort:
- Verhove, Luttern, Doorn, Professor Blume.
Robert. - Professor Blume dient een bandje te hebben.
- Dat hoeft niet, daar zijn er te weinig. Maar, zeg, sedert wanneer is mijnheer Mak
dan verhuisd?
- Sedert verleden week Dingsdag, mijnheer!
En de vingers van den snelsten aller dienaren trekken alweder aan eene bel.
- Versteeg, Bergen, doctor Lotsem.
Paranymf. - Sakkerloot! daar geeft Robert er twee af bij Versteeg. Robert, Robert!
Robert staat met de hand aan den hoed voor het portier.
De Doctor wrevelig. - Daar geef je nu twee Dissertaties bij mijnheer Versteeg af.
Hoor je dan niet? De derde was voor doctor Lotsem, den wethouder.
- Excuseer, mijnheer, mijnheer Lotsem is uit de stad, dit is zijn aanzeghuis.
Bravo, bravo, bravissimo! Onberispelijk zijt gij, Robert! onvergelijkelijk en
onontbeerlijk! even moeijelijk op eene onnaauwkeurigheid als op eene
onwelvoegelijkheid te betrappen! En uwe beeldtenis hangt nog niet op de Kroeg,
Factotum van het Studentencorps?
Zoo gaat dat voort tot vijf uren, wanneer alles afgeloopen is. Men is vermoeid,
men is dood koud geworden en dankt den lieven hemel, als men zich eindelijk mag
gaan uitkleeden en aan een lekker maaltje te goed doen.
O, na zoo vele ongemakken, na zoo vele tegenheden, wat smaakt het heerlijk het
bordje warme soep, het glaasje versterkenden wijn! En niet roekeloos wordt hier van
tegenheden gesproken. Ach! is het Academieleven, zoodra het zich met dat der
Hoogleeraren verwart, vol van rampen en onheilen; verwekt het Collegiehouden
afkeer, perst het Examen zweetdruppels uit, hoeveel meer nog de Promotie, de
plegtigste, de gewigtigste, de omslagtigste aller Academische handelingen. Dat eene
uitvaart altijd met zoo vele beslommeringen
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moet gepaard gaan! Het verstaat zich van zelf dat niemand hier aan de private
Promotie kan denken, welke niets meer dan eene soort van examen is met beslissender
en - al krijgt men ook summis - treuriger gevolgen. Zij werd wel eens smadelijk
uitknijpen genoemd, ter sluik, zonder trommel of trompet. Dit was echter minder
billijk gesproken. Eene private Promotie toch sluit in geenen deele de Promotiepartij
uit, en geldelijke of verstandelijke omstandigheden maken haar meermalen
noodzakelijk. Toch is 't het ware niet. Een knap Student moet publiek promoveren.
De monniken, ofschoon wij over het algemeen weinig van hen leeren willen, besloten
nooit een hoofdstuk van hun handschrift zonder eene sierlijke arabesk, uitgemonsterd
met hemelsblaauw, gloeijend rood en schitterend goud. Zoo ook besluite men
waardiglijk eene eerlijke Studentenloopbaan en de genietingen der zorgelooze jeugd
met eene plegtigheid zoo plegtiglijk gevierd als de beurs en de voorvaderlijke
gebruiken het toelaten. Dan tooie men, reeds twee dagen voor den moeijelijken dag,
den kop der paarden met roode, groene, zwarte, witte of blaauwe vederbossen, dan
roepe men - vox clamans in deserto - al de Professoren in den toga, dan rigte men
een gastmaal aan dat de verhitste verbeeldingskracht tergt, dan late men zich door
geene hinderpalen, door geene onaangenaamheden afschrikken, ja, trede zelfs niet
terug voor de namelooze wreedheid een tweetal zijner beste vrienden in dat vagevuur,
hetwelk tot het tegendeel van een hemel leidt, mede te slepen.
En welk eene reeks van bezwaren, van rampspoeden, van verdrietelijkheden, die
hen, Paranymfen, gelijkelijk met u, Doctor, te wachten staan! Onberekenbaar zijn
zij, talloos. Zal Klikspaan alles optellen? Wie vergt het? Maar toch iets er van, dat
onder de pen komt.
Hoe lang te voren reeds ziet men dat vreesselijke gedrogt: Promotie, in de papieren
wolken eener Dissertatie gehuld, gelijk eene noodlottige staartster, aan den
gezigteinder des Academiezwerks opgaan, onze jeugd dreigende met den dood? Het
Doctoraal is achter den rug, collegies teisteren den outerknaap van Minerva niet
langer, hij is geacht, geëerd, gezien, hij is gelukkig! Waant het niet. Daar dreigt de
Dissertatie, de eerste zweepslag naar het graf. Men kiest eene stof en naar deze den
Promotor, den Calchas en den Kikman der plegtigheid. Maar deze heeft reeds zijne
lading Doctorandi binnen, mag, volgens onderlinge afspraak der Professoren van de
Faculteit, geene jongelui meer aannemen, en verwijst u, evenwel niet zonder u eenigen
tijd opgehouden te hebben, naar een anderen. Eerste teleurstelling. Die andere vindt
de stof minder geschikt, ook daarom dewijl zij het meer was voor den eerst tot
Promotor gekozen Hoogleeraar. Schermutseling, strijd, nederlaag. Want zonder
hooge woorden behoudt men het onderwerp zijner keuze zeldzaam. U wordt een
ander, vreemder, onbehagelijker, minder met de strekking van uwen geest en uwe
studiën overeenkomend onderwerp opgedrongen. Men tiert wel en kijkt als een
oorworm, maar komt er niets verder door en geeft zich van neerslagtigheid op genade
over.
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Nu gaat men, in Gods naam, maar aan het lezen voor- vervolgens aan het schrijven
van het proefschrift, qualescumque studiorum primitias, en verkeert onder de voor
het meerendeel jongere broeders in de gesteldheid van ‘iemand die zijne Dissertatie
schrijft’, hetgeen zoo veel beteekent als: - je moet maar liever met dien kerel geene
conversatie aanknoopen, want die snijdt toch gaauw uit. - Het gaat u als een mooi
meisje, dat verloofd is geworden. Geen der vorige pluimstrijkers, die meer naar haar
taalt. De Student is verzegd aan de groote maatschappij, de Academische trekt het
hart van hem af. Men klimt op naar de Bibliotheek. De ontvangst is er niet hartelijker
dan op meer dergelijke vaderlandsche inrigtingen. De boeken welke men verlangt
heeft deze of gene Hoogleeraar in handen - om zijn Dictaat uit te compileren, gelijk
zijn leerling het de Dissertatie zal trachten te doen? - die ze reeds langer dan een jaar
aan zijn huis heeft. Aangenaam! Zoo men niet op de te gemoet komende
welwillendheid van zijn Promotor rekenen mag, hoe zal men er komen, daar men
allerwaarschijnlijkst de voornaamste bronnen ontberen moet? Is men Jurist en heeft
men eene geschiedkundige of zuiver regtsgeleerde stof en een vriend in den Haag,
dan kan men mogelijk van daar boeken van de Bibliotheca regia laten overkomen;
doch is men Medicus, staat men naar het Proponentschap - sommigen verbeelden
zich nog dwaasselijk dat het een toestand van overgang is - hoe dan? Ongeluk op
ongeluk! Eindelijk en ten laatste is de grootste helft van het stuk afgewerkt en in het
net geschreven. Men brengt haar den Promotor ter beschaving. Binnen veertien dagen
wordt het manuscript terug beloofd. Men arbeidt voort. Het geheel raakt voltooid.
Ook dat brengt men den Hoogleeraar en verwacht het eerste gedeelte terug; maar
Professor heeft nog geen tijd gehad en verzoekt mijnheer vriendelijk over een paar
weekjes, vroeger is het hem ten eenen male onmogelijk, weder te komen. Klikspaan
zou hier bladzijden kunnen vullen met zijne beschouwingen over het schrijven en
laten schrijven van proef- of prulschriften. Doch waartoe? Heeft hij er niet reeds
vroeger, in zijne Studenten-typen, tien zijdjes druks aan gewijd? En zijn oordeel blijft
nog altijd dat tweemaal hetzelfde ééns te veel is.
- Wanneer promoveer je?
- Hoe staat het met je Dissertatie?
- Ben je al aan het drukken?
Met dergelijke vragen verbittert de Studentenschaar telken dage uwe vooruitzigten,
gedurig aan den op handen zijnde scheidingstond en de pijnlijke verwachting van
de onherroepelijke bepaling van denzelven herinnerende. Dat duurt zoo ongeveer
twee maanden. Wekelijks trekt men aan de bel des Promotors, wekelijks laat men
zich op stoep afschepen met een: - Mijnheer is niet t'huis - of: - Mijnheer is niet wel
- of: - Mijnheer heeft belet - of Mijnheer schreeuwt zelf uit al zijne waardigheid: dat
hij op het secreet zit. En met welk een naauwgezetten ijver en voorbeeldige
belangstelling de Hoogleeraar zijne taak heeft opgenomen, mogen de aanteekeningen
en veranderin-
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gen in het handschrift beslissen, dat men geheel onverwacht op een goeden avond
met de complimenten te huis krijgt, welke aanteekeningen en veranderingen bewijzen
dat zijne Geleerdheid er zich, na lang tegen op zien, maar van heeft af gemaakt en
slechts de bepaling der wet in acht willen nemen: toe te zien dat daarin (in het
proefschrift) niets gevonden worde, strijdig met de openbare orde en goede zeden.
- Art. 108.
Den Promotor te boven, gaat men op tot het bibliopolium en is overgelukkig en
verheugd in het bezit van het manuscript, dat u niet meer dwingt naar de grillige
pijpen van het dwingelandje te dansen. Maar welk Student heeft ooit met uitgevers
te doen gehad en zich niet in een leger gevallen gezien van allerlei kleine kwellingen
en haarkloverijen? Daarbij, mijnheer de Doctorandus is onbedreven, weet meestal
niet hoe hij het zal aanleggen om eene drukproeve na te zien, het woord revisie is
hem onbekend, van drukken en uitgeven begrijpt hij de....... De uitgever zal wijs zijn
voor hem. Wat is zulk een man onderdanig en gedienstig! Doch wee u zoo gij eene
spaak in zijn wiel durft gooijen. Elken gulden dien gij hem aftrekt zal hij u
terugschenken met woeker van plagernij, zich oplossende in een enkel doch
schrikkelijk woord: getalm. Wij willen hier niet uitweiden over de onberekenbare,
ontelbare, dagelijks, als zoo vele speldenprikken, terugkeerende smarten en
folteringen, welke dat woord in zich besluit. Maar gij, toekomstige martelaren, wendt
u tot ouderen van dagen, vraagt het dezen af en ziet hen verbleeken en sidderen bij
het herdenken aan dien wreeden tijd toen zij eene Dissertatie schreven, aan dien nog
wreederen toen zij eene Dissertatie onder de pers hadden, en zij zelven, de wildzangen
van voorheen, onder den duim zaten van een boekensmous. Hoe sneller de Promotie
aanspoedt, hoe minder het drukwerk schijnt te vorderen. Want deze is eindelijk,
echter niet zonder duizend kleine bezwaren, tegenstribbelingen, haspelarijen en
moeijelijkheden, vastgesteld. Ook is, na een ganschen dag als een loopjongen van
Promotor naar Rector en van Rector naar Promotor gedreven te zijn, het uur bepaald.
Alles is gereed, alles. Maar de uitgever niet. De Dissertatie is niet afgedrukt. Evenwel
de Dissertatie moet afgedrukt, en niet alleen afgedrukt, maar ingenaaid en ingebonden;
te weten: vijf exemplaren in heele banden: voor de oudelui; voor Willem II, wien
men bij gelegenheid zal pogen, terwijl de jongeren van het corps - de
benijdenswaardigen! - het koningspurper tot hoofddeksel versnijden, zulk een
omslagtig visitekaartje te pousseren door een of anderen kier van het paleis; twee
voor de Paranymfen, één voor den Promotor aestumatissimus; - vijf en twintig halve
bandjes, voor de Professoren van de Faculteit, den Rector Magnificus, den Secretaris
van de Hoogeschool, Opponenten en verdere nadere vrienden en betrekkingen; dertig
bandjes! en Loeber is ook zoo vlug niet! De uitgever lacht in zijn vuistje en neuriet:
- Nous le tenons! - met de valsche ridders uit Robert le diable.
- Dan zal men des nachts moeten doorwerken, mijnheer!
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- Ga je gooi! zucht de ongelukkige, het hoofd buigende onder den ijzeren nooddwang.
- Ik ben aan de joden overgeleverd, denkt hij, maar het zij zoo! en onderwerpt zich
zonder morren.
Want, voelt gij? dat 's nachts doorwerken klinkt u niet zoo liefelijk in de ooren als
weleer, toen het uitgelatene vreugd en uitspatting van overtollige levensweelde
verkondigde. Maar al te zeer begrijpt men dat het in den mond des boekverkoopers
niets anders beteekent dan:
- Nu, mijnheer! zoo als gij verkiest, gedaan kunt gij het krijgen, maar gij moet niet
op het geld zien.
Hetgeen alweder niets anders beteekent dan:
- Kip, ik heb je! In die fuik had ik je gewacht!
Helaas! al kostte uw vroeger doorwerken ook geld, gij hadt er ten minste pleizier
voor! Maar voor een ding, dat niemand leest, dat men zelf niet eens mooi vindt en
geen vier dagen te leven heeft, dat is toch wat al te hard!
Welk een toestand! Etter en bloed zweet men van angst niet klaar te zullen komen;
men is in eene koorts van bezorgdheid, van gejaagdheid; men zou wel mede willen
letterzetten en niet wijken van de kasten. Deze aangename positie nu heet ‘op zijne
Promotie staan’. Zoo staat men ook op een gespannen koord, gelukkig dat er twee
Paranymfen op de uiteinden van het riet zitten, dat tot balanceerstok dient! Evenwel
na lang zuchten, na lang draven, na lang smeeken, na lang knorren, na dagen van
vrees en druk en ijlhoofdigheid en vertwijfeling, is het werk, door kracht van maffen
als door stoomkracht gedreven, afgeraakt, en dankbaar ontvangt men de boekenstapels
en de dertig ingebondene exemplaren op best papier uit handen van drukker en
boekbinder, waarop men zich haast de vijftig door willekeur afgepreste, uit dien
hoofde expresselijk op koffij- of zoogenaamd pedellenpapier gedrukt, den
Academischen Mercurius ter hand te doen stellen, opdat hij daarmede welligt - wat
anders? - den bodemloozen put van der Professoren kak- of der Professorinnen
kapdoozen vulle.
En nu die twee getrouwe vrienden, die hij tot Paranymfen doemde en halverwege
in zijn val, tot aan den drempel der groote maatschappij, tot aan de trede der diligence,
medesleept! Hoe duur en hoe zuur doet hij hun hunne vriendschap te staan komen!
Maar zij zijn goedwillig bereid en gaarne verdubbelt hunne tederheid en
dienstbetooning omtrent den braven makker, nu deze hen reeds zoo spoedig en voor
altijd gaat verlaten. Op hen rusten voornamelijk de huishoudelijke lasten. Zij herzien
de proeven van het proefschrift, zij deelen in al de beslommeringen, in al de
kibbelarijen, in al de onrust, welke aan de uitgave worden bijgezet. Voor drukker en
uitgever zijn de Paranymfen met den Doctorandus een Cerberus, die uit zijne drie
keelgaten grimmig tegen hen aankeft. Zij zijn het die de lijsten maken voor het
omdeelen van de Dissertatie: wie zijn de Candidaten van het vak? Nu komt de duizend
en ééne
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bestelling, nu alles dat afgesproken en besteld behoort te worden, alles dat men vreest
te vergeten en vergeet; nu zorge men dat Robert zorge dat Jonkmans zorge voor het
costuum, dat de administratie in het groote en in het kleine naar eisch geschiede, dat
alles naar order worde uitgevoerd en in orde zij, alles voor de felicitatie gereed, dat
niets ontbreke aan het gastmaal en aldaar de feestelingen naar genoegen en rang daar heerscht vrij wat meer étiquette in die woeste Studentenwereld dan een Philister
vermoedt - geplaatst zijn, dat, zoo de Doctor muzijk achter tafel verlangt, deze naar
eisch uitvalle, dat... Kortom, ik was liever vlieg en zat in een spinneweb.
De gewigtige dag licht aan. De fraaije koets komt weder op de proppen, de
staatsiedegen wordt weder aangehaakt, de gekleede rok aangetrokken, de klak onder
den arm gestoken, en Doctorandus en Paranymfen toonen bij het binnentreden in het
groot Auditorium, dat zij niet te vergeefs gedurende zes weken hunne kuiten hebben
laten staan. Nadat de Professoren plaats genomen hebben, beklimt eerstgenoemde
bleek en ernstig het laagste der beide spreekgestoelten, de Paranymfen staan aan
beide zijden. Vóór hen zitten de Opponenten, daartoe uitgenoodigd of daartoe met
opzet verschenen, regts de Professoren, links de Doctoren; de achtergrond is met
figuranten gestoffeerd. Met eene bevende stem vangt de Doctorandus aan, zich
bereidende als een andere Karel v met levenden lijve zijne uitvaart te vieren, die,
even als onze Doctorandus, nog zoo gaarne op het verlaten pad terug zou getreden
zijn.
QUOD BONUM FELIX FAUSTUMQUE SIT ANNUENTE SUMMO NUMINE EX
AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI
CONSENSU ET NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO, PRO GRADU
DOCTORATUS SUMMISQUE IN MEDICINA HONO- RIBUS AC PRIVILEGIIS IN
UNIVERSITATE LUGDUNO- BATAVA RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,
DISSERTATIONEM MEAM ANATOMICO-PHYSIOLOGICAM DE SYSTEMATE
UROPOIETICO, QUOD EST RADIATORUM, ARTI- CULATORUM ET
MOLLUSCORUM ACEPHALORUM, DEFENDERE CONABOR, QUAPROPTER
OMNES QUI MECUM DISPUTANDO CERTARE VELINT, UT DUBIA SUA SYLLOGISTICA ET PERSPICUA RATIONE MOVEANT, ETIAM ATQUE ETIAM ROGO.

Naauwelijks zijn hem de woorden uit den mond of een ondeelige - daarom geen
atoom - uit den hoop rijst op en neemt het woord.
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- Vreesselijk! waar hij rondblikt, overal tegenstanders, overal aanvallers, overal
regters en nieuwsgierigen, die elk zijner woorden zullen wegen, elke zijner
misvattingen kleeden in lood en werpen in de schaal des kwaads!
Gij vergaapt u aan den schijn, liefste vriend! Als ge hier een weinig langer als
Student zult gedegeerd hebben, worden u de oogen wel geopend. Dit alles is niets
meer dan eene ijdele vertooning, pralerij, bluf. Men behoort er slechts latijn wèl en
de blooheid niet voor te kennen. Gij ziet er vreemd van op! Toch is het zoo, en de
Studenten-Almanak bevestigt mijn gezegde:
Disputeren.
A. Daer niet gewonnen wort, is 't ijdel dat men strijt.
B. Een krijghsman wint genoegh, al wint hij niet dan tijdt.
VONDEL.

Ziet gij! allen die daar zitten, in de zoogenaamde opponentenbank, het zijn vrienden
en bekenden, zij zijn verschenen met de vredelievendste oogmerken, zij bewijzen
den Doctorandus eene dienst, welke deze beloont met een couvert aan zijn galgemaal.
De punten van tegenwerping zijn afgesproken en bepaald zoowel als de punten van
verdediging. Het is dopjesspel, spelen met doorgestoken kaarten; geef er maar acht
op! Het pad is schoon geschoffeld, het spoor versch gelegen, de weg scherp
afgebakend. Luister! Hoort gij 't niet? De Opponens wijkt voor de redenen van den
Doctorandus quia amicitiae causa tantum dubia movebat. Let op! Niet ver van hem
zal zich zoo aanstonds wel een ander verheffen. Kijk! daar staat er reeds een!
- Meo jure!
Dat was eene stem uit den hoek der Professoren, welke den opstandeling in het
niet doet terugzinken.
- Nu trekt onze Medicus toch een vies gezigt.
Ja, zijne berekening is een beetje in de war, maar dat gebeurt altijd en hij heeft
ook daar wel op gerekend. Maar gevaarlijk is het niet. Het zal eene schermutseling
zijn van eenige oogenblikken en de Professor is voldaan.
Onder het defenderen wordt de patient hoe langer hoe meer opgewekt, hij vergeet
dat hij zijn zwanenzang zingt, het tegenwoordig oogenblik overstelpt hem, zijne
gedachte trekt zich uitsluitend zamen op het onderwerp, zijne inspanning schenkt
een vrijer, helderder leven aan zijn geest. Het uur vordert, snelt ten einde. Daar staat,
na eene dorre, druilige oppositie van een slecht bespraakten advokaat, plotseling en
driftig voor de tweede maal een klein manneken op, door niemand opgemerkt,
alvorens hem, een kwartier geleden zijne eerste pogingen wagende, door een
Hoogleeraar het stilzwijgen werd opgelegd. Verwondering en te gelijk teleurstelling
en verdrietigheid teekenen zich met donkere tinten op het gelaat van den Defendens.
De Paranymfen, die zich in hunne kriewelende verveling onophoudelijk met de
toeluisterende Studentenschaar schertsenderwijze den tijd hebben zoeken te verdrijven,
doen hun
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best het niet uit te schateren en verdubbelen hunne teekenen van verstandhouding
met enkele snaken in de buurt. De oppositie is deerniswaardig, het antwoord er op
kort en stug.
- Concedo, zegt de Opponens en verdwijnt onder de menigte.
- Is Heintje weer een bakje eten komen halen?
Het was de Klaplooper! Naauwelijks is het laatste woord hem tusschen de lippen
van daan of de magere gestalte van den Opponens quand même - gij hebt immers
niet tegen dien titel, Hooggeleerde? - rekt zich krakend uit boven die zijner
ambtsbroeders. De man weet nog minder van de medicijnen dan doctor*** - vul in
naar uwe ondervinding! - doch opponeren zal hij, al moest hij bezwijken, stranden
en vergaan. Dit laatste zal hij echter niet. Hij ziet in de oppositie niets anders dan
eene gelegenheid om geluid van zich te geven en, daar hij zoo doof is als een pot, is
hij nooit bij magte eenige andere repliek op de nooit verstane verdedigingsgronden
in het midden te brengen dan een pluimpje aan den Doctorandus. Deze echter zal
hem een droeve dag zijn. Ter naauwer nood heeft hij zich in zijn eersten omhaal van
woorden begeven of de klok slaat het uur, de pedel een zwaren stap en zijne zware
tong het uur nog eens dunnetjes over.
- Hora audita.
Zal de arme Professor zich daarom voor uit het veld geslagen houden? De
Defendens antwoordt, onder de schuifelende beweging der menigte, iets dat door
niemand verstaan wordt en de grap is uit. Daarop zegt hij met een vrij ademend
gemoed:
hisce ita feliciter peractis,
DEO OPTIMO, MAXIMO, SIT LAUS, GLORIA, HONOS. RECTORI MAGNIFICO
PRO AUCTORITATE, AMPLISSIMO SENATUI ACADEMICO PRO CONSENSU,
NOBILISSIMAE FACULTATI MEDICAE PRO DECRETO, PROMOTORI
AESTUMATISSIMO PRO CONSILIIS, EIQUE UTI ET RELIQUIS PRAECEPTORIBUS
CLARISSIMIS PRO EGREGIA INSTITUTIONE, PARANYMPHIS AMICISSIMIS PRO
AUXILIO HISCE DIEBUS PRAESERTIM MIHI PRAESTITIS, OPPONENTIBUS (VIRIS
CLARISSIMIS, CONSULTISSIMIS, AMICISSIMIS) PRO DUBIIS EGREGIE
PROPOSITIS, VOBIS DENIQUE QUOTQUOT HIC ADESTIS PRO HONORIFICA
VESTRA PRAESENTIA QUA HUNC ACTUM SOLENNEM ORNARE VOLUISTIS,
GRATIAS AGO HABEOQUE QUAM MAXIMAS.
en treedt vervolgens uit den catheder. De helden der geleerdheid in zwarte tenue
worden een voor een en de rest aan troepjes, in hun geforceerden marsch
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naar de Senaatskamer, in oogenschouw genomen door de Academische jongelingschap
met de petten omlaag, welke allezins hare tevredenheid te kennen geeft over de fiere
en dappere houding der manschappen, waarop, zoodra deze de kortegaard zijn
binnengerukt, de Doctorandus naar het zweetkamertje snelt, waar hij zich het zweet
ditmaal afdroogt, en er voor de deur een spiegelgevecht wordt geleverd van stompen,
trappen en ellebogen, uit lust om van de eigenlijke Promotie te kunnen getuige zijn,
terwijl het daar binnen, wegens den graad, niet minder heet toegaat. Weldra is er
eerbiedig front gemaakt en zit de Doctorandus aan de lange groene tafel over den
breeden Senaat. Er heerscht eene plegtige stilte. Nadat de Rector Magnificus de
gewone formule geëindigd heeft, wordt de eed voorgelezen in deze bewoordingen:
Testor Deum omnipotentem (sancte promitto) me in curandis aegris,
diaetam aliaque remedia, quantum ingenii viribus assequar, ex artis regulis
ad aegrotantium salutem et commodum commendaturum; nec prece, nec
pretio aliave de causa pharmacum noxium cuiquam propinaturum, nec
gravidae abortum procuraturum. Audita vel visa inter curandum, nisi
Reipublicae ea efferri intersit, silentio, suppressurum; in examine autem
forensi ad judicem fideliter relaturum; quid actum, quid repertum sit, et
de indole mali ex animi sententiâ religiose pronuntiaturum. Et in his
omnibus pietati, honestati et conscientiae integritati operam daturum. Haec si sincere praestitero, nec sciens fefellero, felix mihi per Deum vita
et ars esto.
De Senaat rijst op, de Doctorandus steekt de twee voorste vingers der regterhand in
de hoogte en legt de belofte, of zoo gij aan het woord hangt, den eed af:
- Ita me Deus juvet!
Hierdoor aan de voorwaarde van de Promotie voldaan zijnde, gaat de Promotor
tot de eigenlijke bevordering tot Doctor in de geneeskunde over en met het: - te
maximis laudibus Doctorem dico, creo, renuntio - valt achter den jongeling het vale
gordijn des onherroepelijken voorledens over zijne rozeroode jeugd en is het hem
als of zwarte duivels en geesten hem aangrijpen en onder het gezang van:
Dignus, dignus est intrare
In nostro docto corpore,24

door onafzienbare ziekenzalen heensleuren.
Nu treedt de versch gebakken Doctor in de wis - ik verspreek mij - in de giskunde,
naar buiten, klieft de golven zijner zee van toehoorders en snort met zijne twee
alterego's naar de Plaats Royaal - of hij moest Breedestraat, Hoogenstraten, wonen
- omstuwd door drommen Ornatissimi, Clarissimi, Doctissimi, Dilectissimi, en welke
Superlativi al meer op zoo'n dag chocolade lusten.
- Ga je mee naar de felicitatie?
- Ik zal het maar met een kaartje afdoen.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

286
- Jij dan?
- Wel ja, kom! Laat ons kroeg houden in het Noordeinde.
- En waarom zouden wij niet?
Er is maar ééne schrede van Toon Muller naar moeder Schlette. Geen huis dat
meer van een bijenkorf heeft dan de Plaats Royaal tijdens eene felicitatie, met dat
onderscheid nogthans dat de insekten er minder komen brengen dan halen. Aan den
ingang is het reeds als een potje met pieren, de gansche Noordeindsbrug is ingenomen,
Garrer is niet meer veilig in zijne bakkerij, het hek der Plaats Royaal buigt, als dat
van de Paauw, onder de Afleggers. De gang is verstopt; overal stiklucht, overal rook,
het is om te bekeeuwen. De knechts, trots het gedrang, schieten voorbij als
weversspoelen. Loopen wij links dat haventje binnen en begroeten wij den oorsprong
van die beken madera en malaga, van die stroomen chocolade, lange beschuitjes,
afgerukte mastbosschen, medevoerende in hunne vaart! Het kamertje staat vol
jongelui, ginnegappende met Doortje en Leentje, de bedrijvigste en vriendelijkste
deerntjes ter wereld, terwijl de goede, brave,
Dikke, vette,
Moeder Schlette,
eene middelsoort tusschen eene poffertjesbakster en eene geldersche keukenmeid,
bomvrij aan een hoekje van hare tafel tegen den wand zit en over alles een wakend
oog houdt. Toch schiet haar nog altijd, te midden van het gedruisch en het gewoel,
genoeg gelegenheid over om ieder die haar groet een opgeruimd lachje en een hupsch
woordje toe te voegen. Ook trekt zij en hare lieve dochtertjes en hare goede gaven,
die u hier uit de eerste hand toevallen, meer Studiosi aan dan de naijver van den
koning van den dag kan verdragen, en allengs propt de schuldelooze kozerij het
vertrek zoo vol dat er aan geen inschenken, ronddienen, heen en weder loopen meer
zou te denken vallen, zonder den bijstand van een der Paranymfen, die weldra de
menigte met een zoet lijntje en een: - och, toe, meneeren! Als je blieft! De Doctor
verzoekt het! - den gang inwerkt, waarop de stoet als een op elkander klevende zwerm
de achterkamer binnenstuift aan wier ander uiterste zich de Doctor bevinden moet.
- Wat is het hier vol!
- Welk een beroerde damp!
- Bonjour!
- Bonjour!
Een Paranymf met een bundel gouwenaars in de hand ronddraaijende. - Eene pijp?
Iemand, die met zijn eigen kopje chocolade besaust wordt. - Pas dan op, kerel!
De Paranymf spottend. - Jan, een ander kopje chocolade voor mijnheer!
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Jan. - Een kop choclaad, mijnheer!
Mijnheer. - Verrek!
- Waar is de Doctor?
- O, daar heel in de verte! Dáár staat hij.
- Hij praat met een dominé.
- Met wat voor een?
- Of ik al de steken kon! Een vent, die een lulla van een kwartier heeft gehouden.
- Als dàt zoo is, laat mij dan eens door.
- Laat mij eens bij dat blaadje madera.
Een Professor, die binnenkomt en in zijne kippigheid den Doctor vergeefs tracht
te ontdekken, doet op hetzelfde oogenblik met den rand van zijn hoed - een Student
zou dien ophouden - het blaadje kantelen.
- Sakkerloot, is mij dat branden aan die vervloekte chocolade!
- Ben je aangebrand?
- 't Is mijne tong maar.
De Paranymf met de pijpen. - Wil je ook rooken?
- Wacht je voor de derde keer!
- Stoot me niet, als je 't laten kunt.
- Ga dan maar even op zij, dat ik door kan.
Men drukt zich tegen het behangsel aan en smijt twee ledige glaasjes op den grond,
bij een dertigtal andere op het rigcheltje van de lambrisering te roesten gezet en
onmiddellijk door de menigte vertrapt. Eindelijk staat men voor den grooten man,
voor het middenpunt van alles wat geschiedt, van alles wat voor- en omvalt, en nu
is het en hoort men niets anders en niets meer dan:
- Doctor!
- Doctor!
- Doctor!
- Doctor!
- Doctor!
En bij ieder bekend, half bekend, onbekend aangezigt, dat voorbij strijkt, steekt
de Doctor de hand uit, maakt eene ligte buiging en heeft een glimlach veil. Dit heet
gelukwenschen, en de handen, die 's Doctors hand aanroeren, houden niet bij
honderden op; het zijn natte en drooge, slappe en ferme, laauwe en kille, witte en
zwarte... - Water, water! zal hij roepen zoodra hij te huis komt en hij zal zich de
hemdsmouwen opstroopen.
Meent echter niet dat hij aldus door allen, kennelijk en openbaar in zijne glazen
malaga wordt verheerlijkt en in zijne koppen chocolade aangebeden! Zijne naaste
vrienden maken het beter met hem, zij rukken zich los uit den wriemelenden hoop,
scharen zich bij den schoorsteen, en hun gepromoveerde broeder strekt hun voor een
oogenblik ten bolwerk tegen de invallen der
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Noormannen. Zij nemen een warm, een hartelijk deel in zijn wedervaren, en sluiten
zich aan bij de Professoren en meer bejaarde heeren, die de felicitatie vereeren met
hunne tegenwoordigheid, en wie de Doctor zich natuurlijkerwijze ook meer bijzonder
moet wijden. Zij gaan ook een stevigen handdruk bieden aan den vader huns vriends,
een deftig man met grijsachtig haar, geheel in het zwart gekleed, door zijn leeftijd
en zijne verwijdering uit de Academiestad vreemd geworden aan die woeste
jongelingschap, zonderling toegetakeld, gehaard en gebaard, gestokt en gepet, met
afgrijsselijke tusschenwerpsels, dolle gebaarden, uitheemsche en wonderbaarlijke
woordkoppelingen, vreemd geworden aan de stad en hare inwoners, onbekend met
al degenen die hij om zich ziet en overgeleverd aan een langdradigen Leidenaar, een
taaien Hoogleeraar en den ootmoedigen uitgever van zijns zoons Dissertatie. De
pikeur van de manege houdt zich nader bij de deur. Al kennen zij den ouden heer
even weinig als hij hen, vriend van den Doctor te zijn, is het niet genoeg voor diens
vader om de hand van een Academieburger met liefde te omvatten, geeft het niet
toereikend regt aan een Student hem diezelfde hand toe te reiken, welke de hand van
zijn kind altijd zoo zielvol heeft gedrukt? Ja, voorzeker! en wanneer het hart van een
jongeling op de regte plaats zit, zal er dan op dat oogenblik niet een woord uit
opwellen, hetwelk den ouden man een traan in het oog lokt, evenzeer op zijn lieven
zoon als op diens lieve vrienden trotsch doet wezen, en in zijne ziel nog levendiger
feestvlam ontsteekt dan deze dag in den schoot van geheel zijn huisgezin?
Langzamerhand nemen de meeste aanwezigen afscheid, vele trekken af met stille
trom, de meer bekende blijven nog eene poos en rooken eene cigaar, de genoodigden
op de partij worden tegen vier ure bescheiden in hetzelfde lokaal en weldra bevindt
de Doctor zich alleen met zijn vader en zijne Paranymfen.
Het voornaamste van eene Promotie is het promotiefeest.
Ten vier ure heerscht er eene ongewone opschudding in het Noordeinde. De Doctor,
omstuwd door zijne Paranymfen, den autheur van zijn leven en zijn broertje dat op
een kantoor is, staat op de stoep van de Plaats Royaal en haalt zijne gasten in, die,
even als de Amphitryon en diens handlangers hunne deftige plunje, den sierlijken
dos voor de smerigste jasjes en broeken hebben doen wijken. Eensklaps, aan de Witte
Poort en langs het Rapenburg, verneemt men wielgerol, zweepgeklap, hoefgetrappel.
- Daar komen de rijtuigen!
Waar zal het heen? Welk oord heeft de Doctor na rijp beraad tot de plaats ter
viering van zijn lijkmaal bestemd? Voorzeker niet den Leidschen Burg, waar men
althans niet in calèches met lang span zou heensnellen, maar nederig en onbespeurd
heenstappen op zijne zolen. Ook heeft de Doctor wèl gedaan en een bewijs gegeven
van zijn goeden smaak. De Burggraaf, vrienden! heeft het beneden zijn stand geacht
mede te gaan met zijn tijd en zich niet verwaardigd met de weelde der eeuw gelijken
tred te houden; tracht hij, zichzelven
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ongelijk, zich te verheffen boven den ossehaas en het appelmoes, zoo smelten zijne
vermetele wieken, en daar hij er tevens veel tegen schijnt te hebben zijne dîners
anders dan als collations vermomd op tafel te geven, komt dit ongelukkig zwak aan
de meerderheid der liefhebbers van ongestelde jus minder gepast voor. Wegens
eerzucht en overdreven ijver kan men juist niet zeggen dat de man bijzonder gevaarlijk
is voor zijne mededingers. Bovendien is de zaal ongezellig en hol, de wijn voor veler
hoofden te zwaar, voor veler magen te zuur, terwijl Zwanenburg met de geschilderde
wangetjes er steeds tot algemeene ergernis het servet zwaait der onbekwaamste
bediening. Eindelijk geeft een feest binnen Leidens wallen veelvuldige aanleiding
tot zekere standjes, welke voor de studerende jongelingschap van de noodlottigste
gevolgen plegen te zijn, waarom de Doctor, dit alles in zijne wijsheid overwegende,
zijn gastmaal overal liever aanrigt dan ten huize van den Heer Kramer.
Veel minder nog dan voorheen het geval zou hebben kunnen zijn, zal hij struikelen
over de Wykerbrug. Behalve dat daar altijd genoeg gelegenheid tot verdrinken bestaat
in water, is het ook vrij algemeen bekend dat, sedert de eigenaar van die lustgaarde,
door het voorbeeld verleid, er zich op toe is gaan leggen het Schiedammer meer ledig
te pompen met zijne keel, die haven verzand is.
Of zou de partij welligt den ouden, veelgeliefden, onvergetelijken, nu weder als
uit den doode herrezenen Veldhorst aanbevolen wezen? Doch neen! 's mans oude
dag schrikt voor dergelijke ruwe feesten terug. Een klein fideel maaltje van zes of
acht smulpapen, die zich eens braaf te goed willen doen aan lekkeren baars en lekkeren
wijn, dat zou nog iets anders wezen! Te meer daar men Bakhuizen en De Wit heeft.
Hoe konden wij het vergeten!
Maar wien van deze beide nu zal het gelden, Lisse of ten Deyl? Helaas! het woord
moet er uit, Lisse is verloopen. Spreekt ouderen dan Klikspaan over Lisse voor twaalf
jaren, onder Veldhorsts scepter, Veldhorsts kelder en de heerschappij der Senaten!
Maar de grijze Veldhorst plaatste de kroon op den krullekop van Bakhuizen: wie
kon den oude vervangen? Veldhorsts keurige wijn raakte op, de Senaten werden
geveld. Voor den Zwaan hoeveel redenen van verval! En thans, wie noemt Lisse
meer? Sic transit gloria mundi. En hoe dikwijls toch heeft Klikjes keel daar genoten
en gegalmd! hoe dikwijls heeft hij daar gelegen op het zachte gras, onder de
Senatoriale zuil, met een Minervabeeld gekroond, bij heuchelijke gelegenheden ook
nog met vlaggen prijkende! hoe dikwijls, zalig in den zoeten wijn, is hij, zich in het
diepste van den nacht aan het feestgedruisch ontscheurende, nedergezegen in het
koele prieel, en, als een god van Homerus weggescholen in eene wolk van dauw,
mijmerende weggezonken in de rust, terwijl de stille nacht hem omgaf en het maantje
met de nachtegalen over hem waakten! Dan gingen hem allerlei tooverachtige
gestalten voorbij, welke zijn verhitte geest achter na zweefde door het hooggewelfde
luchtruim; dan omstroomden grootsche beelden zijn gemoed, dierbare
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aandoeningen zijn hart; dan verschenen hem onbereikbare wenschen, uitgestrekte
scheppingen, flikkerende idealen, waarmede hij dweepte tot aan den volgenden
morgen; alles hulde zich in de zachte kleuren des regenboogs, alles draaide en duizelde
om hem heen en in zijn brein, en hij zou weldra van die aanminnige droombeelden
in de zoete vergetelheid zijn vervallen... Daar verneemt hij zijn naam! - Klik!
bliksemsche Klik! - En hij krabbelde op uit de duistere looverhut en het kostte den
spoorhond niet weinig moeite eer hij het ontsnapte wild weder in de warande had
teruggejaagd; dat schreef hij dan toe aan zatheid en durfde vragen of er gekotst was
of gekotst moest worden. Wie beschrijft Klikspaans verontwaardiging! daar het
immers niets anders zijn kon dan dat de dauw een weinigje rhumatisch in zijn
heupbeen was gekropen. O! het is mij een wellust te herdenken, hoe ik, in de pauze,
mij aan de luidruchtigheid der feestgenooten wist te ontstelen en met enkele dierbaren
naar het stille kerkhof sloop, om daar - eere het druivensap! - elkander op eene kille
grafzerk in den fluisterenden schemer te vertrouwen wat ons hart onder het openbare
zonnelicht niet zou ontvallen zijn. Of wel, nam de opgewekte bewegelijkheid de
overhand, wie deed liever met de wildebrassen mede? en wie zal de huizen tellen in
wier geheimste schuilhoeken Klikspaan met de zijnen een gastvrijen toegang vond,
wie de keeren dat baardelooze jongelingen in troostelooze hoop zich in vollen ernst
onder het mes begaven der boersche barbierster? Maar die glorievolle dagen zijn
voorbij, voorbij met de reusachtige senaatspartijen, die, in een talloos tal
chars-à-bancs door vier of zes paarden getrokken, met het krieken van den morgen
naar Haarlem reden, in den Hout menschen en vogels verstoorden, te Zomerzorg
bitterden en het feest te Lisse met een middagmaal besloten. Toen leefde, toen bloeide,
toen schitterde Lisse. Daarom was er toch de tafel zoo prachtig, de spijs zoo fijn niet,
al deed Bakhuizen, in tegenstelling van den Burggraaf, meer dan zijne krachten
toelieten. De schotels kwamen smakeloos en overversierd op den disch, de groenten
hadden meestal een smerig geurtje, alle vleesch: rosbeaf, fricandeau, wild, gevogelte
blank en bruin, was met eene zelfde raadselachtige, vette saus overgoten; men zat
in eene lange, zonnige pijpenla met witte muren en hinderlijk veel ramen, zoodat het
geheel het aanzien van eene boeren bruiloft had. Maar, vooreerst, de wijn was er zoo
zuiver en zoo aangenaam, en dan was men er in allen deele zoo wel en zoo gezellig,
men kon zoo goed overweg met den kastelein en de bedienden, de lijken werden er
zoo trouw en eerlijk verpleegd, men verstond zich zoo uitmuntend met de dorpelingen;
eindelijk, hetgeen de deur toedoet, Lisse was in de mode. En nu! Bakhuizen, waar
blijven uwe Studentjes? Burgemeester, waar blijven uwe Dissertaties? Ach! de Zwaan
is eene gemeene herberg geworden, elke andere gelijk, en niemand houdt er meer
voor stil dan de Heeren van Letterkunde en de Conducteur van dezen of genen
postwagen.
Maar welk eene verstrooijing! Klikje waar was uw verstand, dat gij vragen kondt
waar de luisterrijke partij zou plaats hebben? Zagen wij den Doctor dan
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niet rondrijden in de kostbare koets van de Wit? Zou hij, zoo het feest elders ware
besteld geweest, niet in Zuurs overoude paauwenveder gezeten hebben? Naar ten
Deyl dus, naar het huis ten Deyl! en Klikspaan vraagt den Doctor nederig
verschooning dat hij een oogenblik veronderstellen kon, dat het in een ander lustpaleis
dan dat van de Wit zou wezen. Daar toch en daar alleen is men op de hoogte der
hedendaagsche beschaving, daar weet men een feestdisch met keurigheid en smaak,
zonder overlading maar zonder karigheid, aan te rigten en te versieren, de schotels
met zorgvuldige bevalligheid te doen optreden en door de diepst doordachte
berekeningen, de vernuftigst zaamgestelde harmonijen der kook- en braadkunst, de
tong te kittelen en te vleijen, de keel te prikkelen en te streelen. Te Lisse streken
onhandige kinkels langs uw zetel, hier is de bediening onberispelijk. Hier heerscht
in alles een goede toon en de Wit is een hoffelijk man, die zijne beschaafdheid
mededeelt aan het leger dat zijne donkere oogwenken beheerschen. Ja! ten Deyl heeft
een zoodanig hoog standpunt weten te bereiken, dat het alle mededinging den kop
indrukt en de loef afsteekt en ik iederen onbevooroordeelde tart, die bij de
wereldberoemde Frères Provençaux, Véry en Véfour, gesmuld heeft, te durven
volhouden, dat hunne keuken volmaakter zou wezen dan die van den dikken de Wit.
Daarheen, dus, daarheen!
Zestien gasten, ondanks al de weigeringen, inzonderheid van gepromoveerde
vrienden, zestien gasten staan geschaard op de stoep van het logement, vier calèches
met de vieren wachten ongeduldig. Het voorste rijtuig, de weergalooze promotiekoets,
die den Doctor met zijne Paranymfen en zijn vader ontvangt, staat vóór met zes
paarden bespannen, die de manen schudden en vuur uit de keijen slaan, als of zij iets
gevoelden van de eer. Zuur en van Hees met stevels en lederen broeken aan, prijken
in al hunne mannelijke schoonheid op moedige kleppers. Er is geen oud wijf aan het
spinnewiel gebleven, alles wat te Leiden niets doet gaapt de staatsie aan. De
breedneuzige Bravo met zijne jongens werpt zich op tot lijfknecht der Heeren
Studenten en laat deze gelegenheid eenige dubbeltjes op te steken niet ontsnappen.
Men stijgt in en... rijdt de poort uit? Ja, dat zouden ploerten misschien doen, zoo
ploerten ooit promotiepartijen gaven; zij zouden de stad uitsluipen, gelijk de dieven
en boosdoeners de stad insluipen, en geen der vreedzame burgers zou de bewustheid
hebben dat de kiosque van de Wit daverde van vreugdgeschal op het oogenblik huns
stillen slaaps. Niet alzoo de Student. De geheele stad zal het weten: ik ben
gepromoveerd! Verbleekt, Leidenaars, bij het gesnor der wielen, het geklap der
zweepen, het hoezee der broederschaar! Ongelukkige! dat alles is voor het laatst!
Gij doet wel u op te winden boven het leed en zult wel doen uwe vrienden en u te
zetten onder den wijn! Men rent de Breestraat over, al de juffertjes ligten de gordijntjes
schuchter bij een hoekje op, en hoe menigmaal zendt een afgunstige mond den
brooddronken spoelhond een hatelijken, onverdienden vloek na. Zoo komt men weder
op het Rapenburg, en na geheel
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Leiden getuige te hebben doen zijn van den dollen roes der vreugd, welke allen reeds
bevangen houdt, met tijdelijke achterstelling van elke andere treuriger gewaarwording,
slaat men het Noordeinde in, nu eerst de Witte Poort uit en spoedt zich naar het huis
ten Deyl, alwaar, bij het aankomen, een heir van slaven de wakkere Muzenzonen in
hunne armen ontvangt, terwijl in den gang de Wit met een half onderdrukten glimlach
zijn buik uit louter onderdanigheid in tweeën vouwt.
Na een cigaartje en een glaasje madera, wordt men weldra - het is bijna half zes
- ten disch genoodigd. Men zit aan. De tafel is met geur van bloemen en keur van
bevallig opgedragene schotels bevracht. Aan des Doctors beide zijden zitten, als naar
gewoonte, regts de Paranymfus primus, links de Paranymfus secundus, over hem
zijn vader. Aan het eind der tafel, tusschen een duisteren, hoogdravenden, opgewonden
Studiosus Philosophiae en een piep jong Medicusje, dat pas komt kijken en aan de
zorgen des Doctors bij zijne aankomst te Leiden was aanbevolen geworden, een
slanken knaap met een jonge juffrouwen gezigtje, oogjes à la Chérubin en hoog
gescheidene haarlokken, die met eene kastanjeblonde krul ter weerszijden van zijn
blanke voorhoofd afdalen, - zit het broertje van den Doctor dat op een kantoor is en
met een leverkleurig broekje, wit dasje, puntige boordjes en achttien jaren is
verschenen. Naast den ouden heer zijn twee bedaarde, knappe, oude jongelui geplaatst,
die den goeden man, door een weinig minder onzamenhangende gesprekken dan die
der overigen, den tijd, aangenamer dan anders wel eens het geval zou kunnen zijn,
doen vervliegen en tevens ter verdediging verstrekken tegen alle zijdelingsche of
regtstreeksche aanvallen. De een is Voorzitter van de Medische Faculteit, de andere
van het philosophisch Dispuutcollegie ad majora, van hetwelk de Doctor gedurende
zeer langen tijd lid was. De eerste dezer beide heeren zit naast Hendrik den
Klaplooper, die zich door middel van oppositie eene plaats aan den feestdisch van
een nagenoeg onbekende bereid heeft. Oppositie brengt ver. Over hem zit ook een
Opponens, maar die daartoe behoorlijk door den Doctor was uitgenoodigd en tot
zijne geachtste kennissen behoort. Naast den Klaplooper komt Piet Zwaan, wèl
bekend; naast dezen een Student-Leidenaar, die nog nooit op eene promotiepartij is
geweest en aan Papa en Mama beloofd heeft - de eenige voorwaarde hunner
toestemming - met de diligence van le Clerc, die ten acht ure uit 's Gravenhage rijdt,
te zullen naar huis komen en zich aansluit nevens den jongen Medicus met het
juffrouwen gezigtje en de gescheidene haartjes. Er was ééne moeijelijkheid, onder
vele, die de Paranymfen niet uit den weg hadden weten te ruimen, opgerezen in het
schikken van de tafel. Waar zou men van de Velde plaatsen? Lastiger apostel, brutaler
rakker, ongemäkkelijker opschepper en, naar het oordeel der meesten, beroerder
vent, was er niet te bedenken; toch moest hij genoodigd worden en kon niet worden
voorbijgegaan, daar hij nog min of meer tot de familie behoorde en de Doctor hem
uit dien hoofde ook wel te hooi en te gras zag. Men
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had hem naast den Praeses der Medische Faculteit geplaatst, die niet minder dan van
de Velde pooten aan het lijf had en hem nog al eens in orde wist te houden; maar hierin was het dat de zwarigheid bestond - dan zat hij zoo digt bij den ouden heer en
kon diens geluk door zijne lompheid als anderzins wel eens benevelen. Na vele
verschikkingen, die de eene al verkeerder uitvielen dan de andere - want de Doctor
stond er op dat van de Velde zoo ver mogelijk van zijn broertje zou gehouden worden
- kwam men tot de eerste plaatsing terug en wist er niets beters op dan hem - o
onbarmhartigheid! - een der Quaden aan den anderen kant te geven, die den ouden
heer tot bliksemafleider dienen zou. De opening tusschen dezen en den Paranymfus
secundus werd aangevuld door een Medicus, een anderen die geopponeerd had, den
Secretaris van ad majora, een Litterator en een Jurist.
Naauwelijks is men aangezeten of de Paranymfus primus neemt de bel en het
woord en spreekt ernstig:
- Mijne Heeren, de Doctor heet u welkom aan tafel, hij hoopt dat gulle vriendschap
en gepaste vrolijkheid op zijn promotiemaal zullen heerschen en ieder, zoo veel in
zijn vermogen is, zal aanwenden om dit feest te veraangenamen en luister bij te
zetten. Heffen wij het gebed aan!
En uit onbeklemde borst davert het voorvaderlijk Iovivat. Eerbiedig staat de
slavenstoet het einde des lieds af te wachten en naauwelijks zijn de laatste toonen
uit de keel of het gezang wordt door het gerammel van borden, lepels en vorken
vervangen.
- Schildpadsoep of Zulienne? - Schildpadsoep! - is het regts.
- Willen wij eens een glaasje van buurschap drinken?
- Laat ons dat eens hebben.
De overburen volgen het voorbeeld.
- Mag ik meê doen?
- Gaarne. Een klaverblaadje dus.
Na de soep worden de gesprekken naauwer aangeknoopt, niet luider gevoerd
nogthans voor het oogenblik, maar daar worden lijntjes getrokken de tafel rond en
dit is reeds eene conversatie, en wel eene van de algemeenste soort, op zichzelve.
- Klaas! willen wij eens drinken?
- Graag.
Van den anderen vleugel der tafel. - Zwaan! Zwaan! Het is van de Velde.
- Wie roept mij?
- Ik, bliksemsche verzenlapper! Zuipen!
Piet, zonder te antwoorden, steekt zijn glas in de hoogte, knikt even en ledigt het.
Intusschen schenkt het broertje van den Doctor zich bij iedere saluade een vollen
beker in, welken hij dan in zijne onnoozelheid ad fundum usque dood slaat. Het
kereltje heeft, zoo lang als het duurt, een vorstelijk pleizier, dank zij
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de stille hoek waar hij geplaatst is, en die hem vergunt het schouwspel om hem als
buiten hem gade te slaan.
Van de Velde. - Piepa!
Piepa geniet juist een schapencôteletje à la dit of à la dat en denkt er niet aan om
op te zien.
De Praeses van de Medische Faculteit. - Dat geldt u, mijnheer!
De oude heer verwonderd. - Mij?
De Praeses geeft hem de uitlegging aan het oor. Heel aardig vindt de Piepa het
niet en evenmin dat hij ontdekken moet dat hem onderwijl door den knecht zijn
côteletje is afgenomen.
Het leven wast aan als eene opkomende zee. Men kan zich van het eene einde der
tafel tot het andere naauwelijks meer doen verstaan.
- Blaak! Blaak! gilt de eene Opponens zonder gehoor te verkrijgen.
De eerste Paranymf is genoodzaakt Blaak aan te stooten. Met een wenk begrijpt
men elkander en het zinnebeeld der vriendschap wordt uitgevoerd.
De Medicus, die naast Christiaan Quad zit, tot den Student-Leidenaar, die ouder
student is dan hij. - Dierkens, ik drink op je memorie!
De Student-Leidenaar denkt: wij drinken maar doorgronden 't niet! Een oogenblik
daarna is het alweder:
- Dierkens, ik drink op je memorie!
En de Student-Leidenaar drinkt nogmaals en begrijpt het even weinig; tot dat Piet
Zwaan medelijden met hem krijgt en hij, zonder er langer gras over te laten groeijen,
de zaak door een teug wijns uit de wereld helpt. De Klaplooper, wiens geweten
schuld bewust is, houdt zich stil en eet maar.
Van de Velde. - Sakkerloot, lieve, beste Quadje, wij hebben nog niet eensjes zamen
gedronken.
- Niet zoo veel, niet zoo veel!
- Ben je bang om zat te worden? Allons, rouge bord! Daar ga je! Hoe smaakt je
de wijn?
- Heel lekker.
- Dàn nog zoo'n glaasje!
- Neen, neen!
- Zottigheid! Als dat je laatste glas was, dan ruk je maar uit! Toe, gaauw! zonder
kuren! Je poot van je glas! Ik zie wel dat het je smaakt.
Quad speelt stommetje.
- Durf eens zeggen van neen!...
De Paranymfus secundus geeft van de Velde een teeken dat hij den Liefhebber,
die hoe langer hoe meer in het naauw begint te raken, maar liever in zijn eigen sop
moet laten gaar koken.
- Heb je nog niet met den Doctor gedronken? vraagt de Opponens, die over Piet
Zwaan zit, half verwijtend aan den Student-Leidenaar. - Dat mag je anders wel eens
weergaas gaauw doen.
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De Student-Leidenaar, die van toeten noch blazen weet, met eene weifelende stem.
- Doctor, mag ik wel eens een glaasje met je drinken?
Paranymf. - Terstond een rouge-bord poenitet!
De bloed kijkt regts en links of er geene redding opdaagt.
Paranymf. - Terstond! terstond! Geene gekheid! - en voegt er met gewigtigheid
bij: - den Doctor salueren!
Allen aan den vleugel waar het geval plaats heeft, lagchen den Student-Leidenaar
luidkeels uit, die het naadje van de kous nog maar niet juist vinden kan. Ziet gij,
jonge heer! op eene promotiepartij wordt het er op aangelegd iedereen dronken te
doen zijn - en men is ook al mooi op de hoogte - uitgenomen den Doctor. En is het
nu ook daardoor nog niet duidelijk en tastbaar dat deze de Academie reeds is
afgestorven en uit minder zalige gewesten, niet anders dan als eene schim, met
welgevallen nederziet op het geluk dat hij sticht in de werken die hem overleven?
Zelf mogt hij zijne gasten den welkomstgroet niet toebrengen; alles geschiedt wegens
hem, ter zijner eere, uit zijn naam, naar zijne uiterste wilsbeschikking, niets door
hemzelven. Hij zit daar neder - en het is veel - aan de tafel, geeft te schransen, kijkt
rond en is eene nul in het cijfer. Hij herinnert aan die Oostersche vorsten, die alle de
lasten van den staat op den eersten minister laten aankomen en hun leven in de
vadsigste ledigheid, den wellust der onbewegelijkste werkeloosheid, doorbrengen;
aan den geestelijken Lama van Thibet, die sprakeloos, zoo het heet in geheimzinnige
gemeenschap met de godheid, in dezelfde houding zijne dagen ziet voorbijgaan.
Intusschen is het salueren, het opgewonden woordenwisselen, het geschreeuw en
het gesoes, door eene zenuwachtige tinteling gevolgd geworden, welke de
beschonkenheid al zeer nabij komt. Van de Velde zegt ten minste dat hij luizig
bezopen wordt, maar stelt u gerust, er is niets van aan, de vent is eene ware wijntobbe.
Geheel anders staat het met het broertje van den Doctor, wiens oogjes al bitter
verglaasd kijken en voor wien alles, behalve het punt waarop hij blijft turen, zich
begint te hullen in een dikken mist. Zijn buurman, die deernis met hem heeft en hem
bovendien bij uitnemendheid vervelend vindt, geeft den Doctor een wenk. De
Paranymf staat op, spreekt het mannetje aan, doch krijgt naauwelijks meer geluid
weerom. Zij waggelen te zamen de kamer uit en het tooneel dat vertoond wordt
tusschen de groote zaal en de koepelkamer, waar eenige matrassen op den grond
nedergespreid liggen, laat zich ongaarne in bijzonderheden mededeelen bij zoo veel
lekkers als nog op tafel staat.
De Philosooph en het jonge Mijnheertje met de oogjes vol van waar de graaf van
Artois le mariage de Figaro zoo vol van vond,25 schuiven nu naast elkander aan.
Van de Velde met eene heesche doch krachtige stem - zijn manchester jasje staat
reeds open, waar onder een hemd maar geen vest te voorschijn komt - ter-
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wijl hij opstaat, flesch en glas in de lucht zwaaijende. - Mannen, wie drinkt een
klaverblaadje?
Doch iedereen is veel te aangenaam bezig met zijne makkers om acht te geven op
den zouteloozen borrelpraat.
- Wie drinkt een klaverblaadje? Jij - jij - jij - jij?
Niemand antwoordt.
- Ik drink een klaverblaadje met jullie allemaal! Daar gaan jullie!
Zoo windt hij zich op met zich zelven.
De Opponens, die bij van de Velde zit. - Wist je nog niet dat hij terug was?
De Praeses van de Faculteit. - Wie?
- Rombe.
- Dat was wel te voorzien.
Van het andere eind der tafel. - O ja, de Muzenzoon.
- Is Rombe dan weg geweest?
- Wel ja, op de sjees.
- Ben je mal?
- Zijn oude had gehoord dat hij verzen maakte.
- Die drooge stokvisch!
- Een fiksche vent en een knappe Medicus, maar verzen maken!
- Laatst komt zijn vader op eene vergadering van het Nut. Daar staat de Dominé.
- Goeden avond, Dominé! - Ik wensch u een goeden avond, vriend! Hoe is het met
den staat uwer gezondheid en met dien van uwe vrouw en spruiten, en hoe gaat het
met de boekhouderij? - De man is, zoo als je weet, boekhouder op eene
zeemelappen-fabriek te Schoonhoven. - Patent, patent, Dominé! - En den voedsterling
der Muzen, hebt gij van dezen ook voldoende berigten? - Dat scheen den sukkel te
hoog. - Ik bedoel uwen zoon, onzen Student. - Een voedsterling der Muzen? - Die
Muzen zaten hem dwars voor de maag. - Nu ja, Muzen of Zanggodinnen, dochters
van Jupiter en Mnemosyne, godin des geheugens. - Van wie onze Notaris laatst sprak,
toen hij dat vers oplas op het overlijden van zijne vrouw? - Dezelfde. - O, mijn hemel
en mijn Stoffel! roept op eens de boekhouder met luider stemme uit, laat den Dominé
geheel verbaasd staan, snelt de zaal uit en vliegt, verslagen en verwoed, naar huis
terug. - Och, vrouw, vrouwlief! wat moet ons overkomen!... Onze Stoffel!... Onze
Stoffel!... Het is verkeerd met hem! Ik heb wat moeten hooren! Hij blijft geen
oogenblik langer te Leiden! Geen oogenblik! Hij is verloren! Hij moet hier komen!
Hier komen moet hij! Dat ik nog zoo'n verdriet aan dien jongen zou beleven! Wie
zou het ooit aan hem gezegd hebben? Zoo geschikt! zoo ordentelijk! Een jongen die
nooit las, die zoo trouw collegie hield, die zoo'n brave doctor had kunnen worden!...
- Zoo kermde de man al voort, tot dat zijne vrouw eindelijk vroeg - gij begrijpt met
welk een bestorven kleurtje om haren neus - wat er dan toch wel met Stoffeltje
gebeurd was. - Hij is op den verkeerden weg, vrouwtje! slechte karnuiten hebben
hem verleid. Dat komt er van! dat komt er van! Waarom hebben wij hem ook zoo
ver
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heen gezonden, in die wereld van ontuchtigheid? - Nu kreeg de vrouw het zonder
verder uitstel op hare zenuwen en de kinderen begonnen luidkeels te balken, meer
nog om vader, die de oorzaak van zijn misbaar niet wilde bekend maken, dan om
het voorwerp zelf der moederlijke vrees, en de meid vloog eensklaps binnen, bestorven
als de vaatdoek, dien zij in de hand hield, uit nieuwsgierigheid wat er te doen was.
Tot dat de sidderende boekhouder ten laatste radeloos uitbarstte: - de kwade jongen
maakt verzen! Dominé heeft het zelf gezegd! - De oude dolleman trok den volgenden
morgen briesschend naar Leiden en pakte het zoontje meêdoogenloos mede, zonder
dat iemand er de reden van vermoeden kon. Beeren had hij niet, zwijnen heeft hij
nooit gedaan, was bijzonder gezien onder de Medici, leefde geheel voor zijn vak,
droomde van sectiën en vlamde op verlossingen, al moest hij ook in het strengste
van den winter midden in den nacht zijn nest uit. Zoodra Dominé de zaak vernam,
haastte hij zich, met al de stadhuiswoorden, die hij in zijn pakhuis had, het misverstand
op te helderen, de oude boekhouder werd het relletje van al de Schoonhovensche
zalmen en Stoffeltje ging weder naar de studie, maar behoudt voor eeuwig den
bijnaam van Muzenzoon.
- Nu dáár is óók niets bijgedaan!
- Als Piet Zwaan zoo'n Piepa eens had! Piet dat's een felicitatietje waard!
Van de Velde en Piet drinken een glaasje.
De gesprekken stijgen al meer en meer in vrolijkheid en toon; eene Haagsche
freule zou zeggen qu'elle n'y tient plus, maar in dien dampkring verdubbelt een
Leidsch Student zijn leven. De Philosooph is druk met het jonge Studentje aan den
gang, met de oogjes à la Chérubin, die, al ziet hij er wat popperig en fijntjes uit, toch
een aardige, knappe, ferme jongen is, die den Philosooph bijzonder aanstaat,
- Versmaadt niet de blondheid van 't zachte gezicht!
Veracht niet het waas dat zijn weeklijkheid dekt! -26
hetgeen wederkeerig het geval schijnt, daar de beminnelijke jongeling zich hoogst
vereerd gevoelt dat een zoo oud en eerwaardig Student zich wel zoo gemeenzaam
met hem, pas aangekomene, wil afgeven en met zijne geheele ziel aan de lippen
hangt van zijn opgewonden buurman, die maar door dik en dun heenslaat. Zij hebben
het, of liever de Philosooph heeft het tegen hem, over poëzij en over het verband
tusschen vorm en gedachte in de kunst.
- Ieder mensch, aldus kletst onze goede jongen voort, met den wijn in het hoofd
en het hart, ieder mensch bevat een magtigen en onwederstaanbaren prikkel, die hem
naar alles wat schoon is, zigtbaar of onzigtbaar, heendrijft. Als stoffelijk wezen dringt
de gewaarwording der tastbare schoonheid door middel van de zintuigen in zijne ziel
door, en zachte trekken, edele, harmonische vormen, trekken hem tot zich, slepen
hem mede. Als geestelijk wezen wordt de mensch door dien prikkel, welke niets
anders is dan de liefde... Heb je Plato gelezen?
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- Zoo hier en daar.
- Dan moet je 't begrijpen. Als onstoffelijk wezen, zeg ik, wordt de mensch door
de liefde naar de onzigtbare schoonheid heengevoerd, want de geest vereenigt zich
met den geest, gelijk het stof zich met het stof vereenigt, en hij bemint de schoone
gedachte, wier onverklaarbare tooverkracht de eene ziel geheel en voor eeuwig aan
de andere smeedt. Kun je me volgen?
- Ja wel.
- Nu dan! Zoo als die wijn de randen van het glas overstroomt, wanneer ik het te
vol schenk - hij voegt de daad bij het woord - zoo wordt ook onze ziel wel eens zoo
sterk door haar ingeboren schoonheidsgevoel overstelpt, dat het ligchaam waarachtig
nadeel zou lijden, als de ziel geen middel vond om zich uit te storten. Volg mij nu!
Als aan het stof geboeid wezen, dat van het stof de middelen tot mededeeling zijner
gewaarwordingen krijgt, zal het ligchaam aan de ziel ten werktuig strekken, en de
onstoffelijke gedachte zich, door spraak of schrift, in het stoffelijk deel van andere
schepselen uitstorten, om daarna in hun onstoffelijk deel overgegoten te worden;
met andere woorden, de gedachte zal gedwongen zijn een vorm aan te nemen, welke
zich of in klanken en woorden mededeelt, of wel zich nog ligchamelijker door
ingeprente teekenen verstaanbaar maakt. Daar het nu in den aard van den mensch
ligt dat het onzigtbare deel met het zigtbare een harmonisch geheel trachte uit te
maken, opdat wij het naar ziel en ligchaam zouden kunnen beminnen en beide zich
wederkeerig zouden kunnen veredelen en volmaken, zoo zijn wij er steeds op uit
om, door de liefde, welke in ons woont, gedreven,... kun je me volgen?
Het Studentje in volle bewondering. - Ja wel.
- en medegesleept door ons gevoel voor schoonheid, aan onze gedachte den
bevalligsten, breedsten, zuiversten vorm, dien men bedenken kan, te geven, - onze
Philosooph schijnt niet van gevoelen dat vorm en gedachte één zijn - opdat zij in
dien rijken vorm, als een God in zijn tempel, zou kunnen veilig zijn en geëerbiedigd
wonen, en die vorm haar ten burg verstrekke, die haar tegen de aanvallen des tijds
vrijwaart en der onsterfelijkheid deelachtig doet worden...
- Sooph! je lult als een boek!
- Hou je bek! ik ben nu met hem bezig. - Zoodat, zie je? de vorm de gedachte, de
gedachte den vorm verraadt en zij onafscheidelijk en voor eeuwig aan elkander zijn
gesnoerd en door elkander geweven. Je kunt me immers wel volgen?
Het Studentje eenigzins aarzelend. - Ja, maar...
- Triomf! hij kan mij niet meer volgen!
Luid gelach. O kunst, o rede, die u duisternis ten doel stelt!
Juist kwam de nougat binnen, van nux, omdat hij van amandelen gebrand wordt,
een gebak dat wij gewoonlijk noga noemen en eenmaal door zeker iemand loga,
waarschijnlijk afgeleid niet van het grieksche λογος maar liever van
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het gemeene Loog, voor Theoloog, werd bestempeld. Naauwelijks staat de sierlijke
suikertempel op tafel of de gezamenlijke gasten heffen, als door een plotselingen
waanzin beroerd, uit ééne keel aan, op de wijze van: dat kind dat heeft geen vader
meer:
De Loga wordt ampart gezet,
Part gezet,
Part gezet,
en op hetzelfde oogenblik dwingen een paar gebiedende stemmen een der knechts
den schotel weg te nemen en neder te zetten op het buffet, waar hij zijne beurt in de
schaduwen der vergetelheid geduldig blijft afwachten, waarop van de Velde
denzelfden knecht, hierop afgerigt, tot zich ontbiedt en ten aandachtigen aanhoore
van de geheele partij met het effenste gelaat ter wereld den volgenden catechismus
overhoort.
- Jan, wat wordt er met de Loga gedaan?
- Ampart gezet, mijnheer!
- Wat is er gedronken, Jan?
- Een gloosie exansie de rôse.
- Niet lagchen! brult van de Velde. Waar is men toen naar toe gegaan? vervolgt
hij.
- In de chieret van Verhagen om la Folle te zien.
- Als men van daag aan zijn vader schrijft, Jan! hoeveel geld krijgt men dan
overmorgen?
- Omstreeks vaif honderd gollen.
- Niet lagchen of ik vermoord je! Wat heeft men dan te vreezen, Jan?
- Dat men cajueel voor zijn briefie op zijn eigen kast op zijn eigen smoel krijgt.
Onderwijl is de oude heer met zijne overburen, den Litterator en den Jurist, in een
taalkundig gesprek gewikkeld.
Litterator. - Het is inderdaad eene letterkundige buitenkans de taal, al is het dan
ook maar met een enkel woord, te verrijken.
De oude heer. - De behoefte doet ze anders wel vinden.
Litterator. - Maar die ze vindt is toch een fijn man, mijnheer! Ik bedoel hier
woorden gelijk insulter, dat Racine invoerde, naar de getuigenis van Vaugelas.
Jurist. - Hoeveel woorden heeft het Fransch niet aan de zoogenaamde Précieuses
te danken! Ik herinner mij féliciter, s'encanailler, obscénité, mystification...
Litterator. - Mystification is een woord van Poinsinet.
Jurist. - Je hebt gelijk, maar dezer dagen vond de la Touche nog het woord
camaraderie.
De oude heer. - En een onzer meest bekende geleerden het woord hybridisch.
Quad. - Maar als ik zeggen mag, mijnheer, ik meen dat het woord hybridisch reeds
lang van te voren bestond.
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Van de Velde. - Net als jij voor de Typen.
- Daar loopt iemand in, als ik het wel heb.
Van den anderen kant der tafel. - Wil je ook liever hier zitten?
- Hebben wij al eens zamen gedronken? vraagt de Paranymfus primus aan het
buurtje van den Philosooph, die er vrij dronken begint uit te zien.
Het Studentje fluistert tot zijn vriend naast hem:
- Als ik nog één glaasje drink ben ik weg.
- Doe of je drinkt en zet uw glas voor mij neer.
Het Studentje brengt het kelkje aan zijne lippen, terwijl de Philosooph zijn ledig
glas voor het bord van den jeugdige schuift en deze na schijnbaar gedronken te hebben
het zijne onaangeroerd voor zijn buurman nederzet.
Paranymf. - Wat beteekent dat?
- Mijn glas is leeg.
- Neen, maar dàt laat ik niet passeren.
Hij vliegt op, de Philosooph stuit hem in zijne vaart.
- Och, kom! laat hem met rust, hij is het immers niet gewend.
- Neen, drinken zal hij of ik heet geen Sam! Maar daarom wil ik eerst wel eens
een glaasje met jou drinken, want ik vind je een aardigen, goeden kerel en ik heb
schik in jou. Geef mij de hand!
Aan kleine trekken herkent men de eerlijke menschen.
- Nu is het ònze beurt, maatje!
O, wat kijkt ons Studentje benaauwd, als dat nog kijken mag heeten!
- Waarom wou je niet eens een glaasje met mij drinken? Je hebt immers niets tegen
mij?
- Iets tegen jou hebben! Waarachtig niet! maar ik...
Philosooph. - Och, Sam, wat heb je er aan?
- Laat mij begaan. Drinken moet hij, al is het maar één drop. Schenk je zelf in!
Kijk! zóó is het immers goed. Nog een klein oogenblikje, dan begint de pauze en
over een uur ben je weer heelemaal frisch op het dessert.
Hoeveel moed plegen dusdanige bescherming ademende woorden niet in te
boezemen en hoeveel vertrouwen te gelijk in dengenen die aldus heerscht over de
aandoeningen des wijns!
- Ik verbeeld mij geritsel aan de voordeur te hooren.
- Dat zal weer eene geschiedenis voor onzen Secretaris zijn!
- Dadelijk spring ik het bed uit en op mijne pistolen aan. Het was over tweeën en
doodstil; alles sliep, beneden mij de luitenant, mijn contubernaal, boven mijn hospes
met zijn kroost. Ik luister nog eens, weder hetzelfde gekras. Nu dacht ik dat tegenweer
zaak zou wezen, laad mijne pistool, doe het kruid op de pan - daar snapt de haan
over! Een slag of mijne kamer van elkander barstte! Van schrik smeet ik mijne pistool
tegen den grond en wipte weder mijn bed in, daar mogt van komen wat wilde.
Naauwelijks lag ik onder de dekens of een benaauwde zucht of vloek, het had van
beide evenveel, rees op uit de benedenkamer; de bovenkamers raakten ook in
beweging, al de bedden
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begonnen te kraken, ik hoorde fluisteren en stamelen, daar werden deuren geopend,
daar werden trappen op- en afgeloopen, daar werd eindelijk aan mijne deur geklopt;
ik hield mij stil als eene muis. Nu komen zij binnen. Op het gezigt van het moordtuig
deinst ieder terug, mijne gordijnen worden weggeschoven en mijn waardige luitenant,
met twee opstoppertjes gewapend en gevolgd door mijn ploert, zijn wijf, zijne
kinderen en Ka de meid, staan mij met slaapmutsen als kalkovens en oogen als potten
aan te grimmen. - God dank! mijnheer! roept nu de juffrouw, zoodra ze mij ziet, wij
dachten zoo waarendig allemaal dat uwees uwees verdaan had!...
De bel klinkt en de Paranymfus primus zegt:
- Mijne Heeren, op last van den Doctor stel ik eene pauze in van een uur. Ik
verwacht u dus ten half tien weder aan tafel.
In de voorkamer vond men speeltafeltjes gereed, aan welke de nuchteren zich
nederzetten. De overigen zonderden zich af of liepen den straatweg op, echter op 's
Doctors verzoek niet naar Wassenaar. Want men moet niet denken dat Wassenaar
en Lisse gelijk staan. Te Lisse is de bevolking den Student genegen, ontvangt hem
wanneer en waar ook met een vleijend gezigt, heeft zijn huis, zijne vrouw en zijne
dochters voor hem over en is wel zoo slim van in te zien dat er altijd iets voor hem
overschiet. Te Lisse is men aan de Studenten gewoon, men weet het geheim hen te
vriend en in eene goede luim te houden, hoe hen te vatten en hunne zwakke zijde te
streelen, en, mits hier en ginds de beurs eens trekkende, kunnen zij alles gedaan
krijgen en mogen des noods het gansche dorp in rep en roer brengen. Geheel anders
alhier. Ik zet het u een voet op Wassenaar te zetten zonder op het onbeschoftst te
worden beleedigd; een schooljongen is er niet veilig, laat staan een Student; de
dorpelingen schijnen een gezworen haat te voeden tegen alles wat zich aan studie
overgeeft. Te Voorburg weet men niet hoe zich jegens Studenten te gedragen; een
Student wordt daar aangezien voor een ontembaar dier, een monster uit de woestijn,
iets kwaadaardigs, iets verdierlijkts, iets onmenschelijks, iets losgebrokens uit de
hokken van Carter, en als een troepje Leidsche jongelui het dorp binnen rukken en
een meisje onder de kin voelen, komen terstond de dienders uit den grond op en
nemen dreigende houdingen aan op de hoeken der straten, de burgemeester houdt
aanspraken in pontifikaal, de gemeente-secretaris beeft met de grondvesten van het
raadhuis en de steedsche buitenlui sidderen op hunne strookjes tuin tusschen den
grijzen Vliet en den grijzen straatweg. Maar te Wassenaar is het leelijker; daar durft
men de gedrogten uit de onveiligste stad der zeven provinciën aan met woorden en
met vuisten, en spoedig zouden, wanneer zij niet ten snelste den aftogt bliezen, de
Minervazonen, met achterlating van vele petten, mantels en nog meer druppelen
bloeds, door de als Holland in 1830 opgestane dorpsjeugd worden teruggeslagen.
Daarom, vrienden, niet naar Wassenaar! Evenmin - de Doctor smeekt er u om evenmin naar den Haag! Laat de wolvinnetjes nu uit uwe gedachte, aan wier borsten
zich zoo vele Leidsche Romulussen krank zogen, en bewaart den rijsten-
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brij van het hol der wedergeboorte voor nuchterer tijden! Men blijft dus in de
nabuurschap, speelt whist, hombre, écarté, of loopt heen en weder; enkelen praten
onder een pijpje bij de nis waar de kagchel 's winters brandt, anderen gaan het broertje
van den Doctor voor een half uurtje gezelschap houden, in de gelagkamer vieren de
koetsiers ook feest en het is, waar men komt, een leven om razend te worden. De
koffij wordt rondgediend, daarna de likeur, en de cigaren zijn der feestelingen met
eene kwistige hand prijs gegeven.
Daar komt de diligence van le Clerc aan. De Student-Leidenaar staat reeds, in zoo
ver zijne stukkerigheid het hem niet belet, gelijk het een gehoorzamen zoon betaamt,
aan de deur te wachten met het doel om stilletjes weg te snijden. Fluks stapt hij op
de trede van den wagen. O wee! Eenige vrolijke gasten, die dieper in den gang bezig
zijn met buitengewoon vrijzinnige beginsels uit te slaan, krijgen er den neus van.
Weg zijn de staatkundige beschouwingen!
- Wat zou dàt beduiden? Houdt hem beet! Houdt hem beet!
- Pakt hem bij een poot!
Een geweldig gekerm vervult den wagen. Het was een dikke heer, wien de andere
poot gruwelijk op een paar likdorens getrapt had.
- Laat me dan los! Ik heb beloofd t'huis te zullen komen.
- Daar komt niets van in. Hem poetsen! voor dat je een toast op den Doctor hebt
ingesteld! 't is nooit vertoond! Trekt hem bij zijn jas!
De Student-Leidenaar handhaaft zich nog op de trede, de lankmoedige le Clerc
slaat reeds het portier van de coupé digt.
- Jongens, helpt eens een handje! Dierkens wil weg.
En onder luid gevloek aan den eenen en geschreeuw aan den anderen kant, wordt
de Leidsche jongeling zoodanig aan kleed en lijf geschoffeerd, geteisterd en gehavend,
dat hij eindelijk het evenwigt verliest. Nog geeft hij het niet op, maar klemt zich in
het achterover vallen aan den stok vast van den heer zonder likdorens en verwart de
andere hand in de strikken van een vrouwen-hoed, met het treurige gevolg voor beide
reizigers, dat hij, verrijkt met een brok rotting en eenige verknuffelde zwart satijnen
linten, te land komt in de armen zijner plagers, die zegepralend hem ijlings onder
woest rumoer naar binnen slepen, terwijl le Clerc de gunstige gelegenheid te baat
neemt om ten spoedigste zijne diligence te sluiten, welke wegrijdt onder het geurm
en gejank der twee onnoozele halzen, die, te Leiden aangekomen, nog niet half hunne
gal over de booswichterij van die smeerlappen - zoo noemen zij de Studenten, met
permissie! - hebben uitgestort en zich gelukkig achten in den famieliekring, nog
versch voor dergelijke uitboezemingen des verontwaardigden gevoels, weder op
nieuw den lavastroom hunner gekrenkte eigenwaarde te kunnen laten vloeijen. Terwijl
merkt een der oorzaken van het onheil droogjes aan: dat hij het nog al gelukkig vindt
dat de diligence leeg was. Zoo het paar ongelukkigen dàt vernam het zou hun
voorzeker het leven kosten. De woede van den Student-Leidenaar, die nu wel
gedwongen was te blijven, bekoelde ras wegens het zotte tooneel en het zoete van
den dwang, waaronder zijne mak-
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kers hem deden bukken, hoewel hij nogtans niet ontkennen kon, dat hij er schrikkelijk
inzat om des morgens t'huis te komen, daar zijn vader nu waarschijnlijk den ganschen
nacht vergeefs voor hem zou opblijven; doch toen men hem geraden had, die vrees
straks maar cordaat met een glas Champagne ampart te zetten, sloot hij vrede met
zijn lot en bekreunde zich verder meer om vadertje noch moedertje.
Het uur was om, men begaf zich weder naar tafel.
- Mijne Heeren! zeide de Paranymfus primus, na met het belletje geklingeld te
hebben, het is den Doctor aangenaam u weder hier te zien, ter voortzetting van het
feest. Hij hoopt dat dezelfde opgewondenheid, dezelfde vrolijkheid, dezelfde harmony,
zullen blijven heerschen, die in de vooravond zoo veel hebben bijgedragen om de
partij te veraangenamen.
- IJs, mijnheer! - Marasquin, mijnheer! - vallen de knechts in.
Naauwelijks zijn beide genuttigd of de pokaal komt ter tafel, er wordt stilte geboden
en de Paranymfus primus neemt weder het woord.
- Doctor! ik heb eene treurige en te gelijk aangename taak te vervullen; ik moet
het eerst van allen u den drinkbeker toebrengen en op uw welzijn ledigen op dezen
zoo belangrijken dag, waarop gij met den meesten lof bevorderd werdt tot Doctor in
de geneeskunde. Treurig en moeijelijk is het voorzeker voor mij, iemand het vaarwel
toe te roepen, met wien ik gedurende den tijd van bijna zes jaren in eene onafgebroken
vriendschapsbetrekking verkeerde, in de innigste trouw des harten leefde; met wien
ik een zelfde pad gelijk een zelfde vak bewandelde en van wien ik niets dan
hartelijkheid, dan opregte vriendschap ondervond. Maar lenigend en bemoedigend
tevens in deze smart is het voorzeker, wanneer ik bedenk dat zich voor dienzelfden
vriend, door zijne bevordering tot Doctor in de Medicijnen, thans eene loopbaan
opent van roem en eer. - Te Winschoten! - Ja! heden verlaat gij het zorgelooze,
onafhankelijke jongelingsleven en uw verlies gaat ons allen aan het hart; uw voorhoofd
zal weldra eene ernstigere plooi aannemen en gelaat en houding iets deftigers en
bedaarders...
- Die bliksemsche kerel lult goed.
- St! St!
- Maar de voldoening, die gij smaken zult, wanneer gij uwen naaste van den dood
redt, vaders aan hun liefhebbend kroost terug geeft, natuurgenooten van het ziekbed
opheft, zal ruim opwegen tegen de voorbijgaande genietingen des Academielevens.
Geluk dan, waarde vriend! met de waardigheid, dezen morgen zoo glansrijk verkregen,
het ga u in allen deele wèl op uwen levensweg, maar vergeet nooit dat gij eenmaal
Student waart aan de Leidsche Hoogeschool en herinner u steeds mijner, die eene
eerste plaats onder het getal uwer vrienden heb mogen bekleeden!
Luide toejuichingen begroeten dezen toast, welke door een nog luider Iovivat
Doctoris sanitas en het geklink der glazen wordt gevolgd. Intusschen valt het den
bedaarden opmerker in het oog dat de dronkenschap hand over hand
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toeneemt. De Paranymfus secundus vult de pokaal en wendt zich tot den vader des
Doctors.
- Was de eerste feestdronk aan den Doctor gewijd, ik wijd dezen tweeden aan den
vader des Doctors.
Aller oogen vestigen zich op den ouden heer.
- Deze dag moet eene ruime bron van de zuiverste vreugde voor zijne ziel openen,
nu hij heden zijn geliefden oudsten zoon in het vak zijner keuze met zoo veel lof ziet
bevorderd. Ik, die de eer en het genoegen heb met beide meer bijzonder bekend te
zijn, aarzel niet te verzekeren, dat die schitterende uitslag van de studiën des Doctors,
waar deze gewigtige dag het zegel aan hechtte, in de eerste plaats dank moet worden
geweten aan de onbekrompene en liberale wijze, waarop zijn vader hem die studiën
liet aanvangen en in de gelegenheid wist te stellen zich op eene degelijke, mannelijke
wijze, gelijk het een braaf en regtgeaard jongeling betaamt, te ontwikkelen. Hij plukke
daarvan thans de vruchten! Moge hij nog lange jaren getuige zijn van het geluk zijns
zoons, zoo wel in diens huisselijk leven als in het moeijelijke vak, dat hij gaat
uitoefenen, en in diens liefde en achting de zuiverste voldoening smaken voor de
opvoeding, welke hij zijn geliefden zoon eenmaal schonk!
Naauwelijks was deze toast uitgesproken of de oude heer rees op en zeide met
eene eenigzins aangedane stem:
- Ik dank u, mijnheer de Paranymf, voor den vleijenden toast mij toegebragt; of
ik die verdiende laat ik daar, doch dit gaat zeker, dat, zoo deze dag gewigtig is voor
mijn zoon hij dit niet minder is voor mij, die hem van der jeugd af aan als mijn
oogappel bemind heb, voor wiens behoud en wiens heil ik God gebeden heb alle de
dagen zijns levens en die steeds met zoo veel liefde aan al mijne zorgen heeft
beantwoord. Deze plegtige dag heeft het mij wederom bevestigd, dat ik mij niet in
hem bedrogen had en het einde kroont het werk. Ik zal het kort maken, jongen! Maak
u hem waardig, den graad, u dezen morgen geschonken, wordt een sieraad der
maatschappij, wees de glorie mijns ouderdoms en de staf uwer lieve moeder, als ik
er niet meer zijn zal!
Allen rezen op, tot zelfs die aan het einde der tafel zaten stelden er eene eer in met
den ouden heer te klinken, ja, het was duidelijk te zien hoe zeer zijne aanspraak op
de gemoederen der aanwezigen, die nu daarbij ook alles door den prisma des wijns
zagen, werkte. Een oogenblik later beantwoordde de Doctor - het was voor het eerste
maal dat hij uit zijne doctorale nietsbeduidendheid verrees - den toast zijns vaders
in de volgende al te koele woorden, welke niets meer waren en ook wilden zijn dan
eene pligtpleging, waarbij het hart het desalniettemin goed meende, maar de
zamenloopende omstandigheden verboden iets gemoedelijkers.
- Ik dank u, mijn vader, voor uwen hartelijken wensch. Ik ben u erkentelijk voor
alles wat gij voor mij gedaan hebt en het was mij een nieuw geluk op dezen dag uit
uwen mond te mogen hooren, dat gij te vreden over mij zijt. Ik
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beloof u dan ook al mijne krachten te zullen aanwenden om mij uwe ouderlijke liefde
meer en meer waardig te maken.
Intusschen werd het geraas der feestvreugde hoe langer hoe uitbundiger, en van
de Velde, die reeds onder het vooreten enkele malen was vermaand geworden niet
te gooijen en te stelen, doch in de pauze niet te min met eene fazantenvlerk op zijn
pet had geloopen, herhaalde nu zijne strooperijen en bombardementen stoutmoediger
en veelvuldiger. De ruiker in de vaas, welke in zijn bereik stond, was voor zijne
aanvallen reeds bezweken en de schaaltjes in zijn gooiarm strekten hem tot pijlen en
kogels. Er werd ondertusschen, om den algemeenen lust niet op te wekken, geene
calange op deze vergrijpen gesteld, nu evenwel werd het hoog tijd dat de tweede
Paranymf, tot wiens gebied van de Velde behoorde, er zich mede ging bemoeijen.
- Waar is de Piepa gebleven?
- Naar huis.
Niemand, behalve de naaste buren en overburen, die hem zag uitknijpen. Ook was
het zijn tijd, en op dezen zelfden oogenblik reed de goede man met zoontjelief, die
zich nog altijd doodziek bevond, slechts wenschte dat hij maar weder bij den patroon
was en volstrekt geen trek had gevoeld om weder op de partij te verschijnen, naar
Leiden terug, waar zij in de Plaats Royaal zouden logeren.
Paranymfus secundus. - Och, van de Velde, je moest dat nu laten.
Van de Velde leuk. - Heb je 't tegen mij?
- Ik zeg dat je liever met dat gooijen moest ophouden.
Het roepen om het woord herhaalt en verheft zich. Het is telkens ook: - Mag ik
eens opstaan, Paranymf? - wien de Student-Leidenaar, die nooit op eene
promotiepartij was doch lid is van Philomathie, maar halstarrig Praeses gelieft te
blijven noemen.
Nadat de Voorzitter van de geneeskundige Faculteit den Doctor als eene parel van
deze en die van ad majora hem als een juweel van dat Dispuut hebben geprezen,
komt Piet Zwaan aan het woord, die - niemand verwachtte het anders - een vers uit
zijn boezem of liever uit den zak op zijn boezem trekt. Helaas, neen! trekken wil.
Want de zak op zijn boezem is ledig. Zou hij het verloren hebben? Doodelijk verlegen,
peilt hij elken anderen katoenen afgrond, zoekt onder de tafel, tast onder de stoelen,
ligt zesmaal zijn servet op; vruchteloos! Iedereen, de Doctor inkluis, proest het uit.
Zwaans verwarring verdriedubbelt. Hoe zal hij het nu maken? Vliegen kan hij; maar
loopen? Zingen; maar spreken? Daar gaat de bel reeds voor het tweede maal!
- De Heer Zwaan heeft het woord!
Hetgeen zoo veel zeggen wil als: komt er haast wat?
- Ik zoek mijn vers.
- Doe het voor van daag dan maar eens in proza! graauwt hem eene stem toe in
de buurt.
- Maar ik had dat alles nu reeds in dichtmaat gedacht.
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Hij is dood ongelukkig.
- Doctor, vangt hij maar aan, ik had gehoopt u in verzen te verrassen, maar ik heb
mijn vers verloren.
- Je kent het zeker van buiten.
- Och, neen!
- Een Dominé van Urk
Die zou te Schokland...
- St! St! Mijnheer Zwaan heeft het woord!
- Doctor, nu zal ik het maar in proza moeten doen.
Tutti. - Hoerah!
- Ik wensch dat... dat het u goed moge lukken...
Algemeen hoerah.
- Goed moge gaan, wil ik zeggen, in het vervolg...
- Het lukt jou minder goed.
- En dat u het geluk moge... moge... hebben, waar gij komt in het vervolg. Dat
hoop ik, Doctor, en ik recommandeer mij voortdurend in uwe vriendschap.
Van de Velde. - Die kerel spreekt verdomd goed. Piet! Piet! Heb je geene ooren
aan je kop?
Piet kijkt even op, als een verschrikt konijn.
- Je moet straks voor mij ook eens een toast instellen, anders wee je gebeente!
Piet vindt van de Velde minder pleizierig in de conversatie dan deze zichzelven,
die langzamerhand schrikkelijk dronken wordt, maar het, helaas! daarom toch niet
zal afleggen.
De pokaal komt aan den Philosooph, die in eene overdreven koddige terminologie
den Doctor onderscheidene welgemeende wenschen doet, welke evenwel op het
benevelde brein der gasten zoo weinig hechten dat geen hunner eene halve minuut
daarna zou kunnen navertellen, wat de spreker gezegd heeft; waarop het koor
plotseling invalt:
Kun je me ook zeggen waar of Kikman woont,
Kikman woont,
Kikman woont,
Kikman op de Breêstraat woont.27

welk gelol eensklaps wordt afgebroken door het geschreeuw van twee dronken
sujetten, die, na zich eenigen tijd verdonkeremaand te hebben, luidruchtig redenerende
binnen komen stuiven, al maar tegen elkander roepende en tegen al de gasten, met
gebaren als malende windmolens:
- Drink is a great provoker of three things: nose-pointing, sleep and urine28.
- And of kots! stamelt de ander er achter; don't it?
Zij rollen tegen de stoelen aan, rennen de kamer rond en worden met veel
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moeite door eenige minder onbedaarde slaplippers op hunne zetels nedergeplakt,
hoewel zij, niettegenstaande alle aangewende pogingen, niet te bewegen zijn hunne
Shakespeareaansche uitboezeming in den eersten tijd op te geven.
- Mijne Heeren, spreekt de Doctor, nadat de bel zich heeft doen hooren en de orde
zich weder hersteld heeft; mijne Heeren! ik heb het genoegen aan deze tafel twee
vrienden te zien, waarvan de een Voorzitter en de ander Secretaris is van een
Dispuutgezelschap, waarvan ik meer dan drie jaren het genoegen had lid te zijn. Ik
wensch dat dit Dispuutgezelschap, dat het moge bloeijen en groeijen - de Doctor is,
of men het merkt, een beetje dronken - en nog lange jaren een sieraad zij van dit
Academie. Ik drink, Meneeren! op ad majora. Dat er altijd zulke knappe leden in
mogen zijn als deze Voorzitter en die Secretaris!
- Hoezee! Ad majora!
- Ad majora, hoor!
Men zingt:
Al de mooije meisjes komen in den hemel,
Daar is voorwaar geen twijfel aan,
Omdat zij zoo menig...

en wat daar meer volgt.
Pan, pan! vliegen de kurken van de Champagneflesschen, de pokaal vervolgt steeds
hare glorievolle baan en de bijzondere toasten gaan hun gang. Te veel om te noemen!
Van de Velde tot Quad. - Vindt je dien Leidenaar die daar zit al niet een vervloekt
dwazen vent?
- Of ik! zegt het goedige Chrisje om er af te zijn.
- Een ploert, een bedonderde kerel! De vent zuipt geen bliksem.
- Hij kan niet eens zijne hand teekenen! laat Chris zich uijig genoeg voor hem
ontvallen.
- Willen wij nog eens drinken?
Chrisje kan er onmogelijk af.
Van de Velde. - 't Is een kul.
- Nog al!
Van de Velde in de verte tot den Student-Leidenaar, die schromelijk bezopen is
geworden. - Zeg er eens, jij daar, met je kromme snotkoker, zij houden je hier voor
een kul!
- Verrader! denkt Chrisje.
Geen wonder zoo een van de Velde den Philosooph het land toedraagt.
De Student-Leidenaar opstaande. - Wie houdt mij voor een kul?
- Die kul hier.
- Wel God verdom'me! snorkt de Student-Leidenaar, of hij het nooit meer deed.
En fluks rukt hij op Quad aan, die nu insgelijks opstaat om den aanval af te weren.
Naauwelijks zijn er een paar onschuldige muilperen gewisseld, of een
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drietal gasten, waaronder de Paranymfus secundus, bieden zich aan de strijdenden
te scheiden.
Student-Leidenaar. - Ik wìl hem op zijn smoel slaan.
- Je moet duelleren! fluistert van de Velde.
- Och, Van de Velde, hou jij er je nu buiten!
- Ja, duelleren!
Paranymf. - Morgen, nu niet, nu is het te laat.
- Ja, morgen! en ik ben te spreken, 's morgens van één tot drie en 's avonds van
acht tot tien, dan zit mijn vader op Amicitia, en dan kan je er van krijgen al wat je
wilt - men weet niet regt meer wie de beleedigde is - en ik zal met je vechten op
leven en dood, op pistool, op sabel, op degen, op geweer, op paixhans, op al wat je
wilt...
Quad kijkt als een kalf. Onder deze laatste rede was de Student-Leidenaar weder
naar zijne plaats getroond, van waar hij, op aanhoudend gesmeek van den Doctor,
de zaak een kwartier later met de helft der Quaden afdronk.
Deze kreeg het echter weldra nogmaals met zijn woesten buurman te kwaad, die
hem weder eene poos voor oud vuil had laten zitten, maar nu in zijne heviger
dronkenschap hoe langer hoe meer pleizier kreeg onzen Liefhebber eens ongenadig
te donderen.
- Wat zit je luizenpad slecht, Chris!
Chris sidderde al.
- Dat zal ik eens beter aanleggen.
En eer het iemand bemerkt had - Chrisjes ach en wee ging in het wild rumoer
verloren - was zijn plat gestreken knikkertje, dat van de Velde stevig onder zijn arm
gekneld hield, in een ragebol herschapen, en het schaaltje gemberstroop er op
geledigd.
Daar zat hij nu weer- en radeloos, onder het uitzinnig geschater van al de
aanwezigen, die hem terstond bij zeker plaatje vergeleken uit Rowlands treatise on
the hair, dat men om de fleschjes Macassar olie gewikkeld vindt.
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Een der Opponenten is aan het woord.
- Wèl hem, wien Aesculaap tot zijnen volger wijdt!

- Dat 's mijn vers! roept Piet Zwaan, opschietende van zijn stoel. De Opponent
wederhoudt naauwelijks een glimlach en herneemt:
- Wèl hem, wien Aeskulaap tot zijnen volger wijdt!

- Dat 's gemeen! dat 's bliksems gemeen! Je hebt het gestolen, in de pauze, toen ik
mijn jas uit had.
Paranymfus primus. - Blijf zitten!
Hij vliegt nogtans op, de tafel langs.
Al de gasten aan dien vleugel. - Houdt hem vast! Houdt hem vast!
Worsteling.
- Vlakje, je bent dol! je bent dol, Vlakje!29
Daar zit hij weder op zijne plaats.
Aan den anderen vleugel, terwijl de Opponens poogt voort te gaan. - St! St!
De Paranymfen. - Stilte, Meneeren, stilte!
Piet Zwaan zit in zichzelven te mokken en te brommen, maar onderwerpt zich aan
zijn gestarnte.
- Wèl hem, wien Aeskulaap tot zijnen volger wijdt!
Wèl hem, die onversaagd, met ziekte en dood in strijd,
De slang verplettert, die in 't menschlijk leven bijt,
Sints 's werelds worden!
Hem eert, wie wetenschap heeft in zijn brein vergaard;
Hem looft, voor wien Minerv' wat minder heeft gespaard...

- Dat hooren wij!
Piet blijft voor zich kijken.
- Hem prijzen van het een tot 't ander eind der aard
De woeste horden.

- Dat 's eene vervloekt gemeene hatelijkheid op de jongelui.
Piet Zwaan. - Dat lieg je.
- Wat! zeg je nu weer dat het vers niet van jou is?
Paranymfus secundus. - Laat hem nu toch met vrede! wat heb je er aan?
- Dit heil wordt nu uw deel, o allertrouwste vrind!
Bij wien van nu af aan de kranke heuling vindt.
Nu strengle rond den muts des Doctors Cypris kind...

Een Medicus met eene zatte stem, zijn glas opheffende. - Doctor! je kind! Daar ga
je!
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- Cypris kind
Zijn mirthekroonen!
O! dat een gade u al 't geleden leed verzoet',
En trappe, waarde vriend, uw rampen met den voet!
Maar dat tot aan uw dood, mijn naam in uw gemoed
Toch blijve wonen!

De geheele tafel dreigt in opschudding te geraken en commenteert luid en binnen 's
monds de verhevenste regels van het dichtstuk, de Doctor, die, gelijk wij gezien
hebben, ook een weinigje vrolijk is geworden, niet uitgezonderd. De voorlezer, die
het zoo bespottelijk mogelijk opdreunt, kan bijna niet voort wegens het onduidelijke
schrift en het lagchen.
- Want waar de vriendschap troont daar is het leven zacht,
Daar blinkt de zon van vreugd, daar valt geen donkre nacht
Van tegenspoeden, daar ontvangt de boezem kracht
Uit vrienden adren!

Luid geschater. Het kookt Piet Zwaan in zijn binnenste, hij is inwendig razend en
helsch. Nu blikt hij om zich heen, werpt zijn stoel wanhopig achter zich tegen een
dientafeltje en verlaat de zaal. Weinigen geven er acht op.
- En daarom, vriend! blijf trouw aan d' eens gesloten band!
Steun, wordt u 't leven zwaar, op mijne vriendenhand,
Die zelfs u leiden zal tot aan den zwarten rand
Van 't graf der vadren!

Daverende bravo's kondigen het einde aan van het heerlijke vaars.
De Doctor wil den dichter toch bedanken en een troostwoordje toespreken, hem
zeggende: dat, daar hij het gedicht had zamengesteld en een ander het voorgedragen,
hij Doctor het er voor houden moest als de goede wenschen van beide uit te drukken
en beide er alzoo dankbaar voor was; doch de oogen naar Petrus opheffende, ontdekte
hij met de overigen dat de vogel gevlogen was. Dadelijk werd den vlugteling een
Paranymf achter na gezonden, die, achtervolgd door een drietal, hem dronken en
wèl, doch in eene droevige stemming, op een stoel pruilende vond, in een hoek van
de voorkamer. Het huilen stond hem nader dan het lagchen. Met een zoet lijntje
trachtte men hem weder naar binnen te krijgen. Doch hij hield vol dat het een gemeene
streek was en hij zich niet liet verneuken. Klikspaan, men weet het, houdt niet van
vijgebladen. Allen waren het eens dat hij daarin groot gelijk had en zij zich ook niet
zouden laten verneuken. Dat schonk hem kracht en hij durfde zich stoutmoediger
toonen tegenover zijn verraderlijken roembelager. Hij had in het genoegen van de
promotiepartij niets anders gezien dan dat van een vers te kunnen opsnijden. En nu!
iets zoo verhevens en gezwollens, iets zoo Vondeliaansch gespierds en hoogdravends,
had hij door het slijk zien sleuren en
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prijs gegeven aan den bitteren spot van al diegenen, die het in zijnen mond bewonderd
zouden hebben. Helaas! helaas! driewerf helaas! Daar kwam de Opponens zelf. Hij
beduidde Zwaan dat hij het zoo erg niet gemeend had, dat het maar eene grap was
geweest, en slaagde er in, hoe dronken hij zich ook gevoelde, den nog dronkener
dichter eenigzins tot bedaren en in eene dragelijker luim te krijgen.
- Willen wij het afdrinken?
Eerst wilde Piet er niet van hooren, maar op aandringen van de anderen zeide hij
eindelijk flaauw en weifelend:
- Nu, ja dan!
- Piet! denk dat de edelmoedigheid de dochter van de porceleinkast is!
En metéén eene groote karaf, vol koud water, die daar ten behoeve der onbekwamen
en beklemden van harte was nedergezet, aangrijpende, vulde de Opponens twee
bierglazen, welke er naast stonden, en reikte ze den ontstemden zanger toe. Men
klinkt. Piet Zwaan zwelgt het vocht tot op den bodem naar binnen. Partij, die minder
dorstig is en beter bij zijne zinnen, brengt het slechts even aan de lippen. Doch Piet,
het glas aanstarende, met eene onuitsprekelijke uitdrukking van gramschap en
kleinachting in zijne vertrokken gelaatstrekken:
- Sla je hem niet dood?
De Opponens vat het glas weder gedwee in de hand, terwijl de troep Piet Zwaan
onverwacht onder de oksels pakt en hem slierende en zwaaijende, onder het gezang
van:
Daar komt Pietje Zwaan weer aan!
't Hoofd met lauweren belaân!
Hij kan niet meer alleenig staan!...
Piet, het zwaantje
Van het Zaantje!...

naar zijne plaats brengt in de zaal, waar hij met een vervoerend gejuich en ongeveer
vijf duizend glazen in de lucht wordt ingehaald, gesalueerd en onder de tafel gewerkt.
De dronkenschap neemt, zoo mogelijk nòg toe. Een paar heeren en de Jurist, een
knappe maar bedaarde jongen, die weinig wijn kan verdragen en wien de partij te
ruw werd, liggen op de koepelkamer klaagliederen tegen elkander aan te heffen. Van
de Velde wordt hoe langer hoe onverdragelijker en vlegelachtiger, en ondanks al de
vermaningen der Paranymfen en al de rouge-bords, waartoe het ijzeren varken reeds
herhaalde malen is veroordeeld geworden, heeft hij het gooijen en stelen niet verkiezen
te laten, vooral het gooijen naar den Philosooph, wien hij een heftig land toedraagt
en niet zou nalaten een standje te maken, zoo hij, afgeschrikt door diens zedelijken
invloed op al de overigen, hem maar openlijker aan dorst. De Philosooph wil echter
de wijste
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zijn en sluit de oogen. Reeds zijn ieders rokken en jassen een geruimen tijd uit, de
cigaren aangestoken, en alle stoelvastheid is verbannen. Het is één uur.
De pokaal komt eindelijk aan den tengeren buurman van den in van de Veldes
toorn vervallen Philosooph. Des jonkmans brein, hoewel het voor zijne jaren reeds
onbegrijpelijk veel wijn kan velen, is, verre van bedrukt of twistziek, ontzettend
levendig geprikkeld, en de veelvuldige bekers Champagne hebben wel het meeste
toegebragt om hem in die zenuwachtige, opgewekte aandoening te houden. Met eene
fijne, trillende stem vangt hij aan, zich vasthoudende aan den rand van de tafel en
aan de kandelaars, die wel wat medegeven.
- Ik drink op den Doctor! Wat mijn hart gevoelt - en hij sloeg zich op de borst en
sprak met de innigste overtuiging, dat kon men zien aan zijne gebaren en bespeuren
aan de klem, welke hij aan al zijne woorden trachtte bij te zetten, als wilde hij ze
meer doen zeggen dan ze werkelijk uitdrukten. - Wat mijn hart gevoelt, dat kan ik
niet uitspreken; ik gevoel onuitsprekelijk veel. - Tot den Philosooph. - Dat ik nu ook
zoo dronken moet zijn! - en ik dank u, Doctor, dat ge mijn vriend en mijn vader hebt
willen wezen en mij uwe hulp... en uwe hulp... overal hebt verleend. Toen ik hier
nog pas kwam kijken, hebt gij als een trouwe, eerlijke vent mij den weg gewezen,
je hebt me van dien gemeenen Bivalva afgeholpen - de Philosooph stoot hem aan,
dat hij niet verder in bijzonderheden zou treden - je hebt alles voor me gedaan wat
in uw vermogen was... en nog veel meer heb ik voor je gedaan - men lacht - ik wil
zeggen voor mij... en daar ben ik je eeuwig dankbaar voor, en als ik promoveer, zoo
als jij, Doctor, met den eersten graad, dan zal ik het aan iedereen... aan iedereen zal
ik het zeggen, Doctor!... dat ik dat... dat ik... dat ik zoo knap ben geworden... dat ik
dat aan niemand dan aan jou verpligt ben. Maar - en eensklaps betrok zijn gelaat nu ga je weg... mij verlaten... practiseren in een gat aan een uithoek van de wereld...
en trouwen... en sterven... en ik zal u zoo missen...
Een traan blonk in zijn oog, zijn gemoed schoot vol, hij kon niet langer
voortspreken. De Doctor ging terstond naar hem toe, klonk eens met hem, zeide hem
fluisterend een paar goede woorden, gaf hem de hand en liet hem toen met den
Philosooph naar buiten aftrekken. Daar kon hij vrij uitweenen, daar behoefde hij zich
niet langer te bedwingen. Eerst hinderde het hem wel dat zijn buurman, voor wien
hij zoo gaarne zijn fatsoen had gehouden, hem gevolgd was, want hij schaamde het
zich - o prille jeugd! o prille jaren! - dat hij zoo jammerlijk aan de gevolgen der
dronkenschap leed; doch hij was te ver heen om de kracht nog te hebben dezen aan
zijn verstand te brengen dat hij zich liever alleen bevond. Evenwel toen de Philosooph
hem vriendelijk onder den arm nam en hem zoo gemoedelijk mogelijk troostte en
moed insprak, nam hij daar genoegen mede; alleen zijne tranen hielden niet op en al
wat hij kon uitbrengen was: - Je weet niet wat voor een goede vent hij is en hoeveel
hij voor mij gedaan heeft. Hij is mijn beste vriend. En nu gaat hij weg en ik zie hem
nooit weerom!...
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En dan was het weer krijten geen gebrek. Als dronken menschen ééns aan het schreijen
raken mag de duivel er een eind aan zien. Hij beefde door al zijne leden en was koud
als ijs. Eindelijk kwam de boel er uit: βοαω, βοω! βοαεις, βοας! Toen voelde hij
verligting van zijne smart! De Philosooph sjouwde hem naar binnen in de zijkamer
en liet hem water drinken. Dat bragt hem verder tot bedaren. Daarop beduidde hij
hem dat hij best zou doen te gaan liggen en bezorgde hem bij de anderen in het
lijkenhuisje. Het Studentje was onuitputtelijk in betuigingen van erkentelijkheid.
Toen de Philosooph in de zaal terug kwam vernam de Doctor met de meeste
belangstelling naar den jeugdige en beval hem ten sterkste den Philosooph aan,
zeggende dat hij een fatsoenlijke, degelijke, lieve jongen was, die zich van den
beginne af aan uitmuntend aan de Academie had gehouden. Daarop sloop hij voor
een oogenblikje de zaal uit naar zijn gunsteling. En deze nacht legde den band tot
eene reine, ware, Academische boezemvriendschap.
Gedurende het vorige tooneel is van de Velde een dierbaar genoegen gaan scheppen
in het breken van Champagneglazen, telken male als hij er een nederzette op de tafel
of er boven op sloeg met het platte van de hand, zonder vrees voor de gevolgen, en
dan klonk het ieder oogenblik:
- Men schaffe me een ander glas!
En als de knechts niet vlug genoeg aanspoedden, rolde er een donder van de
vreesselijkste vloeken door de feestzaal. Ondertusschen voelde zich de Paranymfus
secundus gemelijk worden en voorzag dat er vóór het sluiten van de partij nog wel
eens eene rusie, en van ernstiger aard dan die tusschen Quad en den
Student-Leidenaar, ontstaan kon. Om eenige afleiding te geven riep hij:
- Heer Hendrik, zal je niet eens een liedje zingen?
Van de Velde. - Wel ja, eeuwige Klaplooper, denk je dat je hier alleen bent voor
jou pleizier?
De Klaplooper liet het zich zeggen en grinnikte zelfs om de geestigheid, maar
daar was het van de Velde niet om te doen. Hij kwam op hem af, voor het gemak
over de tafel; doch terstond verhief zich zulk een vervaarlijk bellengelui en zulk een
algemeen geschreeuw dat de monsterlijke Loga spoedig weder am part werd gezet.
De Klaplooper antwoordde met eene dikke tong en eene vette stem: dat hij niets kon,
dat hij niets wist.
Het koor. - Je moet!
- En als ik jullie nu zeg dat ik waarachtig niets ken.
Het koor hem nadoende. - Je moet!
- Ik wil niet, ziet daar!
- Het gaat er op! Zoo verd...!
- Nou, wat willen jullie dan hebben, wat moet ik dan doen?
- Zingen, en bliksems gaauw!
- Zingen? en waarvan?
- Van Krullemie.
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- Neen! dat 's te gemeen.
- Dan van: laat ons vrolijk brassen.
- Nu kom! van: laat ons vrolijk brassen.
Dat was voor de duizendste keer. Nu zou hij ten minste iets dat naar een toast
geleek gedronken hebben, want die op het meisje van den Doctor, had hij, tot ergernis
aller gasten, niet ten einde kunnen brengen. Daar rijst het ondier op. Voor dat hij
aanvangt is hij reeds het voorwerp van ieders openbaren spot.
- Laat ons vrolijk brassen
Bij de flikkerglassen
Van een kunstig licht!
Wie zou 't ons verbieden?
Onze jaren vlieden:
Ruim genot is pligt!

Ruim genot is pligt, meneeren! ruim genot is pligt!
- Ruim genot is pligt, Klaplooper!
- Heintje, op je dichterlijk breintje! Daar ga je!
Allen klinken en jouwen hem uit.
Paranymfus secundus met eene doordringende stem. - Van de Velde! wil je 't dan
nu eindelijk laten?
Tot wederantwoord werpt deze nog een paar abrikozenpitten naar den Philosooph.
Paranymfus secundus. - Als je 't nog eens doet, calangeer ik je voor drie
rougebords.
Van de Velde breekt een pijpensteel in eenige stukjes en gooit er den Paranymf
mede in het gezigt.
- Allons! drie rouge-bords!
Nog een pijpensteeltje.
De Paranymf woedend, alhoewel zich intoomende. - Gaauw wat!
Van de Velde schenkt in.
- Dat 's één.
Het tweede schenkt hij maar half vol.
De Paranymfen en een paar anderen. - Rouge-bord! Rouge-bord!
- Het is rouge-bord.
- Het is niet waar.
- Ik verdom het!
Hij gooit zijn glas tegen den grond.
Paranymf. -Jan! een ander glas aan mijnheer!
De geheele vleugel. - Zuipen! Zuipen!
Van de Velde. - Paranymf, je bent een flaauwe bliksem! Ik schijt in jou en in jullie
allemaal. Ik schijt in jullie allemaal, en in die fluim daar ook - op den
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Philosooph wijzende - daar schijt ik ook in. Hei, hei! pedant stuk stront!...
Allen hem overschreeuwende. - Eerst zuipen! Eerst zuipen!
- Welnu! ik zàl zuipen!
En met één kotst hij een grooten plas naast zich neder op den grond. Arme Quadje!
Onderwijl ligt zijne roode das op de tafel in den gestorten wijn te zwemmen, zijne
bretels, die naast hem afgevallen zijn, drijven in nog iets anders; zijn hemd, met
allerhande vlekken en spatten, is tot zijn navel toe opengerukt en vertoont eene breede,
schonkige, harige borst, welke athletische krachten verraadt en longen van staal. Zijn
kroes haar staat te berge en zijne kwalijk geslotene broek dreigt op zijne hielen te
zakken.
- Welnu! ik zàl zuipen! herhaalt hij met zijne schorre, zware bulkstem, en royaal
ook! Of denk je dat van de Velde geen zuipsel meer lust? Dàt is voor den donder
één, dàt is voor den bliksem twee, en dàt is voor de eeuwige verdommenis drie!
Hij schudt zenuwachtig en afkeerig het hoofd, wegens den grooten plas wijn, die
hem echter eensklaps weder nieuwe spierkracht schenkt, veegt zich den muil af met
het bovenste van de hand en kwakt het glas tegen den vloer dat de scherven de gasten
om de ooren vliegen.
- Maar ik zal, gilt hij uit, opstuivende als een woedende buffel, - hier kwam een
drietal goddelooze bezweringen - ik zal het gooijen toch niet laten!
En in een oogwenk slingert hij uit al zijne magt zijn stoel naar den Philosooph,
die echter den slag niet behoeft te ontwijken, daar het meubel voor den Doctor te
land komt, na in deszelfs vaart eenige glazen, borden, schaaltjes, kandelaars, eene
compote, eene bloemvaas en eene lamp verbrijzeld en omvergesmeten te hebben.
De tafel baadt in de olie.
Allen met een kreet van afgrijzen. - Hij gooit den Doctor!
- En, brult hij door, was dàt mis, dan zal dìt raak zijn! eene half volle flesch wijn
naar het hoofd van zijn vijand keilende, die gelukkig vroeg genoeg bukt om zich de
hersenpan niet te doen vermorzelen.
De flesch had in den omzwaai het linnen van de meeste feestvierders met nog
meer wijn bemorst en de tafel was ééne roode vlek. De knechts redden wat te redden
valt. Nu rukken allen - te laat! - op het woeste gedierte aan, dat in den beginne niet
schijnt te temmen, doch eindelijk voor de overmagt van vuisten, voornamelijk van
die des Voorzitters van de Medische Faculteit, en den wijn moet zwichten, hoewel
niet zonder met zijne klaauwen de meeste overhemden aan flarden gescheurd te
hebben en den Paranymfus secundus nagenoeg te hebben verworgd.
- Amoveren! Amoveren! is de luide kreet.
De lijken verrijzen uit hunne graven, de Doctor vergadert in geheim committé met
zijne Paranymfen ten einde raad, en boven het wildste geschreeuw dat tamme dieren
bij magte zijn te slaken, klinkt de stem der verontwaardigde Paranymfen:
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- Mijne Heeren! uit naam van den Doctor sluit ik deze partij!
- En adjourneer dezelve tot...?
Dat was de laatste flikkering. Het feestvuur was uitgedoofd, de dageraad begon
in het oosten te gloren, en de vurigst overprikkelde jongelingsdrift was door de
koelheid van de morgenlucht weldra tot de meest ter aarde geslagen gevoelloosheid
getemperd. En zoo droeg van de Velde de schuld dat de Doctor niet eens de toasten
zijner gasten beantwoordde.
Nadat de meesten zich nog aan eenige kopjes bouillon hadden verkwikt en aan
eijeren, ja! - o heiligschennis! o boer op den edelman! - aan boterhammen met
ossenvleesch wat men niet zeer eigenaardig noemt ontnuchterd, waren de paarden
weldra voor de rijtuigen gespannen, de heeren in hunne dikke mantels gewikkeld en
ingepakt. Maar dat laatste had nog al iets in voor sommigen, die nog al iets in hadden.
De nuchtersten keven op van de Velde, noemden het einde van de partij een
zwijnenboel, betreurden het dat het feest zoo vroeg had moeten gesloten worden en
achtten den Doctor nog gelukkig, dat de tafel met al wat er op stond niet was ingetrapt
en begraven onder de servetten. Maar bij de meesten verving slaperigheid en wijd
gegeeuw de uitgelatene vreugde van den nacht, en toen men ten half vier in de
volslagenste afgewondenheid de Witte Poort bereikte, was er niet één der lievelingen,
die present genoeg was het poortgeld te voldoen, zonder herhaalde malen, voor dat
men eigenlijk iets van het geval begreep, daartoe handtastelijk te zijn aangemaand.
Des anderen daags kroop de Doctor laat in den morgen uit zijne kooi. Hij was nog
vakerig van dien zekeren vaak, welke wakende overgaat en zoodra den avond valt
met verdubbelde krachten terugkeert. Hij voelde zich katterig, zijne oogen gloeiden
als vuur, de slapen van zijn hoofd bonsden, zijne keel was verschroeid, zijne handen
zagen afzigtelijk zwart, zijn linnen stonk walgelijk zoet naar Champagne. Erger nog!
Hij was aan de wreede werkelijkheid wedergegeven. Hij zat - helaas! dat hij het nog
een oogenblik vergeten kon! - hij zat in een verhuisboel; de kaartjes van de
onverschilligen, die niet persoonlijk op zijne felicitatie verschenen waren, keken
hem verwijtend aan, als of zij zeggen wilden, naar hij zich inbeeldde: - ga je nu dan
al zoo weg voor goed? - Maar het was met die namen op porcelein papier als met
het klokkengelui: men hoort er uit wat men het liefst er uit zou verstaan willen. Hij
zag naar buiten, zijne kamers hingen te huur: cubicula locanda! Hij zuchtte eens
diep en staarde weemoedig zijn gezellig kastje nog eens aan van onder tot boven en
liep het nog eens op en neder in het breede en in het lange en beschouwde den
vriendelijken haard nog eens, om welken hij zoo vele en zalige uren met zijne liefste
vrienden in vrolijken kout had gesleten en die nooit weer branden zou voor hem, en
zijne gemakkelijke tafel, aan welke hij zoo lange nachten had geblokt. En toen zuchtte
hij nog eens en nog erbarmelijker. Doch hij vermande zich, kleedde zich aan, snelde
naar de Kroeg. Ach! nu bleek het maar al te zeer! Sedert gisteren was er een
scheidsmuur tusschen hem en het Studentencorps
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opgetrokken. Men verkoos niet meer familiaar met hem te zijn. Hij boezemde eerbied
in. Hij werd niet meer de Oliekoop bijgenaamd, hij heette de Doctor. Men vroeg
zelfs of hij ook iets gebruiken zou, als ware hij reeds geen lid meer. Men aarzelde
of men nog wel bonjour tegen hem zou zeggen; wat meer is enkele jongeren deden
als of zij aan hunne pet wilden komen. Helaas! helaas! hij is een gevallen engel uit
den Academiehemel! Hij is buitengesloten, zijne jeught is verkeert in achtbaerheit,
gelijk Steenhauer zingt30, hij heeft een tot welken prijs ook niet te herwinnen rijk
verloren, zelfs niet tot dien van zich weder in een ander vak op nieuw te doen
inschrijven. De Studenten willen van geene Studenten gediend, die Doctoren zijn.
Daar waart hij nu dus langs Leidens ledige straten en groene grachten als Doctor
rond, gelijk eene schim langs de wateren van den Styx. Wie zal hem over halen?
Leiden kan hem niets meer zijn. Met eene wond in den boezem keert hij terug tot
zijne eenzaamheid, tot zijne boeken, die hij inpakt, tot zijne meubelen, die hij
wegstuurt, tot zijne rekeningen, die hij afdoet, tot den Pedel, die hem voor een fooitje
zijn doctoralen Bul aanreikt - dat was zijne laatste Academische bemoeijing! Arme
studentikooze Doctor! Voor het laatste maal drukt hij zijne vrienden aan het hart,
beveelt hun de eer der Hoogeschool aan, wenscht hen bloemen op hunne paden - het
trompetje blaast, daar rijdt hij de Academiestad uit, de Maatschappij in! Vervlogen
is zijne jeugd, en hare genoegens en hare vrijheid; vervlogen, als de damp van de
cigaar - het laatste Academische geschenk van den meest beproefden
Academiebroeder - welke het portierglas uitwaait! En later, als hem zijn lot nog eens
naar dat zoete Leiden voert en hij met een brekend hart dezelfde straten doorwandelt,
o! beklaagt hem dan wel het meest! Ziet, dan komt hij even zulke jonge, kommervrije,
de zware toekomst te gemoet lagchende, uit iedere porie vrolijkheid en onbedwingbare
scherts ademende schepsels tegen als voorheen, allen, dezelfde gezigten, alleen, die
zijner vrienden niet meer! Dat niets ook veranderd is dan de personen! Dat is hem
het wreedst en wringt hem het harte digt, en daarom ware het beter geweest, meent
hij, voor zijne rust, dat hij Leiden, dat paradijs zijner jeugd, nimmermeer had terug
gezien. Diezelfden, die hem te voren den broederlijken groet toebragten, dringen
hem nu van de kleine steentjes, hij wil zijn dierbaar kastje nog eens weder
aanschouwen, maar de gevel is verbouwd en zijne hospita overleden, en als hij met
een vochtig oog opziet naar de kamer, waar eenmaal een zijner intimi woonde en
waar nog hetzelfde wilde en gelukkige gejoel uit de vensters ruischt, met tierige
drinkebroers bezet, hoort hij zich toeduwen:
- Beroerde ploert! hou je bakhuis voor je!
Ploert! Hem! Dat is te veel! Maar... sic erat in fatis! want, denkt hij, zich met de
woorden van onzen dichter Boxman troostende:
Want huwlijksheil en vadervreugd
Boeit vaster dan een droom der jeugd!31
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Minerva.
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V Minerva(aant.)
Daer woont beneffens u de Blijdschap en de Vreucht,
De Hoop, de soete Min, het Lacchen en de Jeucht.
HEINSIUS.
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Het was nog maar tien uren des morgens, en Herman, reeds van top tot teen
aangekleed en in zijne laarzen, dribbelde haastig over zijne kamer, waar de kagchel
ditmaal niet brandde, boeken en papieren opredderende, kasten afsluitende - eene
gewoonte, welke zijne eerlijke hospita hem maar nooit heeft kunnen vergeven - en
zijn laatste kopje thee naar binnen slaande met zijn laatste hapje brood. De vorst was
eindelijk ingevallen op de gevallen sneeuw; de straten, de toegevrozene grachten
glinsterden in de stralen der bleeke winterzon, als de wanden eener zoutmijn, en de
grijze daken smolten weg in de kwijnend-blaauwe lucht. Op eens, o ramp! Ja, het is
wel zoo! strompelt iemand den trap op en tikt aan de deur. De oppasser was er reeds
lang geweest.
- Binnen!
- Goede morgen!
- Zoo, neefje, ben jij het? Je doet me pleizier. Ga zitten! Al zoo vroeg in de stad?
- Met de diligence van half zeven uit Rotterdam.
- Liever jij dan ik.
- Het was om u te zien.
- Beste kerel!
- Ik moest naar Amsterdam en dacht zoo bij mijzelven: ik blijf een wagentje over,
dan kan ik nog eens gaan kijken hoe of Herman het maakt.
Na het binnentreden van den jongen vreemdeling was er weder een zekere glans
van vergenoegdheid over het kippenvel van Hermans koude koonen gekomen, want
neefje, een oude speelmakker, was bovendien de gulhartigste jongen ter wereld, dien
Herman wel wist dat uit zuivere hartelijkheid bij hem kwam en liever zou wagen
een uur te laat ter bestemde plaatse aan te komen dan door Leiden te reizen zonder
eens even bij hem op te loopen.
- Maar hoe jammer, gaat Herman voort, dat ge juist van daag komt! Je ziet, ik heb
niet eens vuur aan, ik sta hier op mijne eigene kast te bibberen...
- Ik kom van straat.
- Mijne kamer wordt schoon gemaakt, jongenlief! Een beroerde last! en 's winters
moet ik er mij wel aan onderwerpen, want de juffrouw is zoo dwaasselijk bang voor
brand, dat zij het bestierf, zoo zij elken veertiendaag hare meid niet eens door de
kagchelpijp mogt jagen. - Alles moet je wegbergen, voor alles zorgen, honderd oogen
hebben, voegt hij er bij, nog eenige voorwerpen, welke hij over het hoofd had gezien,
naar zijne achterkamer overdragende.
- Het is hier alles behalve fideel, herneemt hij weder binnen komende; laat ons
hem poetsen en het liever op de Kroeg wat gaan afleggen, als je 't goed vindt; daar
is toch niemand zoo vroeg, dan kunnen wij in pace wat leuteren bij de warme kagchel.
- Heel graag.
Herman steekt alle mogelijke sleutelbossen bij zich, neemt mantel, pet, bouffante,
rotting, daalt den trap af, herinnert nog eens dat zijne kamer ten

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

324
vier ure niet alleen klaar maar ook warm moet zijn, en vlugt naar de Kroeg met zijn
Rotterdammer.
- Is dat uwe Societeit! roept de vreemdeling eensklaps in verbazing uit, daar zijn
leidsman de vijf trapjes van Minerva opwipt, en loopt naar den waterkant van het
Rapenburg, om, met het hoofd in de lucht, het gebouw van boven tot onder op te
nemen.
- Sapperloot! een kapitaal erf! Maar wat doen jullie met zoo'n grooten klomp steen?
- Wij hebben maar alleen de benedenverdieping, boven staan de Chinezen van
Siebold.
- Wien gaat het huis dan aan?
- Doctor von Siebold.
- Huren jullie het dan van dien Doctor?
- Eene rare betrekking tot het Studentencorps, zul je zeggen, voor een geleerde,
maar die geene windeijeren legt.
- Hoeveel doet het dan?
- Raad eens!
- Acht honderd.
- Mooi ding!
- Duizend.
- Morgen brengen!
- Ben je gek?
- Het heeft er iets van. Vijftien honderd guldens!
- Zoo zijn de Studenten! zucht de koopman, ze kennen de waarde van het geld
niet!
De vrienden staan in het voorhuis.
- Hier hebt gij regts de groote biljardkamer; links hebt gij de kleine.
- Patent, patent!
Na beide met de hand aan den deurknop - zij waren volkomen ledig - even
rondgegluurd te hebben, dalen zij de trapjes af en treden dieper in den regten, breeden,
marmeren gang.
- Ziet gij? de trapdeur hier is afgesloten. Deze kamer is voor den kastelein. Hier
is de eetkamer.
- Een aardig kamertje.
- Niet waar?
- Maar wat doet daar die kaart van Europa?
- Willen wij het eens laten hooren?
- En, zeg reis?...
- Och! zeg jij het maar!
- Geene Studentenaardigheden, als je blieft! Die heerlijke platen...
- Schilderijen, zoo als de meiden zeggen.
- Dat is wat keurigs.
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- Mijnheer, zij stellen den band voor, welke de Academie aan Leiden verbindt: het
ontzet der stad op het oogenblik dat Boisot zich in de armen werpt van den
toenmaligen de Mey, en het zinnebeeldig tafereel der overgifte van het octrooi tot
de oprigting der Academie door Prins Willem I aan de regering van Leiden.
- Lijden mag ik het, maar stem mij toe dat de heeren Oosterhuis en Hoogkamer
prullen zijn.
- Niemand liever dan ik.
- Als ik het durf zeggen, dan is het haast zonde van zoo'n kostelijk pand, daarin
Studenten-Societeit te houden.
- Daar moet je de Leidenaars ook tegen hooren uitvaren! De beste huizen, klagen
zij, worden vernield en ten eeuwigen dage onbruikbaar gemaakt, tot musea verbouwd,
tot winkels en herbergen verknoeid, die niemand weet hoe het uithouden, maar
evenwel als suikerbakkerswinkels uit den grond opkomen. Het is dan ook zoo goed
als of men ze aan sloopers weggaf. Mij raakt het de koude kleêren niet en het is
waarlijk vermakelijk er de goede lui over te hooren.
- Het is dan ook verduiveld ongelukkig, weet je, als je hart voor je stad hebt.
- Dat is ook zoo, maar als men nu geen Leidenaar is?
- Welnu! heb je dan geen zwak voor de plaats waar je toch den gelukkigsten tijd
van uw leven zult doorgebragt hebben?
- Zwakken komen later.
- Foei! Heb je hier eene goede restauratie?
- Dat is zoo als je 't nemen wilt...
- O! ik zie het al, je trekt een leelijk gezigt.
- Men kan hier een beafsteak of côteletten, met aardappelen en eene groente krijgen,
en dan werd hier ook nog voor eenigen tijd eene soort van table d'hôte gehouden,
die nog een beetje slechter was dan de overige Studenten-tafels. Maar laat ons hier
over in de Leeskamer gaan, daar is het warm.
Welk eene misrekening en welk eene vertooning! Dat het vóór en overal elders,
ledig, verlaten, koud en tochtig was, treurig en akelig in den gang als bij het biljard,
geen wonder! Maar hier! Wel trekt de kagchel reeds, doch beide ramen staan open
en een paar meiden zijn druk bezig om den met glasscherven, pijpenkoppen en
pijpenstelen overdekten vloer te schrobben, welke maar al te duidelijk de afzigtelijkste
sporen draagt van een bovenmatig dronken feest. De biljardjongens, in vuile linnen
in plaats van hunne grijze met groen en zilver afgezette livereibuizen, staan, onder
het opzigt van een knecht, bij de lampen geklauterd, met de schaar in de hand en de
oliekan bij den voet of slenteren heen en weder, op eene onuitstaanbare wijze de
deuren achter zich toe latende klapperen. Emeis verlustigt zich reeds met op zijn
gemak de versch aangekomene dagbladen aan hunne houten plankjes vast te
schroeven, terwijl Willem, wiens geheele ligchaamsbouw den biljardknecht aanduidt,
Muller den kastelein bijstaat aan het buffet in het vullen van de karaffen.
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- Is het hier van nacht zoo lang feest geweest? vraagt Herman.
- Eerst ten half vijf naar bed gegaan! antwoordt Jan de knecht gemelijk, het kousje
van eene lamp afknippende.
- Lekker!
- Voor een half uur lag mijnheer Vlierinxen daar nog! naar een hoek bij de
vensterbank wijzende.
Herman vergenoegt zich met een veelbeteekenenden blik met Emeis te wisselen.
Zijn makker, met dergelijke zaken minder gemeenzaam, heeft moeite zijne ergernis
geene lucht te geven.
- Weet je wat? 'T is hier een vuile boel; wij gaan nog gaauw eens den singel langs,
kijken of er schaatsenrijders zijn. Maak dat wij koffij en broodjes vinden als wij
straks weerkomen en stook wat op!
Terwijl pakken de beide knapen elkander vertrouwelijk onder den arm en huppelen,
meer van koude dan van jool, de sneeuw Witte poort uit, terwijl Herman zijn hart
lucht geeft, door de opsomming van al de akeligheden, welke een Muzenzoon heeft
uit te staan, die in het felste van den winter door den schoonmaakduivel tot een
Leidschen buitensingel verwezen wordt, op het uur, dat hij anders meestal nog
tusschen de lakens droomt van liefjes en rozenblaren.
- En waren er van daag nog maar collegies, klaagt hij, ik zou in staat zijn er de
nuttigheid van in te zien; maar op het laatst van de week, staan die slakken van
uurwerken, die toch al zoo woest achtergaan, heelemaal stil...
- Kom, kom! de wandeling geeft doorstraling.
- Al is de stelling niet nieuw, zij is troostrijk, merkt Herman met de woorden van
Odry in de Saltimbanques lagchende aan, stapt weldra met zijn kameraad de Koepoort
binnen, en weinige minuten daarna zitten zij in de lekker verwarmde Leeskamer van
de Societeit Minerva, alwaar de kokende koffij, benevens een dubbel paar kadetjes
en een schaaltje gesneden vleesch met toebehooren, reeds op hen wachten.
Onze Rotterdammer kon het maar niet op krijgen dat de Studenten zulk eene
mooije Societeit hadden en moest er alles, ingenomen gelijk hij was met wat de
Studentenwereld betrof, eens naauwkeurig opnemen. Hoewel hij op zijne
buitenlandsche reizen voor de fabriek fraaijer en grooter en zwieriger Societeiten
gezien had, een lokaal dat hem zoo gezellig en fideel als dit voorkwam had hij nergens
ontmoet. Daarbij kwam nog, eene Studenten-Societeit had iets ongewoon eigenaardigs
voor hem, hetgeen hem bijzonder aantrok. Zoodra hij dan ook den in- en uitwendigen
mensch een weinig door koffij, broodjes en gloeijende steenkolen verkwikt had, liep
hij terstond de netjes grijs geverwde, versch behangene, rijk geplafonneerde zaal
ijverig op en neder en beschouwde met lust den ruimen tuin, het tooneel van zoo
veel broederschap en broedertwist, waar raadselachtige koepeltjes den achtergrond
van... sieren en langs welks regterzijde zich de onmisbare kegelbaan uitstrekt.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

327
Hij kon zich des te ongestoorder aan zijne verkenningzucht overgeven, daar het
aanwezige personeel nog maar zeer beperkt was.
Enkelen slechts, bedaarde jongens, die het eerste neusje van de nieuwstijdingen
willen hebben, komen, in hun angst den Haarlemmer, Arnhemmer of het Handelsblad
later niet magtig te zullen worden, gewoonlijk op dezen tijd, in de week op een vrij
uur tusschen de collegies, hun kopje koffij op Minerva slurpen; anderen, die niet in
het gewoel der menigte lezen kunnen en toch gaarne de letterkunde van den dag
bijhouden, zitten in een hoekje van den schoorsteen gedoken, zonder in hunne
onafgebrokene aandacht te letten op hetgeen er rond hen voorvalt, in de Revue
Britannique of in eene andere Revue of in een nommer der talrijke Maandschriften,
waarmede ons landje noodlottigerwijze wordt overstroomd. Nog zijn er op dit uur
een paar andere soorten van jongelui op de Kroeg te vinden: de Bivalven, die nu het
veld ruim hebben en zich in de vroege eenzaamheid vrij in den tempel der gezelligheid
durven bewegen en ongestoord hun glaasje klare genieten; die zich aldus op de hoogte
houden van wat er in het Studentencorps omgaat en snoeven kunnen dat zij op en
van de Kroeg komen en hoe het er daar uit ziet, zonder dat het Corps hen er eigenlijk
ooit gewaar wordt; - en de Uilen, een slag, gelukkig zeer dun gezaaid, dat zich uit
afkeer, doch meest uit bedeesdheid, uit onhandigheid, uit hazelippigheid, onttrekt
aan de algemeene beweging; heertjes die, gelijk het bij hen heet, zich niet met
Studentenzaken bemoeijen willen, voorgeven zich daarboven verheven te rekenen,
niet met den grooten stroom medegaan en veelal, omdat zij toch wel inzien dat het
leventje anders aangenamer is, nijdig en wrevelig, het gat tegen de krib zetten, zoodra
het op een algemeenen maatregel aankomt; die haat en ondergang aan alle populariteit,
alle esprit de corps hebben gezworen; die daardoor niets vernemen van wat er gebeurt,
niet opletten wie promoveren, veel minder weten wie aankomen, noch wie in het
Collegium voorzit, noch wie praeses is van hunne Faculteit, en zoo zij, wegens hunne
studiën, toch wel enkele malen in een onvermijdelijk geval, verpligt zijn zich in
Studentenaangelegenheden te mengen, zich aan beide handen links gevoelen, wis
en zeker een zot en belagchelijk figuur slaan en alsdan wel zouden willen weten tot
wien zij zich te wenden en hoe te gedragen hebben. Kennissen houden zij er weinig,
vrienden in het geheel niet op na. Zij eten op hunne kamer en komen geen broederlijk
verkeer, doch uitsluitend een nieuwsblad zoeken op de Societeit, werwaarts zij reeds
vroegtijdig heenstappen, daar zij, slaven van hunne sleur, altijd gewoon zijn tusschen
half twee en half drie in hun eentje eene wandeling te maken. En daar zij nu op
Minerva nooit iets anders zoeken dan hun courantje, nooit verder zien dan hun papier,
blijven zij ook altijd even vreemd aan alles wat tot de Studentenwereld betrekking
heeft, in welke zij dan ook bij iedere gelegenheid met zekeren hatelijken glimlach
voorgeven in het geheel geen belang te stellen.
Maar dit geheele zoodje vult de zaal met geen twintig Meneeren en is van een
wonderlijk vreedzamen aard, welke lieve hoedanigheden onzen vreemdeling
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derhalve alle gelegenheid verschaften heen en weder te loopen en alles gade te slaan
wat zijne nieuwsgierigheid prikkelde. Hij trachtte zich dan ook wel op de hoogte van
alle zaken te stellen, dat beloof ik u! en daar valt zoo iets te lezen op de Kroeg voor
een leergierig jongeling! Aanzie dat zwarte bord naast de deur, als een gewonde
krijgsheld met honderd pleisters overdekt, of, wilt gij liever, als eene moskee met
honderd spreuken beschreven! De Rotterdammer keert telkens het hoofd om naar
zijn vriend, als wilde hij dezen iets beduiden, maar Herman zit reeds met het blad
van Enschedé in de hand, heeft zijn stoel digter bij de kagchel geschoven, kijkt ook
al niet meer op en schijnt hem eenigzins aan zijn lot te willen overlaten.
- Herman! roept hij eindelijk.
En nu legt Herman het Haarlemsche bulletin - een dagblad toch is het niet te
noemen in den zin welken deze eeuw aan dagbladen hecht - ter zijde.
- Die courant kan je straks ook wel lezen, verklaar mij nu liever dien boel hier
eens!
En nu legt Herman hem, zoo duidelijk en beknopt als hij kan, alles uit wat op het
bord staat aangeplakt. Hoeveel goedheid! Hij leest:
ALGEMEENE VERGADERING VAN HET STUDENTEN-CORPS,

Op Donderdag den 10den Februarij 1842,
's namiddags ten vier ure, in
het groote Auditorium.
***
Coll. C.A.L.B.S. h.t. Praes.
en poogt zijn vriend een denkbeeld van eene Convocatie te geven door haar bij eene
volksvergadering - Poolschen landdag, zeide een spotter - te vergelijken. Hij leest
weer:
Convocatie
der
THEOLOGISCHE FACULTEIT,

Op Dingsdag den 15den Februarij 1842,
's namiddags ten vier ure, in
het kleine Auditorium.
***
De Praeses der Theol. Facult.
en geeft zijn vriend er een denkbeeld van door eene Faculteits-vergadering comparitie
te noemen. Naast het kattebelletje aan leest men op een ander gedrukt kattebelletje:
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GEWONE VERGADERING
VAN HET

Collegium Civ. Acad. Lugd.- Batv. Supr.
Op Maandag den 14den Februarij 1842,
's namiddags ten vijf ure.
***
Coll. Ab-Actis.
- Wat willen al die woorden zeggen daar achter?
- Of ik je dat nu al uitleg, je verstaat toch geen latijn; zeg maar Calbas.
- Dat is zeker een scheldwoord.
- Zoo'n beetje als Geuzen in den Spaanschen tijd.
Verder leest men nog:
Prof. *** zal zijn collegie over *** morgen weder openen op het gewone
uur.
***
Praetor.
De honoraire leden van het muzijkgezelschap Sempre Crescendo worden
verwittigd: dat op aanstaanden Donderdag en Vrijdag van 12-2 ure het
Bestuur zal vaceren tot het afgeven der kaartjes voor het invitatie-concert
van Dingsdag * Februarij.
***
Secr.
Professor Thorbecke geeft morgen geen collegie.
***
Praetor.
- Hoeveel borrelserjeanten hebben jullie?
- Drie, en een voor het biljard.
- Een lastig baantje!
- Nog al!
- En hoeveel partijen worden er wel op een jaar gespeeld?
- Acht en twintig duizend, rekent men.32
- Wel vreesselijk!
- Bedenk daarbij, dat wij vijf maanden vacantie hebben, en, daar de partijen,
gedurende dien tijd gespeeld, ten profijte van den kastelein zijn, tellen zij onder de
acht en twintig duizend nog niet eens mede. Het zijn toch vier duizend partijen in de
maand.
Onze commis-voyageur wilde verder lezen, maar Herman had reeds lang de kriewel,
zoodat deze uit ongeduld maar haastig het woord opnam.
- Kijk! hier wordt iemand gewaarschuwd zijne biljardgelden te betalen.
- Wie is mijnheer?
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breeuwsch willen leeren in drie vloeken en een zucht;33 wil ik er het adres van je
firma ook maar bij hangen? Maar je bent hier incognito van daag, anders de katoentjes
zouden zeker nog al aftrek hebben.
- Begin je weer, plaag!
- Hier hangen eenige kennisgevingen van verkiezingen.
- Verkiezingen? Waarvoor?
- Voor alles, voor het Collegium, voor Praesides van Faculteiten, voor allerlei
commissiën, Redactie van den Almanak, weet ik waar al voor!
Waarop Herman zijn vriend bij den arm pakt, zeer in zijn schik dat de oogenschouw
ten einde loopt, maar de ander wringt terug.
- Kom dan!
- Maar wat hangt daar nog in dat lijstje?
- Daar staan de namen in van degenen die voorhangen. En als je nu lust hebt om
even een kouden neus te halen - dit zeggende sleept Herman hem vive la force mede
en gooit de deur open - dan heb ik nog iets aardigs voor je te kijk!
In het voorbijgaan slaat hij op een dik boek, dat links, begraven onder een hoop
inteekenlijsten, op een tafeltje rust.
- Dit is het introductieboek! en hier - hij wijst door een venster in den gang - heb
je de pisplaats, en hier - hij zwaait eene deur open - heb je 't secreet, en hier - hij
toont een vak tegen den witten muur tusschen de twee heiligdommen - hangt het
affiche van de comedie, en daar boven... het dominé'sbriefje. Het mag niet eens
binnen komen. En aan een en denzelfden spijker met het goddelooze tooneel! Het
gijpt daar ten minste niet en odeur de sainteté!
- Dat is wat anders dan boven den warmen haard in een mahonijhouten lijstje!
Zoo mijne goede grootmoeder dàt wist!...
Beide vallen, hartelijk lagchende, de Leeskamer weder binnen.
- Wat is dàt voor een huishouden daar? vraagt de vreemdeling een poosje later,
terwijl zijn oog op de eerste plaat, - men weet dat er drie zijn - de oudste leden der
Societeit voorstellende, valt.
Hij gaat er voor staan.
- Zijn dat portretten?
Herman neuriënde. - Zoo gaat de spraak daarvan. - Maar die er op staan waren er
vóór mij.
- De prent ziet ook al grijs.
- Daar hangen nog twee van die gallerijen van onberoemde mannen.
- Hemel, hemel! wat zijn zij slecht geteekend! Is dat Leidsche lithographie?
- Och, ja! Maar kom nu toch wat zitten, je bent zoo vreesselijk wandelziek.
- Eerst prentjes kijken.
- Jan! twee glaasjes madera!
- Twee glaasjes madera, mijnheer!
- Wacht, vriend! ik zal je helpen! Daar heb je den generaal Meyer en het monument
van Beeckman, dat zijn de lijsten van Commissarissen en Leden van 1820 af, zoo ik
het wèl heb...
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- Is de Societeit toen eerst gesticht?
- Neen! zij bestond reeds een jaar of zes vroeger. Deze twee zijn nog al lieve
stukjes: de Societeit van voren en van achteren, door Cornet.34 Ginds in die twee
nevelwolken hullen zich onze masquerades en in de groote biljardkamer hangen vier
platen op het biljardspel toepasselijk.35 Als je 't nu gezien hebt, ga dan zitten, drink
en rook!
- Frissche morgen!
Herman ziet meer of min verwonderd op en antwoordt koel en zacht, met een
onderdrukt lachje:
- Saluut!
Koetjes en kalfjes worden weder van stal en de oudste, onder eene lekkere
Havannah-cigaar en een brandewijngeurig Maderaatje, half verzopen uit de sloot
gehaald. Ongelukkigerwijs valt des vreemdelings blik op het Handelsblad, door een
der lezende heeren weinige oogenblikken te voren op de groote tafel nedergelegd.
- Ik moet eens even de beurstijdingen inzien.
- Ga je gooi!
De Rotterdammer onder het lezen. - Mij dunkt, je hebt hier nog al veel papieren.
- Wij zijn redelijk wel ingespannen, zoo als de Medicus nooit van de lijken zegt.
- Je hebt zeker al de binnenlandsche couranten?
- Op weinige na; vooral ook stedelijke, hetgeen wel noodig is onder jongelui uit
alle hoeken van het land. Hier heb je de Vlissingsche Courant! Daar ligt het Weekblad
van het Regt! Onlangs kregen wij ook nog le journal du Limbourg - de Tolk, of liever
Dolk der Vrijheid zult gij weten dat zichzelven doodgestoken heeft - tot de Kamper
Courant en den Haagschen Nieuwsbode inkluis. En dan houden wij er insgelijks alle
leesbare Hollandsche tijdschriften en de politieke stukjes van den dag op na, en al
de Studenten-Almanakken van het vaderland slingeren een rond jaar over de tafel.
- Dat is waarlijk heel aardig. Jullie moeten eene goede kas hebben.
- Tien gulden contributie en drie honderd leden, reken maar uit!
- Vreemd goed vind ik niet veel.
- Gij hebt gelijk. Voor Duitschland hebben wij alleen de Allgemeine Zeitung, voor
Engeland den Galignani's Messenger, als deze ten minste een Engelsch blad mag
heeten, en voor Belgie niets anders dan de Emancipation.
- Voor dat land is dat dan ook toereikend.
- Ginds ligt de Gazette des Tribunaux, en dan hebben wij ook, zoo 'k hoop, de
Presse nog; maar, verbeeld u eens! daar heeft men onlangs het journal des Débats
gaan afschaffen! Is het niet jammer? de best geschrevene courant van Frankrijk! en
er voor genomen... Raad eens!... den Courier! Jan! waar is de Charivari?
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- In handen, mijnheer!
- Ook missen wij onder anderen de Revue des deux mondes, het degelijkste wat
de periodieke pers in Frankrijk oplevert. Ik kan niet ontkennen dat men wel wat al
te ligtvaardig met dat afschaffen en aannemen van couranten en tijdschriften
omspringt. Maar het wordt hier drukker; willen wij eens gaan zien of van Vaal te
huis is? hij is immers ook nog een oude schoolkameraad van u?
- Zeker.
En beide stappen de zaal uit.
- Wat spijt het mij, herhaalt Herman, dat gij het van daag zoo ongelukkig bij mij
treft! Een Student, die van zijne kamer gebannen is...
Onder deze woorden hebben beide zich in hunne mantels gewikkeld en snijden
den stoeptrap af.
Een der lezers. - Wien had Herman daar bij zich?
- Niemand! Een ploert.
Dat had Herman eens moeten hooren!
De Societeit of, zoo als men korter en gemeenzamer zegt: de Kroeg, heeft voor
den Student dieper beteekenis dan de menigte bij eene oppervlakkige beschouwing
bevroedt. Zij is niet alleen een lokaal, waar dagbladen aanwezig zijn, waar gebiljard,
gedomineerd, gekegeld, gekaart wordt en, trots de wetten, ook wel eens, helaas! zoo
fluistert men, hasard werd gespeeld; een gebouw, waar men schepsels aantreft geschikt
om met ons te wandelen, bestemd om met ons gevoederd te worden; een tuin, waar
men, tijdens de gloeijende zomerhitte, bij een glaasje limonade of koude karnemelk,
onder het zeil onder zeil kan gaan; een huis van pret, van onderhoud en uitspanning;
- zij is oneindig meer dan dat en bekleedt een vrij wat gewigtiger rang in het
Academische leven. Gelijk het stadhuis de stad, het Academiegebouw de Universiteit
vertegenwoordigt, zoo vertegenwoordigt de Societeit het Studentencorps; even zoo
weinig als eene stad zonder raadhuis, eene Universiteit zonder Academiegebouw
denkbaar is, even zoo weinig is het een Studentencorps zonder Societeit: schaf de
Kroeg af en gij vernietigt het Corps als ordelijk ingerigt ligchaam, verbreekt te
gelijker tijd den algemeenen band, den algemeenen geest, dooft alle broederschap
uit, trapt alle vriendschap den nek in. Wie kent de ongelukkigen, die geene leden
van de Societeit zijn, en de ongelukken, wier uilenaard wij straks poogden te schetsen?
Ter naauwernood mogen zij Academieburgers geacht worden; zij staan buitengesloten,
zij zijn onwetend van wat er geschiedt; het zijn beklagenswaardigen, zonder behoefte
aan genoegens, aan vrienden, aan gezelligen omgang, vreemd aan alles wat het deel
is eener frissche jeugd, en hij die nooit op de Kroeg komt is even min een echt Student
als hij die er een steunpilaar van is. De Studenten-Societeit is eene beurs; daar worden
zaken behandeld, afspraken gemaakt, nieuwstijdingen vernomen, berigten
medegedeeld; daar wordt de geest des algemeens gepeild, daar leert men in het klein
zaken en handelingen inzien, om ze later

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

333
in het groot toe te passen, en, zelf een factor in de groote Academische formule,
brengt men zichzelven door vergelijking met deze tot bewustheid en wendt zijne
ondervinding aan ten nutte des algemeens.
De klok wijst twee. Dat is de ware tijd voor den waren Societeiter! De voordeur
staat wagewijd open, stokke-Mozes met zijn jong gehuwden zoon in het voorhuis.
Het oog des Leidenaars, die voorbijgaat langs den overkant der gracht, valt tot achter
in den tuin. Het staat niet stil van in- en uitgeloop, het bordes is geene seconde vakant.
Gij komt in de Leeskamer, wolken tabakssmook halen u in. Nu zijn zij ook allen
vergaderd, de Muzenzonen; nu wemelen zij allen door elkander, nu zijn alle soorten,
de algemeenste Typen tegenwoordig; nu is het komen en gaan, bestellen en bepraten,
babbelen en lagchen. Laat ons liever zeggen: mompelen en glimlagchen. Want, ziet
gij? het is hier in den laatsten tijd niet alleen om een glas bitter, eene cigaar en een
kout te doen. Het slag, welks eenige bedoeling het najagen dezer drie bestanddeelen
van het Academieleven is, loopt er thans gedeeltelijk op toe: de Kroeg staat hooger
dan eene gewone borrelplaats. Eenige onderverdeelingen van genoemde soort geeft
de schrijver van Theeslaan op;36 als daar zijn: - ‘Ongelukkigen, die zich met slappe
bouillon trachten te restaureren; - halve zieken, die om eau sucrée roepen; wanhopenden, die de tiende post van het Handelsblad hebben en om half drie moeten
eten, daar zij Medici aan tafel hebben, die hun dessert op de Methodus plegen te
gebruiken, of zelven publice theses moeten defenderen op een tijd dat het publiek
aan tafel zit; - nijdigen, die van de Academie komen met simplex op hun Examen en
vloeken in den mond; - hongerigen, wier tafel ontbonden is en die niet weten waar
zij eten zullen; - regenboden, die bij mooi weêr aan de kegelbaan wonen; - dwalenden,
die zoeken naar hen, die niet gevonden willen worden, of voorgeven naar iemand te
zoeken, daar zij toch iets moeten doen en het toch wat erg zou zijn om in één uur
voor de vierde maal alle inteekenlijsten en bekendmakingen te lezen; - teleurgestelden,
die te laat komen om voor pot te spelen; - mistroostigen, die onder den last van een
Examen gebukt gaan; - enz. enz.’ - Het overige gedeelte splitst zich in tweeën. Blik
slechts rond! De zaal langs de vensters tot bij de kagchel is met tafeltjes bezet, aan
welke spelers gezeten zijn, die met ingespannen ingetogenheid, diepzinniger op
hunne dobbel- en dominosteenen blokken dan het menige Jurist ooit op de Instituten
van Keizer Justinianus gedaan heeft. En zie mij vervolgens dat heirleger van
courantenlezers eens aan! Onbewegelijk zitten zij om de ellips van de groote tafel
geschaard, terwijl de folio vellen aan derzelver stok in de hoogte heen en weder
wapperen. Zij zien boos en ontevreden op, als zij door een kennis in hun genot
gestoord worden, en dompelen zich nu eens gaarne tot aan het uur des middagmaals
in de zee van berigten, aangaande de staatkunde des vaderlands en van Europa, ten
einde zich zoo veel mogelijk op de hoogte der gebeurtenissen te houden en niet
vreemd te zijn aan de schokken welke heerschzucht en kuiperij, welke de losgelaten
driften der grooten en der vol-
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ken, de beschaafde wereld doen ondergaan. Deze soort van jongelui was vroeger
onbekend. Het was niet mogelijk, ging de spraak, ten twee ure op de Kroeg te lezen
- enkelen zeggen het nog - en die op nieuwspapieren gesteld waren kwamen ter sluik
des morgens vroeg of des namiddags tusschen vijven en zevenen. Sedert eenigen
tijd is dit veranderd; thans leest de meerderheid, en de minderheid, die het oude spoor
verkiest te blijven volgen, moet zich aan een beetje verveling onderwerpen.
Van waar die gelukkige ommekeer in de gemoederen? Zoekt hem in Academische
rampen, voorbij, doch, helaas! niet geheeld; zoekt hem vooral in de laatste
vaderlandsche gebeurtenissen. Toen de blinddoek werd afgerukt en het zwarte gordijn
ten deele weggeschoven, door hetwelk men zong dat de Minister van finantiën zaliger
heenkeek, schrikte de Leidsche jeugd37 - waarom ook niet de Hollandsche natie? wakker. Stelsels verrezen, meeningen vormden, gevoelens uitten zich, onjuist,
onbekookt, oppervlakkig, overdreven, het zij zoo! maar toch stelsels, meeningen,
gevoelens, te midden van Holland zonder meening, zonder stelsel, en te verbasterd,
te weifelend, te bang, om hardop voor een gevoelen te durven uitkomen. Dat was
braaf van de Leidsche jeugd, dat was edel van haar, dat was gezegend, dat was toonen
dat een mannelijk hart bij haar in den boezem klopte en dat de zwarte toekomst, ons
voorbereid, ten minste niet zonder veerkracht en heerlijkheid zou wezen. Het is niet
te loochenen, het corps der Studenten, wat wijsneuzen ook schimpen mogen, is - wij
zeiden het meermalen - eene maatschappij op zichzelven, uit haren aard tegenover
de groote maatschappij, met welke het, op eene geringer schaal, onnoemelijk vele
punten van overeenkomst heeft. Het vergete echter niet dat het toch ook tevens eene
maatschappij is in die groote maatschappij en deszelfs wateren, hoe zoet ook, eenmaal
wiskunstig zeker door dien zilten oceaan verzwolgen staan te worden, gene van deze
afhankelijk en onder hare plak, zoodat het als eene grove fout, eene hoogst
onvoorzigtige dwaling te beschouwen is, dat men zich te voren zoozeer in zichzelven
gekeerd hield en de oogen, onbezonnen, wuft, ligtvaardig en kinderachtig afwendde
van den voortdringenden stroom der hedendaagsche wereldgebeurtenissen. Ook het
courantenlezen, het eenvoudig doorsnuffelen van dagbladen, eene bezigheid welke
de koekenbakker en de kruidenier te gelijk met den wijsgeer op prijs stellen, draagt
bij tot de zedelijke vorming, de wetenschappelijke ontwikkeling der jongelingschap.
Zij leere er door toepassen en oordeelvellen, wikken en wegen, grondig,
onbevooroordeeld, onbevreesd; zij trekke er onderwijzingen, besluiten uit, welke
haar tot overtuigingen leiden, voor wier innig doorvoelde waarheid zij den marteldood
trotseren zou. Het zal haar een heilzame prikkel, het zal haar eene gewigtige les zijn.
En is er, zegt het mij, eene boeijender uitspanning, een leerrijker spel dan het naarstig
volgen van die geheimvolle geschiedenis, getooid met de aanlokkendste
verwikkelingen des romans; het ontleden van het van belangrijkheid en kunstigheid
schitterende en tintelende
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weefsel van dat bijtende, verrassende, voortjagende, waarachtige drama, ons
overstelpende met angst en hoop, ons vervullende met bewondering en afgrijzen,
ons beurtelings in een streelend gevoel opbeurende of verontwaardigd nederploffende;
dat drama, welks algeheele ontknooping telken morgen door eene ongewachte
wending wordt verijdeld, telken morgen op nieuw in den schoot der toekomst
wegduikt, waarvan deze aarde het tooneel is, de grootste vernuften, de hoogste namen,
de helden en te gelijk de vertooners zijn, waarvan gij, ik, wij allen, eenmaal, weldra,
God weet wanneer, de helpers, de deelhebbers, de spelers, en, bedenkt het wel! de
slagtoffers kunnen worden? Bij alles dan wat u heilig is, Studenten! jongere
geslachten, die wij zijn! bij uwe dierbaarste belangen, veracht, verwaarloost de
staatkunde niet38, die spil om welke alles draait, aan welke zich alles vasthecht;
bepeinst hetgeen rondom u voorvalt: de rivieren wassen, ziet toe dat uwe dijken
gereed zijn! Onze eeuw kookt en bruist als ons jeugdig bloed; wij staan op den
drempel van groote, ja! wie zegt ons het tegendeel, waar de waarschijnlijkheid
doorschijnt? van noodlottige gebeurtenissen. De lagere standen steken de koppen
bijeen, de landen zijn overbevolkt, de armoede neemt toe, de al te ongelijk verdeelde
fortuinen telen wangunst, staten en koningen krakeelen. Eéne geworpen vonk, één
onvoorzigtig woord, één vredevorst minder, en Europa staat in gloed! de strijd van
armen en rijken barst los! godsdienstvrijheid stookt religieoorlog!... Ondergang der
staten, verbolgenheid der koningen, rukwinden en bloedbaden, verplaatsing der
magten, verplaatsing der fortuinen, algeheele verwoesting, omkeering van alles wat
bestaat!... De goede God, die alles ten beste zal regelen, weet alleen hetgeen de
toekomst baren zal; maar dit roep ik u toe als een waarachtig vriend, Hollandsche
jongelingschap! welke baren u eenmaal mogen slingeren, welke rampen u verbeiden,
welke eertitels u verlokken, welke glansen u omgeven, weest wijze, weest brave
mannen! En daarom thans gearbeid, thans u toegelegd, thans bedacht dat niet schatten
maar talenten alleen de beschavende krachten der eeuw aanvoeren, en dat het er op
aan zal komen in welk strijdperk ook op te dagen in het stalen harnas der wetenschap.
Denkt aan uwen naam, denkt aan uw land, denkt aan een roemrijk verleden, waar
een verzonken nageslacht verwaten op pocht! Bewaart, door geheel uw leven, den
adel uwer ziel, de zuiverheid van uw geweten, de vrijheid uwer gedachte! Verheft u
boven elke foltering gelijk boven elken hartstogt, en draagt zorg voor de droomen
uwer vrije jeugd als gij mannen zult geworden zijn! Vroomheid en kennis zullen
zegevieren, beide zijn der stervelingen woede te groot!
Doch wat ik vurigst wensch, en de vorige woorden reeds eenigermate in zich
bevatten, het zou zijn ons jongere geslacht, reeds aan de Hoogeschool, die weifelende,
die ontijdige lankmoedigheid, die dutterige sufheid, die loome matheid, die
verderfelijke onverschilligheid, eindelijk eens voor altijd geheel te zien afschudden,
welke als eene moeraspest over het land walmt. Er kome
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eenheid in deszelfs geest, kracht in deszelfs wil, opdat het zich in rijper leeftijd
mannelijker, waardiger bewegen kunne. Is de jeugd het dan vergeten dat onzer
vaderen leus: eendragt maakt magt was, zij, die gevaar loopt het vaderland door het
dorste egoïsmus te veronachtzamen. Weest, later in vereerende betrekkingen geplaatst,
niet gelijk de slaven onzer dagen, die opzien tot den troon met een blik, welke Gode
alleen toekomt! Durft, vrij en cordaat, als betaamt aan mannen van hart en van
verstand, kalm en gematigd, moedig en onverschrokken, voor uw gevoelen, voor
geheel uw gevoelen, welk het ook wezen moge, uitkomen en ducht dreigende
koningen noch brullende volken! maar geesselt met schorpioenen en brandt met
vitriool en schreeuwt wrake en braakt gal en spreekt den vloek uit, over het onmetelijk
heirleger van onwaardigen, huichelaars, keutelaars, lamlenden, aarzelend en
onderdanig, laag en laf, benaauwd van inborst, bekrompen van ziel, die met een
vleijenden lach van welbehagen den rug krommen bij elke overtreding der wet,
kruipen voor een oortje, gatlikken voor een duit, op valsch-gezalfden toon: neen!
galmen en stomverraderlijk: ja! stemmen, waar het heil des vaderlands op het spel
staat! Broeders! weet, dat tijden, doordrongen van derzulken geest, in de geschiedenis
gebrandmerkt staan met nog onteerender brandmerk dan waarmede de misdaad wordt
geschandvlekt: slijk is nog afzigtelijker dan bloed. En daarom, gij, blijft, mannen
geworden, vereenigd, wapent u met kennis en wetenschap, toont u fier-beraden als
uwe voorouders, edelmoedig, eerlijk als zij, jongens van Jan de Witt!
Dat wij op onze hoede zijn! De tijden der lankmoedigheid hebben uit. Ontzien,
hopen, wachten, vertrouwen, is eene al te ontzenuwende weelde. De omstandigheden
zijn ernstig, wij blijven onverschillig; nijpend, wij gerust; droevig, wij opgeruimd;
de armoede slaat alarm door de rijken, de partijen spitten hare duistere loopgraven,
wij dutten in, zitten neder bij de pakken; laffe hoogmoed knakt de vermogens;
schaamtelooze koopziekte van eertitels verteert de burgerij; ijdelheid,
nietsbeduidendheid, onbekommerdheid, verkankeren het vaderland; de Minister legt
in den schoot der volksvertegenwoordiging de verklaring af, dat hij malaise bij de
natie bespeurd heeft:
Sunt qui formidine nulla
Imbuti, spectant!39
Opgestaan tegen dat kwaad! de sopha verruild tegen den veldstoel! Wij zijn vergeven!
Wie gaf ons dien slaapdrank in? Wakker gegild de Jan Salies!40 Bij den
voortdringenden geest van Europa blijven wij achter; wij druilen, wij verkwijnen,
wij vermuffen, middelmatige, middelmatigheid aanbiddende steêkinderen, als wij
ons, zoetsappig en dankbaar op den koop toe, hebben laten maken! Thans geblokt,
gewerkt, uit de verte aandachtig aanschouwd! Eenmaal medegevoerd in den
maalstroom, vroom en vroed gehandeld, gelijk het past aan mannen van eer en deugd
en kunde! Waarom de menschen gevreesd, zoo uw
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geweten rein is als zilver, uw hart edel als goud, uw geest onafhankelijk door studie?
Regt door zee, jongens! Wat het eerlijke, het roemvolle in den weg staat, onder den
voet er mede! Krachtig en fier het hoofd ten hemel, volk en vorst kalm en onvertsaagd
in de oogappels gestaard! En, mogt gij dwalen, zoo zich slechts daar binnen geene
stemme verheft des verwijts, zal het wèl zijn!
En gelijk ik wenschte dat gij later waart als burgers, weest ook zoo reeds van nu
af aan als Studenten! De Hoogeschool zorge toch geen Holland in het klein te wezen.
Dan liever den teugel wat al te los gehouden! Leve de eigenschappen der jeugd,
welke de jaren ten beste rigten! maar waar moet het in bezadigder leeftijd heen, zoo
men reeds in de ziedende jonkheid zoo koel en overleggend, zoo voorzigtig en
oververstandig is? Vergunt uwen schrijver een voorbeeld en wilt het hem ten goede
houden!
Op den 26sten Junij 1841 namen de Professoren van de Faculteit der Bespiegelende
Wijsbegeerte en Letteren aan de Hoogeschool te Leiden een besluit, dat de Academie
tot oneer strekt, ‘volgens hetwelk’, om de woorden van den schrijver der korte
geschiedenis van de Leidsche Hoogeschool in den laatsten Studenten-Almanak te
gebruiken, ‘naar art. 11 en 12 het teekenen op de Colleges en het betalen der Honoraria
bij het begin van den cursus moeten plaats hebben, terwijl, bij gebreke van dien, art.
14 en 15, in verband met art. 10 en art. 1, 2, 3, 5, 6 en 7, den Student de gelegenheid
benemen om een jaar later zijne verkregene kundigheden, zelfs in een ander vak (zie
art. 16), door een Examen regt te doen wedervaren. Art. 4, 8, 9, 13 en 20 bevatten
uitzonderingen op dien algemeenen regel, en art. 17 is een overgangsartikel, waar
wij de motieven van het besluit, reeds aan het hoofd gebezigd, herhaald en in een
tusschenzin verwaaid vinden. Art. 18 en 19 geven daarenboven te kennen, hoe de
Faculteit oordeelt, dat de eerste zomermaanden, wanneer alles in de natuur tiert en
adem schept, of de tijd dat een ieder door schoone herfstdagen opgeroepen wordt
om te genieten wat weldra vergaat, alleen en uitsluitend geschikt zijn om met een
Examen bezwaard te gaan.’
Zulk een besluit wekte en wekt nog de algemeene afkeuring, welke het verdiende,
en geene stem, zoo wel buiten als binnen de Academische wereld, welke er niet ten
heftigste tegen op kwam. Zeker, het is eene vrij onverschillige zaak, of de fooi, op
welke een Hoogleeraar, krachtens de wetten op het hooger onderwijs, regt wordt
gegeven41, dezen voor of na den cursus in de hand wordt gemoffeld, doch het was
nu eenmaal het gebruik dat zij bij gelegenheid van het Examen gegeven werd, eene
gewoonte, door eene lange reeks van jaren gewettigd. Om welke redenen er van
afgeweken? ‘Ten einde’, spreekt het besluit, ‘de orde in het Academisch onderwijs
te handhaven en den geregelden gang der studiën te bevorderen.’ Is iemand eenvoudig
genoeg aan die beweegredenen geloof te hechten? Of was er werkelijk zoo weinig
orde in het onderwijs, was de gang der studiën inderdaad zoo ongeregeld? en, zoo
ja, denken dan de Professoren, dat wij waarlijk niet zoo slim zijn van wel te begrijpen,
dat het niet de regeling
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van onderwijs en studie is, welke zij beoogen konden door hunne jongelui de
collegiegelden van te voren te laten storten en den tijd ter afneming van Examina,
met allerhande schoolsche en onduldbare verordeningen omschorst, tot slechts drie
maanden in het jaar te beperken? Eindelijk, laat staan, de orde in het onderwijs, de
gang der studiën, ongeregeld zijnde, konden door dergelijke maatregelen verholpen
worden, zou dan nog de Faculteit niet oneindig verstandiger gehandeld hebben, zich
liever al die zwarigheden te getroosten, dan eene snaar van zoo teederen aard aan te
roeren, als zij nu niet geaarzeld heeft te doen? En dat, terwijl in vroeger dagen een
Hoogleeraar het ver beneden zijne waardigheid zou geacht hebben, zijne aanspraak
op Honoraria, zoo deze bij het Examen onbetaald mogten blijven, te doen gelden;
daar, in geval dat de leerling ze schuldig bleef, de blaam op diens hoofd alleen
nederkwam, terwijl de Hoogleeraar zou gemeend hebben, ze eischende, de Toga
schande aan te doen! Maar die tijden van achting voor zichzelven zijn voorbij. Het
was alleen om eene betere orde in dier Heeren finantiën, om een geregelder gang in
hunne betalingen, in één woord, om des lieven gelds wille, daarom, enkel en alleen
daarom, te doen; de houding van de grootste helft des besluits bewijst het immers
voldoende door de fijngeslepene tegenstelling der werkelijk aan deze Hoogeschool
studerenden en de kweekelingen der Athenaea of allen, die niet binnen Leiden zelf
hunne studiën voortzetten, voor welke laatsten toch, zoo het opregtelijk orde en
geregelden gang der studiën gold, dezelfde bepalingen als voor de Leidsche Studenten
moesten, en ook zeer gevoegelijk konden, van kracht zijn? Slaan wij het besluit op.
I. Tot de inschrijving in het Faculteitsregister - de spil waarom het gansche besluit
wentelt, het net in welks fijngeknoopte mazen het kleinste vischje hangen blijft wordt aan elk Student gelegenheid gegeven, elken Zaturdag der maand November,
van twaalf tot één uur, op de Faculteitskamer. Om de acht dagen één uur, gedurende
ééne maand. Zoo men het vergeten mogt, geen examen, zelfs geen getuigschrift, in
den loop van dat Academiejaar! De kastijding is wel wat hard voor de overtreding
en de verhouding tusschen misdrijf en straf wel wat ver te zoeken, doch des te zekerder
is men van de penningen. Het was nog niet genoeg dat de jonge Jurist, de jonge
Medicus, de jonge Philosooph, genoopt waren het eerste studiejaar te verliezen op
die nuttelooze propaedeutische collegies, de Professoren hebben thans nog de
goedheid eene grootere kans voor den aankomeling open te stellen om er nog een
tweede bij te verbeuzelen. En dan klaagt men dat er niet gewerkt wordt! Aan niemand
de schuld dan aan de wet en, na deze, aan de Hooggeleerden! Maar - nu komt de
tegenstelling - maar de kweekelingen der Athenaea zullen, gedurende den loop van
het geheele Academiejaar, wanneer het hun maar in het hoofd komt, in het
Faculteitsregister kunnen worden ingeschreven. Die heeren staan buiten den
collegiedwang der Professoren en worden derhalve zoo beleefd en
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voorkomend mogelijk ontvangen en behandeld, opdat zij toch niet dralen zouden
met de beurs te trekken.
II. Elk Student zal het gedrukt bewijs, dat hij in het Faculteitsregister is
ingeschreven, telken jare door de Faculteit moeten laten bekrachtigen, waartoe elken
Zaturdag van de maand November, van twaalf tot één ure, gelegenheid gegeven
wordt, op de Faculteitskamer. Zoo men het verzuimt blijft er geen andere weg om
deze bekrachtiging te erlangen open, dan met een schriftelijk verzoek zich tot de
Faculteit te wenden en daarbij de oorzaak op te geven, waarom men den vastgestelden
tijd heeft laten voorbijgaan. De kweekelingen der Athenaea daarentegen zullen zich
tot de bekrachtiging van het bewijs hunner inschrijving gedurende het gansche
Academiejaar bij den Decanus der Faculteit vervoegen kunnen; al kwamen zij te
middernacht, wanneer zij maar geeltjes op zak hebben gaat de voordeur wagewijd
voor hen open, als die van een betooverd kasteel.
III. Voor hen, die, in den loop van het Academiejaar aangekomen, zich tot het
bijwonen van de lessen der Hoogleeraren aanmelden, zou men, naar de onredelijke
gestrengheid der maatregelen te oordeelen, verwachten, dat weder andere hinderpalen,
ter bereiking van hun wensch, waren in den weg gelegd. Integendeel; hoe eer hoe
beter geknipt en binnen geloodst! Zij genieten al de voorregten der kweekelingen
van de Athenaea, en, mits terstond de verschuldigde penningen voldoende, waartoe
dagelijks ten huize der Pedellen gelegenheid is, wordt hun het bewijs tot de
inschrijving in het Faculteitsregister daarop onverwijld ter hand gesteld.1

1

Wij hebben ons opzettelijk overal aan de uitdrukkingen des besluits gehouden.
Onder het nazien der drukproeven ontvangen wij een naamloozen brief van iemand, die het,
gelijk hij zich uitdrukt, gewaagd heeft zijn voet op de trede van het rijtuig te zetten, hetwelk
ons naar de Promotie voert, en Klikspaan verzoekt het publiek te willen doen opmerken,
hoezeer de onbillijkheid van het besluit van 26 Junij dezer dagen weder op nieuw is gebleken
door den dood van een zijner pas aangekomene mede-Studenten, die, voor zijne uitbetaalde
ƒ195, niet eens ééne maand collegie heeft kunnen houden. - Wij hadden er ons anders minder
op toegelegd dezen ongunstigen kant van het besluit in het licht te stellen, daar wij dit reeds
voldoende in den Studenten-Almanak, door de volgende zinsnede, gedaan oordeelden: ‘Niemand’, zegt gij, ‘zette een voet op de trede van het rijtuig zonder vooraf zijne volle reis
betaald te hebben. De wagen mogt eens omvallen, de reiziger onderweg van reisplan
veranderen, hetzij uit wispelturigheid, hetzij omdat het rijden hem blijkt te hinderen, de dood
mogt hem overvallen, ikzelf, ik ondernemer, mogt in het volvoeren der reis verhinderd
worden - toch is en blijft mij de vracht, die heb ik beet, mijne winst is gemaakt, het geld heb
ik in handen, en - dàt is het doel van mijne nering.’
Maar, zegt men, de Professoren geven, in zulk een geval, de som misschien terug. - Gelooft,
maar ook hoopt het niet! Alle dergelijke omstandigheden zijn immers, toen over het besluit
werd geraadpleegd, veel te ligtelijk te voorzien geweest, en zouden zij dan nu den genomen
maatregel krachteloos gaan maken? of zij moesten er zich de gelegenheid door hebben willen
verzekeren van aalmoezen uit te reiken: maar zoo iets ergs durven wij niet vermoeden.42
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Waarom, zoo hier dagelijks voor hen en voor de vreemde Studenten gelegenheid is,
die van Leiden bij voorkeur zoo vele moeijelijkheden, zoo vele onaangenaamheden
berokkend? Meneeren! gaat eens, bij uw helder brandend vuurtje, bedaard in uw
armstoel zitten, neemt onpartijdig en, zoo mogelijk, onvooringenomen het besluit in
handen, leest, herleest het, denkt er over door, denkt er over na, en gij zult hoe langer
hoe meer de overtuiging erlangen, dat het alleen hebzucht en niets anders was, die
het deed vaststellen.
Wil men nog sterker bewijs, zoo ga men van huis tot huis bij de Litterarische
Professoren rond en houde zich verzekerd, dat zij, ieder afzonderlijk, betuigen zullen,
dat, wat hen betreft, zij zeer sterk tegen het besluit geijverd hebben, maar zich wel
naar de meerderheid hebben moeten voegen. Kullagie, vrienden! Het besluit, gedrukt
en openbaar, spreekt luid en bepaald: - ‘aldus eenparig besloten en vastgesteld’. En
wie hunner heeft die woorden gelogenstraft? Deze flaauwe draaijerij alleen zou
genoeg zijn, om, wie het ook zij, van het onverdedigbare, het onverschoonlijke, het
lage der drijfveren te doordringen; dan liever ronduit het Studentencorps verklaard:
- het was onze wil; zwijgt, rekels! - De eenige beweegreden, wij willen er op sterven,
was het geld; niemand onder de zon die er ook aan twijfelt. En gij bloost niet,
Clarissimi! het spreekgestoelte te beklimmen tegenover jongelingen, die gij weet
met welke oogen u aanzien? Maar, denkt gij, de pitten heb ik beet, het Examen houdt
hun overmoed in toom, en het overige, het ontzag, de eerbied, het bewonderend en
geloovig opzien der jeugd tot mannen van ondervinding en geleerdheid en bestraald
door den lichtkrans des roems!... het zijn ijdele hersenschimmen, waar deze eeuw
van gouddorst zich met laatdunkendheid boven weet te verheffen. Wijsgeeren, uwe
bespiegelingen moesten toch eens tot een ander doel leiden dan de wijze op welke
gij de wetten wel het best zoudt kunnen aanwenden, ten einde uwe beurs te spekken
en uwe Studenten te plagen! Doch gij, jongste Studenten! tot de propaedeutica
gedoemd! leert van uwe leermeesters - het is het eenige misschien, maar het is van
gewigt - dat kundigheden en billijk verkregene vermaardheid nog geene paspoorten
zijn, in de Hollandsche maatschappij, voor onedele, vrekkige streken, en dat hij, die
zich niet ontziet het verheven ambt hem toevertrouwd tot eene vuige nering te
vernederen en door winstbejag te ontheiligen, door ieder loyaal vaderlander over den
schouder wordt aangezien!
En welk een indruk maakte zoo een heilloos besluit op de gemoederen der
Studenten, bij het einde der groote vacantie? want - de besluitnemers wisten wel dat
zij kwaad deden - het was ingesmokkeld op een tijd dat er noch collegies, noch
examina, noch jongelui meer waren, en zij dachten het, voor dat allen weder hereenigd
zouden zijn, steelswijze te kunnen in werking brengen. Men schold, men raasde,
men tierde, men bespotte. In vorige tijden zou men glazen hebben ingeslagen en hen,
van wie het besluit was uitgegaan, openlijk uitgejouwd op de straat. Daarvoor was
men, de hemel zij er voor gedankt!
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thans te beschaafd en gevoelde een Student zich te zeer fatsoenlijk man: de straf had
ditmaal nogtans wel in verband gestaan met het vergrijp. Doch er kon een andere
meer doeltreffende weg zijn ingeslagen, en niet genoeg is het te bejammeren dat men
- even als in de groote maatschappij - bij het klagen en grommen bleef. De
ongelukkigen, op wie het besluit dadelijk mikte, waren, onlangs ingelijfd, nog niet
op de hoogte der zaken; wie hunner zou de kat de bel aantrekken? en ook voegde
het minder, naar hun oordeel, dat de jongeren zich aan het hoofd eener dusdanige
beweging stelden. Maar de ouderen moesten zich hun lot, hun welzijn, hunne belangen
aangetrokken hebben. Dat zou eervol, dat zou behoorlijk, dat zou pligt, dat zou esprit
de corps geweest zijn. Doch het bleef bij morren, mompelen, kakelen; gehandeld
werd er niet, noch de grieve der nieuwaangekomenen door het Corps beschouwd als
ieder Academieburger rakende. Het Collegium voorzeker had zich in de eerste plaats
voor de jongeren in de bres moeten stellen en het lot dier verschoppelingen, onder
de zoo onbarmhartige plak van de NOBILISSIMA facultas philosophiae theoreticae et
litterarum humaniorum ter harte nemen. Een besluit, de schande der Hoogeschool,
gevaarlijk voor de orde in het onderwijs, hinderlijk voor den gang der studiën,
smadelijk voor elk Student, liet de Academische Staten-Generaal, welke de eer der
Hoogeschool is opgedragen, werkeloos, onverschillig. Doe ik kwalijk van te verklaren,
dat ik bij den tegenwoordigen stand van zaken, onder eene wet, welke de jongeren
emancipeerde, wier regten zij met die van allen gelijk stelde, de handen in elkander
sloeg van verwondering en spijt? Een officieel stuk moest door het Collegium, uit
naam aller Academieburgers, bij de Faculteit zijn ingeleverd - de scherpe uitval in
den Studenten-Almanak is veel te individueel - een openlijk protest, gematigd,
bescheiden, maar rondborstig en dapper, door hetwelk alle Litterarische Professoren
kenbaar ware geworden, dat het ligchaam der Leidsche Studenten zich door het
plegen van dergelijke maatregelen gekrenkt achtte en er de hoogachting door
verminderd gevoelde, welke pligt hetzelve voorschreef en de inspraak des gemoeds
oplegde deszelfs leermeesters toe te dragen. Zegt niet dat dit alles niets gebaat zou
hebben en het besluit toch niet zou zijn ingetrokken geworden. Wie is er zekerder
van overtuigd dan Klikspaan? Maar het zou een onberekenbaren zedelijken invloed
hebben uitgeoefend en de gevoelens geopenbaard van jongelui, die zich liever niet
zoo maar als weerlooze schapen naar den scheerder laten opjagen en fiks en ferm
zouden voor den dag zijn gekomen. Door spreken komt men altijd verder dan door
zwijgen en berusten. Geen betamelijk middel had men onbeproefd moeten laten,
hemel en aarde, gelijk men zegt, behooren te bewegen; geen gehoor bij de Faculteit
verkrijgende, had men zich tot het Collegie van Curatoren moeten wenden, en, ware
ook deze poging vruchteloos gebleken, dan zou men ten minste de zoete voldoening
hebben mogen smaken, alle middelen, in het bereik van wel opgevoede jongelui, in
het werk te hebben gesteld, ten einde zich niet te laten vertrappen en mogen rekenen
op
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de dankbaarheid des algemeens. Nu hebben de piepmeezen-dwingelandjes hun zin,
en gij hebt niet eens de hand uitgestrekt om hun den strop te ontrukken: wie verzekert
u dat zij dien later niet nog naauwer zullen toehalen? want nu weten zij, dat de
Studenten zwak zijn.
Foei! wat was Klikje daar aan het knorren! Nu, hij mag het immers wel doen en
gij wilt het wel voor een enkelen keer van hem dulden? Daarom voegde hij het
voorbeeld maar bij den regel en liet maar vloeijen wat hem op het hart lag. O! hoe
gaarne zou zijne liefde u kneden naar het ideaal dat hem in de ziel woelt!
- Maar houdt gij uzelven dan voor zoo volmaakt, zoo onberispelijk, zoo onfeilbaar;
ziet gij uzelven dan voor zoo'n heilig bontje aan, dat gij uwen medemensch zoo
onbarmhartig durft doorhalen? Weet gij dan niet, dat met de jaren de gebreken, ook
die van het karakter, komen: baatzucht, eigenbelang, winstbejag, gierigheid, neiging
zich als middenpunt in elken cirkel te plaatsen, lust om te bedillen, te vitten, te drillen,
den baas te spelen en den grooten man, al is het ook op de kleingeestigste wijze, uit
te hangen; gebreken, neigingen, lusten, geteeld, niet, als die der jeugd, door
onbezonnenheid, onbedachtzaamheid, onervarenheid, maar door het bedaarde
verstand, het overwegende overleg, den op luimen liggenden moedwil? en voorziet
gij niet, dat uwe rijpere jaren daarvan even min verschoond zullen blijven, als die
dergenen, zoo boosaardig door u uitgeschimpt? Niet alleen de kleederen, ook de
ambten maken den man: hoe hooger, hoe tuitelachtiger standpunt! Uwe betrekking
zelve legt hinderlagen, spant strikken aan uwe vrijmoedigheid, uwe goede trouw,
uwe eerlijkheid, uw geweten; strikken, waarin de mensch zoo ligtelijk valt, met al
zijne vuile hartstogten bloot! Inderdaad, het is wel zeer gemakkelijk, mijnheer
Klikspaan, u schootvrij te houden en de klippen der maatschappij, waar zoo menig
oorspronkelijk edel, onafhankelijk hart op gestrand is, om te zeilen! Wie toch zijt gij
en welke spil beweegt gij in het raderwerk van den staat? welke beproevingen staat
gij door, welken strijd hebben uwe beginselen met uwe belangen te strijden? Wij
spreken elkander nader, eer wij tien jaren verder zijn!
Dit alles weet ik, van alles wat gij mij daar tegenwerpt loochen ik geene lettergreep,
en als ik, overgoten met ons Hollandsche sop, gelijk zal zijn geworden aan hen, die
nu mijne pen gispt en laakt, zal ik voor het woord van den vrijmoedigen jongeling
gedwee het hoofd buigen en met een bitteren glimlach terug zien naar mijne gouden
jeugd, ondergegaan aan een zoo helderen, thans onder zulke zwarte wolken verborgen
gezigteinder. Gelooft intusschen niet, dat het mij eene aangename taak is, mannen
te hekelen, in zoo vele opzigten ver boven mij verheven; dat ik met graagte naar de
roede grijp, uit hoofde juist van hun hooger aanzien; dat het schrijfjeukte is, welke
mij aanspoort tot geesseling van 's menschen zwakheden. Het ware jongensachtige,
het ware onverantwoordelijke ophakkerigheid. Maar, vrienden! gelijk uw boezem
zich met een ruim gevoel van hemelschen wellust opent, bij eene edelmoedige daad,
bij

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

343
het aanschouwen der tastbare, bij het opvaren tot de zedelijke schoonheid, en zich
onuitsprekelijk zalig vindt in het gevoelen der liefde, in het beseffen der godsdienst,
in den aanblik der natuur, aldus krimpt hij ook pijnlijk in één van spijt en
verontwaardiging, aldus wordt hij ook overstelpt van toorn, aldus vliegt u het bloed
ook naar den kop, als daar daden worden uitgevoerd, welke uwe jeugdige verbeelding
doen wanhopen aan den adel, aan de volmaakbaarheid der menschelijke ziel. Zoodanig
is het gevoel, dat mij althans de aderen doet opzwellen, dat mij bezielt en overheerscht,
en in den roes der gramschap vat ik de pen en maak gebruik van de vrijheid der
drukpers. Zachtmoedigheid, toegefelijkheid, vergevensgezindheid! heerlijke, loffelijke,
christelijke deugden! maar - helaas! dat wij er toe komen moeten het bedroefd van
harte te verklaren! - voor onze tijden weinig berekend. Die hoedanigheden, in eene
eeuw, door onzedelijkheid en ongodsdienstigheid ondermijnd, ontaardden reeds al
te zeer in zoo vele ondeugden en verdorven ons volksbestaan. Laat ons zorgen dat
het onkruid ons niet boven het hoofd wasse, de wurm niet voortvrete! Geschoffeld
maar, jongens! en wrijven wij de gaten digt met den scherpsten terpentijn!43
‘Het is dat stille, rust, kalmte en gezelligheid ademende uur, wanneer de luchters
zoo even aangestoken zijn en een koffijgeur door de zaal walmt. Het is dat uur van
wezentlijk genot, waarop men herkaauwt en digereert, waarop men meer tot een
passief dan tot een actief genieten geschapen schijnt, waarop men eigenlijk zichzelven
genoeg is, maar toch wel lijden mag, dat het omringende een flaauwen,
voorbijgaanden, aangenamen indruk op u maakt. Dat woelige, onstuimige, dreunende,
gonzende van den voordenmiddag heeft opgehouden; geen gejagt, geen gehaast,
geen geloop, geen gedraaf, geen gedraai, geen gedrang meer; geene dunamometers,
geene muzijk, die u iedere courant onbegrijpelijk, ieder gesprek onverstaanbaar
maken; geen Bolus, die uw middagmaal met zijn naamgenoot tracht te bederven;
geen geroep en geschreeuw om bitter of gentiaan tot tegengift voor het laatste; geene
kooplui, cachetsnijders of portretteurs, die u aan de ooren malen en zoeken te
bedriegen. Alles verkeert nu in eene spheer der ruste, doch geene doodsche,
vervelende rust, zoo als tusschen drieën en vieren, wanneer slechts een enkele Bivalva
zijn glaasje klare gebruikt of Student-Leidenaar de courant zit te lezen. Het is nu
eene gezellige, genotvolle rust. De zaal is langzamerhand weder bevolkt, maar geheel
anders dan vóór het middagmaal; het is of dit laatste eenig aplomb aan de schooljeugd
gegeven heeft: nu zit men. De groote tafel is gelijk aan een molen, wanneer 's
molenaars dochter de bruid is, zoo vele vlaggen wapperen er om heen; het zijn de
couranten, welke in de linkerhand gehouden worden, terwijl de regter de zoete klontjes
met de bittere koffij mengt. Alle maandwerken vinden weder hunne lezers. Om de
kagchel zit of ligt men in gezelligen kout, men savoureert er de echtste Manilla,
gevat in een zilveren tangetje, of steekt het Deventer pijpje aan; men schertst, men
redeneert, ja! men is opgewonden; doch
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dit alles met de kleur van zijn en blijven, niet van gaan en trekken. - Kop koffij!
Vlammetje! Cigaar! Aannemen! - zijn de eenige woorden die herklinken, terwijl
men bij de spelers de woorden: - Domino! Troef! Geboft! - kan opmerken.’
Treden wij de biljardkamer binnen! Al is het nog dag aan den tuinkant, voor aan
de straat hangen de valgordijnen al neder, branden de lampen reeds, want het is slecht
caramboleren in den schemer; niet waar, Liefhebbers? Dat woord ontviel mij daar:
verschooning! Maar de Quaden biljarden nooit of zij moeten in handen vallen van
een jongelui, die sterker dan zij en om geld speelt. Doch van dezulken zijn er te
weinig, om ze niet, voor de eer van het Corps, stilletjes te negeren. Maar gij,
belangelooze dweepers met de meest Academische verlustiging, die 's morgens in
Keyzers estaminet Collegie houdt en 's avonds aan het Vinkje repetitie, u mint
Klikspaan met eene onuitdoofbare vlam, zoo dikwijls hij uwe veelbelovende kruin
gebogen ziet over het groene veld der overleggende behendigheid! Heerlijke
uitspanning voor een beschaafd jongeling, uitmuntende ligchaamsbeweging gedurende
onze twaalf lente- zomer- herfst-winter-, dat is: vorst- regen- wind- en dampmaanden!
Hoor! de ballen tikken, de ballen rammelen in den zak, de queuen stampvoeten op
den vloer! heerlijke geluiden, welke dikwijls tot in het holste van den nacht
voortduren! Luister! aardige zetten kruissen elkander over de tafel! Zie rond! de
gallerij is bezet, de partijen loopen onrustig, onvermoeid en met gespannen blik heen
en weder, en boven dat eentoonig rumoer klinkt luid en schel de kinderstem van den
biljardjongen.
De biljardjongen! Ongelukkig, deerniswaardig ventje! Daar staat hij,
knikkebollende van slaap en met half geloken oog, leunende op den bok, uit vrees
van om te vallen. Toen er gisteren avond ten half twaalf geene spelers meer waren,
moest hij naar de groote zaal, waar de club van Vlierinxen feest vierde, en eerst ten
vier ure mogt hij naar bed. En dat was reeds de derde nacht! En dan zijn er nog
Studiosi, die niet beseffen, hoe onbarmhartig zij handelen, wanneer zij den armen
jongen vloeken naar het hoofd gooijen, zoo hij zich vergist, en een slag geven of een
gevoeligen stoot met de queue, als hij niet spoedig genoeg weet te antwoorden op
de vraag: - jongen, hoe staat het spel? - Arm schepseltje, dat een guit moest wezen
en tot een deugniet opgroeit, welk eene kindschheid is de uwe! Het eenige groen dat
gij ziet is dat van het biljardlaken, hetwelk zich door de ruiten met het gras tusschen
de straatsteenen des Rapenburgs vermengt; de zoete slaap, welke op uwen tengeren
leeftijd zoo weldadig op den wasdom werkt, is u grootendeels ontzegd; uwe longen
zetten zich uit in den bedompten dampkring van smook en sterken drank; geen wonder
zoo uwe stem hard, uwe keel, van welke zoo onbegrijpelijk veel gevergd wordt,
schor is; gij slijt uwe avonden onder de benaauwde vlam der aangestokene olie en
gij wordt opgevoed onder den invloed van scheldwoorden, liederlijke taal en
dronkenschap. Vergeeft mij, mijne heeren, maar het is zoo! Op zijn
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dertiende jaar leert de biljardjongen reeds zijn naaste kleinachten, want deze vertoont
zich nooit aan zijn oog dan van den kant der onvoordeeligste uitspatting, en hoe zou
hij vermoeden kunnen, dat deze slechts eene uitzondering is, welke den regel daarom
niet daarstelt? Zijn denkvermogen wordt vastgenageld aan de biljardtafel, aan de
uitspanning van anderen zijn geheele zedelijke bestaan opgeofferd, zijn geest op
niets anders afgerigt en gescherpt dan op de verhouding tusschen ballen, waarmede
tusschentijd verdreven wordt. Welk eene bestemming! En dan klaagt men nog dat
de biljardjongen brutaal en ondeugend is! Als of zijn lot niet ondragelijk, of hij zelf
geen kind was! O, medelijden, medelijden met het biljardjongetje, voor een gering
salaris onderworpen aan uwe grillen, aan uwe drinkgelagen! Zonder jeugd, zonder
onderwijs, zonder vrijheid, dag en nacht in 't touw, bedorven door de bijwoning van
de voor zijn geheele bestaan verderfelijkste tooneelen! Spaart hem, beklaagt hem,
vergelijkt, bid ik u, zijn noodlot met uw geluk, toen ge zoo oud waart als hij!
Maar keeren wij terug naar de Leeskamer! Daar is niemand. Het loopt naar half
negen. De kagchel snort, de kroon is op half licht gedraaid, de knechts dommelen
op eenige stoelen, de Kroeg heeft iets van de voorzaal van een huis, waar eene partij
verwacht wordt en de genoodigden staan te verschijnen. En inderdaad, er is ook eene
partij op handen en de genoodigden staan ook te komen. Kijk maar eens naar
gindschen hoek!
- Wat zien mijne oogen? speeltafeltjes, eene pendule, eene queue, vischjesdoozen,
een bronzen inktkoker, eene lamp! wat al snuisterijen! Het heeft iets van een erfhuis.
Eene verloting, jongenlief! Daar staat de held van het spel: zijn naam is Emeis.
Hij zou u ten zijnent nog eene canapé, eene kagchel en een mud steenkolen kunnen
wijzen. Weldra stormen de heeren binnen, de knechts springen op, de kroon verspreidt
hare glansen, en dit stille uur, hetwelk gewoonlijk zoo weinig verdiensten oplevert,
brengt rente op: Toon Muller weet wat voor vleesch hij in de kuip heeft. De trekking
vangt aan. Misnoegen en voldoening roepen even luid wee en hoezee, en de minder
gelukkigen worden spoedig door de bevoorregten troost geschonken in de diepste
Champagneglazen, welke de teleurstelling doen vergeten en de uitgelatenheid ten
top voeren.
Eene verloting is echter geen dagelijksch werk, en zoo het zeldzame geluk de door
herhaald nachtbraken afgematte en uitgeputte gedienstige geesten mag te beurt vallen,
dat het lokaal onder het slaan des elfden ure volkomen ledig is, maakt Toon gebruik
van zijn regt, slaat de deuren van Minerva toe, welke behoorlijk voorzien worden
van bouten, grendels en kettingen, dooft het licht uit, dat in de lantaarn boven het
bordes brandt, en heeren, die later komen, mogen zien, dat zij, al kloppende, beukende,
luidende, stampende, vloekende, Toon uit het bed krijgen: de Kroeg is dood, de
Kroeg is stom, de vesting onverwinbaar.
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Maar niet altijd spitst de schrandere kastelein zijn oor op de klok van elven. Ook in
het Academiejaar vallen feest- en heilige dagen, waarop knechts en jongens zich den
vaak uit de oogen jagen en den nacht herscheppen in een kunstigen dag. Verre van
mij, te willen gewagen van die zoo dikwerf voorkomende goochelaars-, buiksprekers-,
worstelaars-voorstellingen; er zijn hooger, algemeener, vrolijker vreugden. De
goochelaar eischt aandacht, de buikspreker stilte, de worstelaar ingenomenheid;
terwijl, op een echt Studentenfeest, uitgelatenheid, niets dan uitgelatenheid, moet
heerschen.
De eerste voorjaarszoelte doet zich gevoelen, het bloed stroomt hernieuwd door
de aderen, de hippomanie laat het laatste geld dansen in den zak der Academieburgers,
de lindeboomen waaijen de zwachtels hunner schaduwen over het stille Rapenburg
en over de kermispracht van het Haagsche Voorhout. Voor het jongste geslacht is
iedere lente de eerste binnen Leidens wallen; dat zeggen wil, de eerste gelukkige, de
eerste vrije; de eerste, welke het vogeltje niet verbiedt de vleugels buiten het traliewerk
der schoolkevie uit te slaan; de eerste, dat men doen mag alles wat men wil; dat men
onverhinderd, zonder iemand op aarde rekenschap verschuldigd te zijn of dat een
haan er naar kraait, een ganschen nacht mag ronddwalen in den maaneschijn met
zijne goede vrienden en den schadeloozen balsem indrinken der zachte luchtjes; de
eerste, dat men zich wellustig mag overgeven aan dat onbestemde gevoel, dat ons
besluipt, die zinnelijke droevigheid, welke ons overmeestert, aan dat onbesmette
hart, hetwelk in ons klopt, aan die bloemen des velds en der verbeelding, dat zoete
ik weet niet wat, nedervloeijende uit den blaauwen hemel, welks reinheid de bron
waaruit het daalt geruststellend waarborgt. De rijnwijn boven, jongens! klinke het
gezang, snorren de droschkies, verga het Professorale besluit, dat u, waart ge niet
verstandiger dan die het namen, al deze genoegens ontzeggen zou!
Gij zijt naar ten Deyl en naar Scheveningen geweest in tilburys en caleches, of
komt dorstig en vermoeid met uwe beste vrienden van eene lange wandeling terug.
Luistert! muzijk! Van waar? En gij wendt u op de brug van het Noordeinde regts en
links, tot dat een uwer zich bezint en uitroept:
- Het eerste zomerconcert!
- Naar de Kroeg!
Inderdaad! het eerste zomerconcert in het malsche groen van den tuin van Minerva!
Dat zij het vergeten konden! Maar zoozeer had het genot van 't jaargetijde u ingepakt,
niet waar, jonge minnaars van wat jeugdig is als gij en schoon en hartverheffend?
Muzijk! muzijk in de open lucht! veldmuzijk! muzijk van de koninklijke grenadiers!
muzijk tot in den nacht! muzijk door al de schakeringen van den vallenden avond!
Viermaal zulk een pret voor een enkelen gulden! en de fierste marschen, de vleijendste
herinneringen van het zangspel, de slependste walzen, de vervoerendste galoppen!
militaire- tooneel- dansmuzijk! Rossini en Strauss! eene zee van melodie!... Gelukkige
Leidsche jeugd! Men dwarrelt

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

348
door den tuin, men zet zich neder buiten onder het zeil of in huis tusschen duizend
togten, de heldere toonen hebben den gelukkigsten invloed op de gemoederen, men
is aangenaam gestemd, Bacchus bevordert het genot, en als de sterren beginnen te
blinken staat de tuin in een vauxhall herschapen.
Twee malen gebeurde het, twee malen slechts, - niemand, daar buiten door het
land, zal het willen gelooven - dat de Societeit der Leidsche Studenten met de
tegenwoordigheid der Leidsche juffers vereerd werd. De Leeskamer was danszaal
geworden, en als het orkest der blaasinstrumenten zweeg in den verlichten tuin, waar
honderd gasten, jonge en bejaarde, langs de grasperken slingerden, - het gebouw
stond gastvrij open als de aartsvaderlijke tent in gelukkig Arabie - begon het orkest
der strijkinstrumenten van binnen en de dans ving weder aan. De tegenwoordigheid
der meisjes gaf een blijk van de goede verstandhouding der jongelui tot de Leidsche
families en van hun vriendschappelijk verkeer met deze, een blijk van vertrouwen
door de ingezetenen in het Studentencorps gesteld en als zoodanig onder de gelukkige
verschijnselen op te teekenen. Of een feest van dergelijken aard echter
onvoorwaardelijk zij aan te prijzen is eene geheel andere zaak. Vooreerst is er voor
sommigen iets aanstootelijks in, zoo veel vrouwen vereenigd te zien in een lokaal,
tot zoo geheel verschillende doeleinden bestemd, waar gemeenlijk zoo geheel iets
anders bedreven wordt dan wat doorgaans in beschaafde salons plaats heeft, iets zoo
geheel tegenstrijdigs met wat men overeen is gekomen hoffelijkheid en goeden toon
te noemen en waar de dames eene dermate sterke minderheid uitmaken, dat men zou
zeggen, dat zij daar alleen tot gerijf van de leden genoodigd waren.
MINERVE.
GRANDE SOIRÉE.

Il y aura des femmes.
Vervolgens is er iets oneigenaardigs in. Eene Societeit, met huisvaders en erfooms
tot leden, moge al eens haar pak uittrekken, eene Studenten-Societeit moet eene
Studenten-Societeit blijven. En hoezeer dit ook bij beide gelegenheden gevoeld werd,
bleek zoowel uit de verveling, welke verre weg het grootste gedeelte der heeren
bekroop, - terwijl alleen voor hen het vermaak gold, die, in eenige Leidsche huizen
toegang hebbende, meer van nabij met de jonge dames bekend waren - als uit den
ijver waarmede heeren Commissarissen, toen de dansmuzijk te middernacht een
einde nam, zich haastten, behendig en bescheiden maar duidelijk, te kennen te geven,
dat de pret voor de Leidenaressetjes was afgeloopen; waarop deze, nog geducht
opgewonden over... - Ja! waarover? - Over een heelen boel! - langzamerhand de zaal
uitschoven, gevolgd door de Piepa's en de Miema's, die de heeren Studenten nog wel
vriendelijk voor de lieve receptie bedankten. Verliezen wij echter onder al dit vitten
niet uit het oog, dat het eene beleefdheid was van de jongelui aan de heeren en dames,
die zij zoo veel mogelijk aan de feestviering dier dagen wilden doen
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deelnemen en als zoodanig, het zij nogmaals gezegd, een allergunstigst teeken van
den geest der jongelui.
Maar het ware, het grootste, het heerlijkste, het uitbundigste, het algemeenste feest,
is dat van de inwijding der Hoogeschool, dat van den achtsten Februarij. Eene zekere
ongedurigheid, uitbarstende bij wijlen in vlagen van onbedwongen razernij, een zeker
stuk in van opgewondenheid en bitter, bevangt sedert den vroegen morgen de geesten.
Het middagmaal is niet geschikt om tot bedaren te komen; minder nog de togt met
de serenades, het gedurig herhaald Jovivat, de maagdekens aan- de punch door de
vensters, Professor op stoep, de stokken in de lucht en het sarrend amok van: petten
af! hetwelk, de Leidenaars met wraaklust bezielende, langs de straten dreunt, gevoelig
uit den knuppel tot den rug der wederspannigen spreekt en een langen staart van
kloppartijen na zich sleept. Nu trekt de zwarte drom, in den wierook der roode toortsen
gewikkeld, naar Minerva. Welk een geschreeuw! welke brullende hoerahs uitgegalmd
langs de gracht! Op eens zwijgt de muzijk, verdwijnen de flambouwen - het is weder
stikdonkere nacht! - en rukken de Muzenzonen, al zingende en juilende en er zich
op toeleggende zoo veel gedruisch mogelijk met stokken langs de wanden en met
laarzen op de zerken van den gang aan te rigten, de breede deuren van den tempel
der Gezelligheid binnen, welke aan de straat met eene trotsche eerepoort van lampions
prijkt. Op het schitterend bordes stuit het oog op eene even prachtige flikkering van
licht aan den tuinkant, de toonen eener gespierde muzijk doen het gansche gemoed,
in de vreugde tot welke het zichzelven reeds heeft opgewonden, opspringen van
gelukkigheid, en honderden, die reeds ongeduldig op de wacht staan, halen de
binnenstormenden in met dronkemanskreeten en gebaren op wijnflesschen.
Welk een feestelijk aanzien heeft onze Kroeg op dezen gedenkwaardigen avond!
Overal waar ge komt duizelt gij van het licht; biljard-, lees-, eetkamer, alles is
zonneschijn. De deuren zijn afgehangen, elke hinderpaal neergeveld. Het wemelt
van jongelui, het davert van geschreeuw, en waar de tuin eens lag, strekt zich thans
eene ruime noodzaal uit, als door den slag eener tooverroede uit het niet geroepen,
waarin zich een weidsch orkest verheft en op welke de vensters van lees- en eetkamer
uitkomen. De groote tafel is in een gekrompen van ontzag en de dagbladen zijn
weggevlogen, als eene drift van opgeschrikte duiven. De zalen zijn met tafeltjes
opgevuld, aan welke allengs de aankomenden met hunne intimi plaats nemen en
weldra eene enkele vereeniging daarstellen, een zoo welgeordenden en voorbeeldig
van zelven geschikten feestdisch vertoonende, dat het de wanhoop heeft moeten
opwekken van commissarissen, ooit tot soortgelijke regeling benoemd. Het buffet
is heerlijk om te aanschouwen; het ware inderdaad der moeite waardig dat iemand
der aanwezigen honger had, zoo vriendelijk lacht dat eenvoudig collation, dat met
zalm, vleesch en kaas bedekte brood, die kippen, die carbonaden, die gebakken botjes,
u toe. Doch het is voor dezen keer slechts op den wijn gemunt, en,
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zoo men iets nuttigt, het is met oogmerk dezen des te dapperder te kunnen verdragen
en eerst, gelijk men het noemt, een laagje te leggen. Ik weet er, die van te voren in
het geheim een lepel olie innamen, ten einde, daar de olie boven pleegt te drijven,
de uitwerksels van het druivennat minder te gevoelen; maar dit zijn ongeoorloofde
middelen, welke een braaf Student zich altijd heeft geschaamd. Een braaf Student
schaamt zich nooit dronken te worden.
Het eerste leven bedaart een ziertje, men luistert naar de muzijk, men voedert zich,
en dan zegt men dat de muizen niet gewoon zijn te piepen. Doch terwijl men, voor
zoo veel het zijn moge, zich aan deze belangrijke bezigheid overgeeft en de
voortgedreven knechts de vlugheid van Munchhausens haas met de acht pooten
benijden44, besaust men het eten met het behoorlijk druivennat en laat reeds de
gelegenheid niet voorbijgaan, zijne toegenegenheid tot zijne naaste en overburen in
herhaalde teugen te doen blijken, of zijne vreugde in een broederlijk, hoewel niet
altijd even welluidend gezang lucht te geven.
- Waar ga jij zoo in eens naar toe?
De Student-Leidenaar fluistert iets aan het oor van zijn nevenman met een
medelijdenswaardig gezigt.
De nevenman. - Het zal niet gebeuren. Die kerel wil naar huis!
Het geheele troepje waar de kerel toe behoort. - Ben je mal? Ben je gek? Laat je
oude fluiten. Mag ik je trappen? Pas twaalf uur!
- Ik heb beloofd niet later t'huis te zullen komen.
- Houdt hem beet! Houdt hem beet!
Student-Leidenaar ongeduldig. - Och!... Toe!... Neen!... Laat me los!... Ik wil
heen!...
- Wil? je oudes wil!
- Mijn oude is een lastige potentaat als hij begint. Anders kom ik nooit weer.
- En ben jij dan zoo pedant van te denken dat je hier bent geweest? De lol is amper
begonnen.
- Ik zette mijn oude eens te kakken, als ik jou was.
Ontkomen was den armen jongen onmogelijk.
- Nu, zegt hij, zijne partij nemende, dan nog een half uurtje.
- Hoerah! hoerah! Nu ben je een ferme vent!
- Een glaasje, Koos!
- Met liefde.
- Met mij ook!
- Als je maar wilt.
- Nu met mij!
- Als je maar pleizier hebt.
Eene stem van een ander tafeltje. - Wie hebben zij daar in het ootje?
- Ze willen Koos van der Ton bezuipen.
Koos van der Ton lacht als een boer die kiespijn heeft.
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Degeen tot wien de vorige gesproken heeft, krachtig en doordringend, terwijl hij een
rouge bord in de hoogte heft. - Koosie!
Koosie is wel genoodzaakt. Echter wordt het hem heimelijk wee, angstig en
draaierig om het hart. Een oogenblik beraad: geene uitkomst! Maar hij moet, hij zal
weg. Ongehoorzaam zijn! Het tooneel, dat hem des morgens wachtte, viel reeds zijne
verbeelding ondragelijk, hoeveel meer zou het hem de werkelijkheid? Zijne
bedwongene wanhoop neemt een kort besluit, en op een oogenblik, dat het in de
groote Noodzaal plotseling luidruchtiger wordt, roept hij, oprijzende:
- Een standje!
IJlings vliegen allen naar het raam, en Koos, die zijne baan schoon ziet, maakt
van het oogenblik gebruik, schiet als een snoek onder twee tafeltjes door en rept zich
naar de deur, terwijl de drang alle vervolging onmogelijk maakt en het geschreeuw
van: - Grijpt hem! Grijpt hem! Hier! Hier! - en wat voor verwarde toonen meer, in
den chaos van klanken opgenomen en versmolten wordt.
- Mijne Heeren! roept eene forsche stem door de zaal.
- St! St!
Het is Flanor.
- Mijne Heeren! Leidsche Studenten! herhaalde hij, toen het eenigzins stiller was.
De vloed drong van de Noodzaal door vensters en deuren in de Leeskamer, en,
toen deze volgepropt was, bleef men opgehoopt, opgepakt, opgestapeld, voor de drie
openingen staan. Doch men denke daarom niet dat men Flanor liet vervolgen! Uit
de verte riepen eenige minder voordeelig geplaatsten, hoewel de spreker reeds op
een stoel bij de kagchel stond:
- Op de tafel! Op de tafel!
Terstond werd het verzoek een algemeen gebod, en Flanor beklom, onder luide
toejuichingen, de tafel, welke midden in het vertrek stond en derhalve onder de
lichtkroon. Tallooze bravo's begroetten den man des volks, waarop de stilte, zoodra
hij nogmaals den mond opende om het Studentencorps aan te spreken, zich plotseling
vestigde, en hij met eene zenuwachtige opgewondenheid en eene stem van kristal,
aldus vervolgde:
- Weinige woorden! maar woorden van waarachtig gevoel en die het in onze magt
ligt eene waarheid te maken; neen, mijne heeren! eene waarheid te doen blijven! De
jeugd is het bevoorregte tijdperk des levens. Die voorregten mogen wij niet braak
laten liggen. Bewegen wij ons in onze studiën, in onze handelingen, in onze vermaken,
in onze vriendschapsbetrekkingen, met al die vrijmoedigheid, welke onze stand in
zulk eene ruime mate toestaat! Dragen wij zorg dat geen enkel onzer privilegies in
onbruik gerake noch ons worde ontrukt; dragen wij zorg voor de jeugd onzer jeugd!
Gij weet dat er ten allen tijde menschen zijn geweest, die, afkeerig van onze
verrukkingen en onzen geest,
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uit bekrompenheid en wangunst berispende, beklagende, belagende, er zich op hebben
toegelegd gemeene en schandelijke uitdrukkingen voor onze lofwaardigste
eigenschappen uit te denken; die spreken van losbandigheid, roekeloosheid,
liederlijkheid; die de tucht onzer Hoogeschool gaarne tot die eener fransche school
verlaagd zouden zien, onze jeugd in slaafsche banden zouden knellen en hare wieken
inkorten. Het is niet voldoende, mijne Heeren! met flesschen op tafels te beuken en
tot heesch wordens toe: osores nostri pereant, te zingen! Onze osores sterven niet
en blijven leven, want het is het eeuwig kenmerk van alles wat edel, hecht en
deugdzaam is, dat het door het ellendige en beroerde met een magteloozen haat wordt
nagekeft. Ja, het is zelfs heilzaam dat onze osores bestaan blijven, want het hatelijke
opzigt, waaronder wij staan, schenkt ons nieuwe veerkracht en noodigt ons uit tot
een wedstrijd, welke tot eene voortdurende aaneenschakeling leidt van overwinningen.
Met welke wapenen, broeders, gestreden? Onderlinge achting, achting voor onszelven,
voor onze Academie, voor ons Corps, zij ons pantser! geest en kennis ons geweer!
Tot dien kamp, met zulke wapens, dan de handen ineengeslagen! En dit noem ik
waren Studentengeest: de vrijheid, der jeugd ten deel, getemperd door de strengste
achting voor zichzelven, als lid van de Academische Maatschappij. Die geest zij
steeds de onze, op hem ledig ik dit glas, want hij is de waarborg van den bloei der
Leidsche Hoogeschool en van het ontzag, dat hare kweekelingen geroepen zijn in te
boezemen!
- Bravo, bravo! Leve Flanor! Vivat Flanor! klonk het allerwege, en oogenblikkelijk
werd de tafel, waarop deze nog stond, in de hoogte getild, waardoor Flanor, als een
Gallisch opperhoofd op het schild, den volke vertoond werd, verheerlijkt in den
lichtkrans van de kroon, terwijl het gansche Kroeggebouw op zijne grondvesten
drilde van het lied:
Iovivat!
Iovivat!
Flanoris sanitas!

Nu waren de riemen van alle terughouding losgesneden en het liet zich aanzien, dat
de uren van den nacht door een vloed van toasten zouden worden overstroomd; men
gaf zich alreeds aan eene veelbelovende stoelvastheid over; het eene fleschje werd
na het andere met smaak en met genoegen geknapt, hetgeen wel de inwendige
jooligheid, doch niet de uiterlijke bewegelijkheid, welke de wijn anders pleegt te
weeg te brengen, scheen te bevorderen, en de eene toast volgde den anderen met
zulk eene gezwindheid, dat men zelfs ter regeling der spreekbeurten, als in eene
letterkundige Maatschappij bij den aanvang van het wintersaizoen, een oogenblik
de bedenking opwierp of men niet een voorzitter benoemen zou, hetgeen echter door
de meerderheid werd afgeslagen. Daar staat van der Merk - alias het klankbord - op,
een gezonde borst met een glinsterend oog en een gelaat, dat alleen reeds de
ingenomenheid opwekt. Hij is dronken, maar - daarom juist - geene radder tong dan
de zijne.
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- Meneeren! met de roerpen eener bevleugelde ongedwongenheid in de hand, vraag
ik het woord en roep ik u allen op, om te begrijpen, dat wij dezen steenen jas niet
hebben aangetrokken, om de Irokeezen een loer te draaijen. Terwijl wij sidderend
terugdeinzen voor dat onbevattelijk denkbeeld, zoo hebben wij echter in ons leven
te veel sjambal gegeten, om niet terstond een welwillend oor te leenen aan de
ontploffingen van slecht gekurkte Champagneflesschen, en daarbij aan de borsten
eener onbeschaamde leugenprofetes te veel ons gewapend tegen knorhanen en
inktvisschen, om niet proefondervindelijk te weten, dat wij het van haar hebben
ingezogen, dat x evenzeer de onbekende blijven zal, als de poolstar nimmer gemeene
zaak zal maken met de honden van Kamschatka. Wonderbaarlijk verschijnsel onzer
dagen, mijne broeders! waarbij het als met bakken van den hemel wordt gegoten,
dat de onbegrijpelijkheid verreweg de verstandigste weg is om tot het
παρακινδυνευενον des levens te geraken. Maar wat raad, in dien onverklaarbaren
toestand, voor wiens verduidelijking vergeefs de Davijslampen zijn gebezigd? Het
gewigtig en plegtig oogenblik is daar, om met een woord voor den dag te komen,
dat, even als de ring van Saturnus, uwe meêwarige zielen omzwachtelen zal. Broeders,
verneemt dien raad! Houdt toch in 's Hemels naam uw koers zuidoost-ten-zuiden,
opdat de staketsels en hanebalken uwer gebreidelde denkorganen niet instorten, voor
den woesten en bloeddorstigen aanval der op ulieden in Ajaxwoede losgelatene
meerkatten. - Wij schilderden ulieden met deze doeltreffende woorden geen
paradijsleven af, het is waar! doch met de leepheid van den Romeinschen baliekluiver,
die eenmaal tranen als waterbeken deed vloeijen, roep ik u op om de handen moedig
in een te slaan. Met de magneetnaald eener radelooze verslagenheid op de borst en
met een zaamgetasten hoop meerschuim in de hand, staat ulieden de gelegenheid
open, om, zonder behulp der locomotieven, de wereld voor nul in het cijfer te
verklaren, en, de extrapost verzakende, het ruim gebied der 33000 kometen te
bezoeken, die in een vrolijken doch eenigzins onbetamelijken sfeerendans nog steeds
zoekende zijn om zich op de regte streep te houden. - Broeders, waarom dan getreurd?
waarom dan, bij de flikkerglassen van een kunstig licht, de lage stoppels, die, als
eene beschuldiging tegen uwe figaro's, daar op uwe berookte en doorkookte
aangezigten staan ingeplant, doen neigen of bukken als treurwilgentakken onder de
verhaaste rukwinden van een balsturig lot? Of was het u niet genoeg te staren op de
lillende ledematen eener oesterpartij of op de onpleizierige gewaarwordingen van
een gekookt eitje? Of moet het waarlijk nog zoo ver komen, dat gij, door het prisma
uwer aesthetische aandoeningen, het ruime sop voor louteren ether zoudt willen
verklaren? Dat zij verre! O neen, ik heb weder eene betere en geschiktere gedachte
uit de holligheden van mijn geperiphraseerd brein uitgepeuterd. Doet als ik, ik bevond
er mij wel bij. Hangt alle muizennesten aan de rotssteenen uwer eksteroogen op,
maar weest daarbij niet verwaten genoeg van te durven beweren, dat de besoar te
vinden
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zij in de holligheden uwer kiezen! O, verafschuwt dat denkbeeld! maar tracht veeleer
het u te verduidelijken, dat de schim van Paracelsus steeds zoekende is naar den knop
van zijn rotting en verklaart hem juist daarom voor een tweeden Ahasveros. Doet
gij dat, dan kunt gij des noods, de Jungfrau tot tandenstoker gebruikende, in eenig
vergelijk treden met het Italiaansch boekhouden eener handeldrijvende natie en
eenmaal schitteren als sterren van de eerste grootte, zonder bepaalde aanraking met
die vagabondeerende heeren poudrés à frimas à l'aile de pigeon, die gewoon zijn
nu en dan op hun eigen staart te trappen. - Ziet daar dan u mijne plannen voor de
toekomst ontwikkeld, en terwijl ik mij daarmede even verkwikkelijk weet op te
fleuren als of ik in den poezeligen arm van een Evaatje God en de geheele wereld
vergeten had, zoo drink ik, met deze zelfde roerpen mijner bevleugelde
ongedwongenheid, op den President-Curator van onze Leidsche Hoogeschool!
Deze koddige toespraak, duizendmaal afgebroken door even koddige opmerkingen,
wordt met een schaterend gejuich ontvangen.
Zij, die digt genoeg in de Noodzaal onder de ramen van de Leeskamer en in de
Leeskamer digt genoeg bij de Noodzaal zitten, deelen in de onderscheidene hoewel
gelijksoortige genoegens van beide vertrekken, in welke te gelijk verschillende
toasten, grappen en drinkgelagen, deze onafhankelijk van, onverstaanbaar voor gene,
gene van en voor deze, worden voortgezet en aangerigt. Zoo leest men te gelijk twaalf
missen in de Sint-Pieterskerk te Rome, zonder dat de eene officiant door den anderen
gehinderd wordt.
Terwijl de toasten, beurtelings te midden van het geweld, beurtelings onder eene
redelijke aandacht, ijverig voortgezet worden en reeds verscheidene liefhebbers om
den derden en vierden post schreeuwen, treedt Bivalva binnen, die, in den waan
daardoor eenigen opgang te maken, de roode voering van zijn grijzen cloak naar
buiten heeft gekeerd en het kleed geplooid onder zijne over elkander geslagene armen,
hetgeen hem in zijne eigene oogen iets melodramatisch, iets Zampaächtigs geeft,
doch in die van de anderen zijne verloopene vuilheid in al hare proza en ellende nog
meer dan gewoonlijk doet uitkomen. Een algemeen gefluit ontfangt hem, maar een
doofstomme, aan wiens oor een kanonschot wordt gelost, houdt zich niet beter. Zijn
blik waart onbedremmeld in het rond. Daar ginds bespeurt hij nog eene opene plaats
en zet zich achter het eerste tafeltje het beste, bij hetwelk gevallig een stoel ledig
staat. Niemand spreekt hem toe; zoo hij het waagt tot een ander het woord te rigten,
krijgt hij geen bescheid. Hij wordt volstrekt ontkend. Intusschen, ofschoon het in
zijne ziel niet pluis is, houdt hij zich uiterlijk uitmuntend. Alleen hij kan het op deze
wijze moeijelijk den ganschen nacht volhouden, en men zou wel willen zeggen dat
hij zich ook niet dol vermaken moet. Doch het genoegen van den een is niet dat van
den ander. Het zijne bestaat voornamelijk, naar het schijnt, in het klaploopen op de
gesprekken dergenen, in wier nabijheid hij zich nederplaatst, in wier gezelschap hij
zich zoekt in te dringen. Reeds
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heeft hij kans gezien enkele onbeduidende woorden tusschen enkele zinsneden in te
schuiven, met geen ander gevolg evenwel dan dat hij daardoor de stellige verzekering
erlangd heeft dat, zoowel als zijne tong, zijn neus en ooren te veel waren. Die schuins
tegen hem aanzaten of die hem van ter zijde in het aangezigt konden zien, keken
hem eerst onbeschoft onder de pet, om hem terstond daarop veelbeteekenend den
rug toe te keeren, of kropen digter naast elkander, om hem de kans te benemen zich
nader in den kring te dringen. Eindelijk, daar Bivalva maar niet opgaf, werd hij
onuitstaanbaar hinderlijk, en te midden van een gesprek over Studententafels, dat op
den verschillenden smaak der menschen bragt, vroeg een van de pootigsten zeer luid:
- Hou jij van luistervinken?
Allen, die in den omtrek zitten, keeren zich plotseling om naar Bivalva, kijken
hem brutaal in het aangezigt en - nog brutaler - antwoorden hèm, als of hij het was,
die de vraag gedaan had:
- Voor den donder niet! En als ze niet verdomd gaauw opkrassen...
De stelling was onhoudbaar. Hier was geene keus: of voort! of op den bek krijgen!
Waarom had hij zich ook onder deze snaken gewaagd? Juist viel hem een clubje van
pas aangekomene Studenten in het gezigt, die onder den spiegel genoegelijk en
kinderlijk pleizier zaten te hebben.
- Daarheen!
Hij schuift, hij kruipt weg als op zijn buik, en voor zij het zelven bemerken zit hij
achter de jongere Meneeren. De jongere Meneeren merken hem niet eer of begrijpen
aanstonds, dat hij zich alleen aan hen vastklampt, omdat hij denkt dat zij hem niet
aan zullen durven en hij hen meest naar zijne hand zal kunnen zetten; maar, wacht,
denken zij, dat zal hem slecht bekomen. Allen, op een teeken van verstandhouding,
zwijgen.
Tot Bivalva. - Zei u iets?
- Ja! ik...
Bivalva zou bijzonder gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om in gesprek
te treden en zoekt iets te verzinnen.
Spottend. - Wat zei mijnheer?
- Ik...
Een ander verachtelijk. - Mijnheer zei niets.
Bivalva binnens monds. - Ik dacht...
Op een vol geschonken glas wijzende. - Dat dit glas van jou was misschien? Wil
je nog een glaasje bisschop, Piet? gaat de spreker voort, die het gebiedt voert over
den ketel.
Bivalva. - Ai! Ai!
- Nu hoor ik toch waarachtig dat je iets zegt.
- Je schenkt dat kookende goed over mijne pooten.
- Ben je mal? ik voel er niets van.
Een weinig daarna begint hij mede te spreken, door eenig antwoord van
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enkelen min of meer aangemoedigd. Hij verstout zich en schuift met zijn stoel geheel
in den kring, haalt eene moffenpijp uit zijn zak en maakt zich gereed aan een zijner
vermoede slagtoffers tabak te vragen, wanneer juist de bisschopschenker hem den
poot van zijn stoel zoo behendig en gevoelig op de teenen zet dat Bivalva een kreet
slaakt als een mager varken.
De schenker heel kalm. - Hé! zit jij daar nog?
Bivalva kermende. - Je stoel! de poot van je stoel!
- Je schreeuwt waarachtig, dat iemand denken zou dat je je reputatie kwijt waart.
Bivalva begrijpt den pijnlijken wenk toch, rukt achter uit en zakt de moffenpijp
weder.
- Wat zie ik, Bivalva? Je gebruikt niets! Jan! een glas jenever aan mijnheer Bivalva
voor mijne rekening!
Het tafeltje, van waar Bivalva gevlugt is, schatert het nu uit en houdt, met de
anderen in de zaal, bestendig het oog gerigt op den zich klaarblijkelijk
zamenpakkenden storm. Hetgeen vooral de ergernis ten top voert is dat Bivalva niet
alleen zich tegen het smadelijke aanbod niet verzet, maar, hetgeen ongeloofelijk zal
voorkomen, werkelijk het glaasje aanneemt en, zonder er evenwel uit te drinken,
deftig voor zich nederzet; niet zoozeer nogtans uit gewoonte of uit lust naar dezen
sterken drank op dit uur, dan wel uit zekere onhandigheid, zekere bedeesdheid, een
hem overvallend gevoel van de netelige positie, waarin de zoo ongewachte spotternij,
inzonderheid van een zoo jong Student, hem gebragt heeft en waar hij zich bij geene
mogelijkheid weet uit te redden, daar hij de partij toch liever niet verliet dan in den
alleruitersten nood en alleen bij de zekerheid van een onvermijdelijk pak slaag. Op
het gezigt en den reuk van het Schiedammer nat kon het Studentje met de oogjes à
la Chérubin zich niet langer bedwingen, en vroeg den aterling, op dien beleefden
toon, welken wij weten dat hem onderscheidt, en met die beschaafde rust, welke het
hem onmogelijk was af te leggen:
- Mag ik vragen, heb je dan geen huissleutel bij je?
- Ja wel! gromde Bivalva half onverstaanbaar, die in de verte weder eene
hatelijkheid voelde aankomen.
Ook lachten de anderen reeds, die nu verwachtten:
- Waarom snij je dan nog niet uit?
Maar ze waren mis.
- Hoe is het dan toch mogelijk, ging ons Studentje op het antwoord voort, dat je
dien heer daar - in den spiegel op Bivalva's eigen beeld wijzende - nog niet hebt
uitgefloten! Je kent mijnheer immers wel?
En meteen wezen al zijne makkers koddig in den spiegel, tegen elkander roepende:
- Hé! wat een gemeene vent! Een zuiplap! Een valsche speler! Die midden in den
nacht jenever drinkt! Willen wij hem eens op zijn nek slaan? Slijp uit! slijp uit!
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En als kleine jongens, die een hond aanhitsen, stonden zij allen voor den spiegel, in
den spiegel wijzende, met vooruitgestokene vingers, terwijl men niets anders hoorde
dan:
- Kiesh, kiesh, kiesh, kiesh, kiesh!
Velen voegden zich bij het standje en drongen er om heen. De zotte Bivalva stond
als vastgenageld aan den grond van schrik. Op eens, bespeurende dat hij groot gevaar
loopt van omsingeld te worden en hem de aftogt zou kunnen worden afgesneden,
ziet hij angstig om, doch krijgt op hetzelfde oogenblik een geduchten slag op het
hoofd, welke hem zonder verder dralen tot de snelste vlugt doet besluiten. In zijne
drift struikelt hij over de beenen van van der Wouden, die ze met dat doel tusschen
de zijnen insteekt; men houdt hem vast bij zijn cloak, de koperen haak breekt in de
worsteling, door den ruk tuimelt hij neder voor het buffet, rigt zich pijlsnel op,
ontvangt nog een paar schoppen, alvorens den uitgang bereikt te hebben, en loopt,
zich naar de voordeur rigtende, in den gang twee jongelui omver, die, van het geval
onkundig, uit de biljardkamer komen en hem, in vereeniging met die van de zaal, de
eertitels van fluim, beroerling, kloot, enz. enz. enz. achterna geven.
- A Paris on lui dirait chameau, merkt een geïntroduceerde lancier-officier aan,
tegen een paar fatjes.
Waarop de verslagene op 's heeren straten in gevaar komt van hem door de Leidsche
ploerten hetzelfde lot als door zijne Academiebroeders te zien beschoren.
De cloak was in handen der pas aangekomenen gebleven. Zoodra is de vuilik niet
uit het oog of de overwinnaars klimmen met het roode lor boven op eene tafel, en
het belhameltje met de schalke oogjes neemt met een geestigen ernst en de kalmte
der ziel zetelende op het voorhoofd, - hoewel er reeds heel wat bisschop was naar
binnen geslagen - het glas jenever, waaraan Bivalva niet geraakt had, giet het over
den cloak en beveelt een flambouwdrager te naderen. Een olijke biljardjongen reikt
hem een aangestoken zwaveltje, waarmede hij nu den brand in het gewaad steekt,
opdat, gelijk hij zegt, ‘geene sporen van het ondier in dit lokaal overblijven en de
blaauwe vlam van zijn eigen kleed dienen moge om den dampkring van de verpeste
lucht, welke hij heeft nagelaten, te zuiveren’. Daarop stelt een der fidele brüder voor,
eene commissie te benoemen, ten einde te zorgen, dat de asch naar de vier windstreken
worde verstrooid, tot welke bij acclamatie de doorluchtige Emeis verkozen wordt.
Nu smijt Chérubin den mantel in lichte laaije vlam hoog in de lucht, men slaat een
kring en danst er in eene dolle ronde zingende om heen, zoodat die van de Noodzaal
niet weinig verbaasd binnen stormen op het zien van de vuuraanbidders en het
aangebeden vuur, dat, eindelijk verdoovende, niets overlaat dan eene hoop stinkende,
grijze asch, welke de commissie zich beijvert deftig met blik en varken te vergaderen,
en buiten op de stoep, onder een handgeklap, dat de geheele gracht doet sidderen,
aan de vier winden prijs geeft.
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- Meneeren, roept Flanor, op de overwinnaars van het monster, op de jonge Studenten!
- Hoerah! op de jonge Studenten!
Het Studentje met de oogjes à la Chérubin. - Meneeren, ik dank den heer Flanor,
ook uit naam mijner vrienden, voor zijn welgemeenden toast, maar hij neme het niet
kwalijk, dat wij dien niet kunnen aannemen. Daar zijn geene jonge of oude Studenten:
wij staan allen gelijk!
Het koor. - Hoerah!
Daar is een zeker koor, in het Studentencorps zoowel als in het lieve vaderland,
dat op alles hoerah schreeuwt. A flourish for the king! A flourish for the people! Het
is dat der onverschilligheid, dat der slaafschheid; dat eindelijk, hetwelk het houdt
met zijne sloffen en zijn haard.
Een der oudsten. - Zoo'n brutale bliksem!
Een Philosooph aan het andere eind der zaal. - Dat is een slim jongske daar, geloof
me!
Flanor, wien de zaak persoonlijk aangaat, snelt naar de heeren onder den spiegel
en beduidt hen, in eene opgewondene, eenigzins verwarde, zachtgesprokene rede,
dat het hem leed doet te moeten zeggen, dat zij zijn toast niet goed begrepen hebben,
daar hij niet op de jonge Studenten als zoodanig, maar alleen op de jonge Studenten
als Bivalva verdreven hebbende, heeft willen drinken, en dat, hoezeer hij voor het
overige allezins hunne beginsels prijst, hij vertrouwt, dat zij na deze verklaring niet
langer weigerachtig zullen blijven zijn toast aan te nemen, waarop door deze
algemeen: - Leve Flanor! - wordt geroepen en de zaak met verscheidene teugen rood
vocht haar beslag krijgt.
De ordelijke voortgang der feestviering en de wanorde in de tafeltjes gebragt,
waren spoedig hersteld. Het jubelen der vreugd verhief zich sterker dan te voren en
de wijn ontsnoerde hoe langer hoe meer aller tongen.
- Mij het woord! Mij het woord! schreeuwt een dik, plomp Studentje met een
boogschutters pak aan van de laatste maskerade. 's Mans welsprekendheid is gering,
men is juist bezig een lied te zingen en ziet de noodzakelijkheid in het geheel niet
in, het ten voordeele van zijne spreekdrift te staken. De Noodzaal, door de bekende
wijs getroffen, ondervangt den zang midden in. Naauwelijks kan de schreeuwer er
tusschen komen. Weder roept hij:
- Het woord, meneeren! ik vraag het woord! en ditmaal met gelukkiger gevolg.
- Ik wil dit glas drinken, meneeren!...
- Zuip dan maar en houd je bek!
Jammer dat hij niet begrijpt zijne gevoelens na zulk eene aanmerking maar een
weinig te moeten bekorten!
- Maar waarop wil ik dit glas drinken, meneeren? Meneeren! ik wil dit glas drinken,
met de diepste gevoelens van hoogen eerbied en hoogachting; met die gevoelens wil
ik dit glas ledigen, en daarom noodig ik u allen uit met mij
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dezen beker te ledigen, dewijl ik een toast wil drinken, daartoe gedrongen door een
waar, en niet alleen een waar, maar een zuiver gevoel overmeesterd, dat mijn hart
medesleept en mijne ziel... mijne ziel... overmeestert. Daartoe gedrongen, meneeren!
wil ik met u dit glas ledigen, ten einde...
Men snapt, men lacht onderwijl, men trekt lijntjes, men hoort de verveling van
een vent niet meer aan, die ondertusschen voortgaat, met verheffing van stem en
eene pedanterie van belang:
- Ten einde, zeg ik, een toast te brengen, met dat zuivere gevoel, dat ons allen,
Studenten van de Leidsche Hoogeschool, wie de eer van de Leidsche Hoogeschool
en van de stad ter harte gaat, welke eenmaal zich zoo roemwaardig kweet tegen het
Spaansche juk. Daarop drink ik, meneeren, dat, wie het ook zij en hoe de tijden ook
veranderen en welke veranderingen de tijden ook... ook... bewerkstelligen; en dat
deze toast dan, mijne heeren, u niet onwelkom is, daar ben ik zeker van, en door u
allen met geestdrift zal gedronken worden; dat, ik herhaal het nogmaals, wie hij ook
moge wezen...
Allen ongeduldig opstaande, den leutervaar overschreeuwende, om een einde aan
het gezanik te maken, met de glazen in de hoogte. - Bravo! Bravo!
Daar staat alweder een ander. Het is als op eene publieke Promotie, behalve dat
hier allen een gelijk regt hebben en daardoor noodzakelijk de gelukkigste verwarring
bevorderd wordt.
Een atoom met rood haar, naauwelijks zigtbaar boven op een stoel. - Mijne heeren!
ik heb een toast. Ik drink op...
Hij aarzelt.
Een oud Student met eene vreesselijke stem. - Je hebt geen toast, malle bliksem!
Het ventje krimpt in elkander, de anderen handhaven hem boven op zijn
spreekgestoelte. - Lul door! Lul door! Laat je niet bedonderen!
Waarop het koor der vrienden aanheft, onder het luide gelach over het akelige
gelaat van het manneken:
Papa Chassé die sprak: ik laat mij niet bedonderen!
- Nu, meneeren! ik drink dan op al de Leidsche meisjes!
- Bravo! de Leidsche meisjes!
Waarop terstond een ander foetus opstaat, dat, denkende iets buitengemeen aardigs
te zullen uitboezemen, op den toon, als of hij den vorigen toast kwalijk nam, uitsnatert:
- En ik, meneeren! ik drink op al de mooije meisjes!
Een gefluister van medelijden, een flaauw gefluit. Waarop zeker voorwerp,
opgedampt uit Goudsche moerassen en steeds er op bedacht, hoe zijne mismaaktheid
wel het best aan het beter gevormde gedeelte des menschdoms in de oogen te laten
druipen, smoordronken en dus door geene angstige bekommering of voorzigtige
bedachtzaamheid meer terug gehouden, op den flee-
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mend-valschten toon, want de toon doet hier alles, de volgende hatelijke woorden
uitkraamt:
- Mijne heeren! al durf ik mij niet beroemen zoo flink en krachtig als de vorige
groote mannen te spreken, heb ik toch ook een toast en die het voornaamste deel der
hier aanwezigen niet van de hand kan wijzen: ik drink namelijk op al de kullen van
dit Academie.
De toast maakt zeer weinig opgang, ten eerste omdat hij laf en plat, ten tweede
omdat hij gemeen en hatelijk is omtrent twee ongelukken, tegen wier onmagt
gemakkelijk strijden valt, ten derde, omdat hij allerlompst het geheele gezelschap
aanrandt. Nu zou men er den jongen leelijk hebben kunnen laten inloopen, door in
het geheel geene notitie van zijn toast te nemen en hem met zijn glas in de hand te
laten staan, doch sommigen begrepen het anders.
- Bravo! bravo! dat is heerlijk! daar heb je eer van! Nu heb je ons eens ferm de
waarheid onder den neus gewreven! Daar moeten we eens op drinken!
Maar toen hij in de rondte wilde klinken, was het:
- Neen, vriendje, dat gaat zóó niet. Hei wat! Een voor een!
En toen kwamen er zoo velen, dat de lievert, als Freule Tarpeia, onder de
eerbewijzen - zijn verdiende loon - bezweek en die nacht weinig genoegens meer
voor hem opleverde.
Op eens, terwijl de toasten steeds hoogdravender vervolgen, hoort men een
vreesselijk leven in de naburige zaal, onder hetwelk men gekraak van houtwerk
onderscheidde:
- Wat gebeurt daar? wat is daar te doen?
- Rusie in de Noodzaal!
Men drong haar door deur en vensters binnen. Al wat men verstond waren vloeken.
Het regte kon men echter niet te weten komen, doch het woord relâche ging van
mond tot mond. De partijen waren noch handgemeen noch ook sterk dronken, zij
praatten althans vlot en logisch, als hadden zij ooit collegie in dat vak gehouden, en
scholden elkander nog maar uit en toonden elkander nog maar van verre de vuisten.
Tot hiertoe was de redekaveling gekomen:
- Je krijgt een glas in je smoel!
- Ik waarschuw je! ik gooi je die flesch naar je kop!
Het glas bleef niet weg en was raak. De flesch volgde: maar flesschen vliegen
altijd mis, die diertjes schijnen niet op den man geleerd.
- Waar het aan liggen mag?
Dat er een God is voor beschonken Studenten. Zij verbrijzelde maar een paar
lampglazen uit eene der kroonen en kwakte verder tegen het houten beschot. Nu
wilde men vechten, en reeds werden er tafeltjes omvergetrapt en deed men
wederzijdsche pogingen om, waarschijnlijk uit kwaadaardigheid, het orkest af te
breken, - de muzijk speelde nog altijd door - toen een paar commissarissen met nog
eenige anderen tusschenbeide schoten en niet zonder
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veel moeite die heeren aan het verstand bragten, dat zij zich heden avond liever maar
niet meer met elkander moesten bemoeijen of anders beter zouden doen de partij te
verlaten dan de vreugde en de eensgezindheid te verstoren; te meer, daar zij den
volgenden dag altijd genoeg gelegenheid zouden hebben, om dat gevolg aan de zaak
te geven, hetwelk zij zouden goedvinden. Ziet hier, gelijk men later verhaalde, welke
de oorzaak van het geschil was geweest.
- Wat spelen ze van avond in den Haag? had de een aan tafel - want zij aten te
zamen - gevraagd.
- Relâche, had de ander geantwoord.
- Is dat een mooi stuk? had de een, die niet ver in het Fransch was, weder gevraagd.
- Nog al! had de ander weder geantwoord.
Waarop van Hees met de droschki en de vieren had moeten voorkomen en mijnheer,
volgens gewoonte, moederziel alleen naar de hofstad gehold was, waar hij op alle
affiches Relâche gelezen, doch al de deuren van den schouwburg gesloten had
bevonden, als wanneer hij een vreesselijk gerucht had geschopt, de deuren willen
intrappen, bijna achter het slot geraakt was, en van de geheele zaak nog niets begreep,
daar de affiches bij nader onderzoek dan toch wel met den datum overeenkwamen,
voor hij, weder te Leiden terug, den volgenden dag op het Collegie in de
Ornithologie45 als uit éénen mond met den bijnaam van Relâche begroet werd. Nu
kon men hem niet boozer maken dan door op dit teedere punt te zinspelen en behoorde
bovendien, die het zoo even waagde, niet tot de bijzondere vrienden. Van daar de
twist, doch hij zal morgen wel met een bittertje - of neen! overmorgen; morgen zou
het eer met een kop bouillon geschieden - uit de wereld worden geholpen.
Daar stormt de menigte de Noodzaal weder uit naar de Leeskamer, even als het
volk, om den koning nog eens te zien, van het Stadhuis, door Choor- en Diefstegen,
naar de Academie. Wat is hier nu weder? Een reddende engel. Gustaaf, Flanors
vriend, wist geen ander middel om de vete te bedaren en de vorige gelukkige
stemming te herstellen, dan de feestelingen de lever eens te laten schudden. Daartoe
stond hij boven op eene tafel en schreeuwde met al de kracht zijner ruime longen:
- Meneeren!
En gelijk een poelier, die, met boekweit in de hand: kip, kip, kip! roept, kwamen
zij allen aansnellen als naar dengeen uit wiens mond een onophoudelijke stroom van
dwaasheid pleegt te vloeijen.
- Meneeeeeeeeren! herhaalt het opgewonden standje, en toen de kamer even vol
was als toen op het oude-heerenfeest - het publiek vlaste op een antwoord van Beets
- Robidé van der Aa een toast zou instellen, riep Gustaaf nog eens als een
magthebbende:
- Houd dan toch even je bek! en ging toen, onder eene diepe stilte volgenderwijze
voort:
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- Meneeren! Een der vorige sprekers heeft een prachtigen dronk toegebragt aan den
geurigen Noach of Bacchus vel quocumque alio nomime gaudet, zoo als de waardige
Wamba46 zegt; ten minste, meneeren, ik houd het er voor, omdat de beleefdheid, de
erkentelijkheid en de mos a majoribus traditus, dit sancte vordert. Het is dan denkelijk
ook wel gebeurd, hoewel ik het mij niet herinneren kan; maar dat doet er ook niet
toe, want ik houd hier geen Kullagie in de Mnemotechnie. Daar ik evenwel iets in
het midden meen te moeten brengen, dat met de waardigheid van dit vergadering
overeenkomt, meneeren, - de stem van zekeren Hoogleeraar nabootsende - zoo is
het, mijns erachtens althans, niet geheel en al ongepast, u te doen opmerken, dat ik
het met dien pseudo, quasi, of werkelijk gedronken, niet gedronken toast, met lijf en
ziel eens ben. Ja,
Bacche, backbeest, grooten suyper,
Noyt verseevert, altyt sat,
Buyk-bestormer, sinnen-kruyper,
O, hoe edel is u nat!

zoo als een dronken opvolger of voorganger van Fockenbroch eens gezegd heeft. En dat ik daden bij woorden voeg, meneeren, bewijst deze avond, bewijst mijne
geheele Academische loop- hol- of rolbaan. Nec mirum, meneeren! - weder met de
stem van den zekeren Hoogleeraar - hetwelk, in het nederduitsch vertolkt zijnde,
beteekent: en wat een wonder! De Godheid, die ik aanbad en aanbid, is de God der
Vaderen, het Palladium van het Academisch voorgeslacht: het is de God mijner
vrienden! O Bacche rex! O Bacche rex! was de kreet, die mij in Leidens oude veste
verwelkomde, onder dien zang verkreeg ik langzamerhand de capaciteit, die een
goed Student betaamt, en de Pommiés werd mijn de Oratore; ik leerde inzien dat het
Fichtiaansche niet ik een fictieve schemerschijn was, in een verward brein uitgebroeid;
Pour champ de course alors, je me donnai la terre!47
ik doorleefde oogenblikken, waarin alles ik wordt, waarin de ziel wordt gelouterd
en de banden des stofs afschudt, waarin men op de leer komt, die ons der oplossing
in de hoogere eenheid nader brengt... Meneeren! ik ben in het paroxismus der
geestvervoering! ik spoed dus ten einde; nog slechts weinige woorden, multa in
minimo. - Het is ontegenzeggelijk, meneeren, dat de mensch kleine gebreken heeft;
bij voorbeeld, dat hij niet herkaauwt en geene beweegbare ooren heeft en meer
dergelijke; maar het is even zeker, dat de wijn deze gebreken over het hoofd doet
zien en hem derhalve loutert en beter maakt. Ja, meneeren! door den wijn bezield,
smeden wij de beste wenschen voor al wat ons dierbaar is. Geven wij daarom ook
thans toe aan die aandrift en slaken wij een wensch, die aller hart zal doen tintelen:
het geldt den uijer waaraan wij zuigen, het geldt de alma mater, die ons in haren
schoot koestert. Vrede zij der Academie, vrede harer inrigtingen! Moge onze hortus
botanicus met een expres-
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selijk daartoe vervaardigd milder klimaat worden begiftigd; Professor van der Chys
betrapt worden, peurende naar de medaille, door Noach ter eere van den zondvloed
geslagen! moge het Museum van natuurlijke historie weldra verrijkt worden met den
bok Hazazel, die eenmaal met eene gratificatie van zonden naar de woestijn werd
uitgelaten! Aan het Anatomisch Kabinet wenschen wij van harte een exemplaar toe
van den alhier uitgevonden: ‘mensch ken uzelven’, en aan de vleeschhal, die men
methodus noemt, wat minder bestorven lijken. Aan u, o Hooggeleerden! wenschen
wij de voorkomendheid van Bolus; aan u, o goed geloovige Toon Muller, den buik
van Jan de Wit; en onszelven, ons, de decus Academiae - 't is goed dat ik niet stotter,
anders ware het dedecus geworden - onszelven bidden wij toe, drie avonden in de
week werklust te gevoelen; niet te druipen op de Zoölogie, al zijn we zelfs geene
Medici; magen te genieten, die bewijzen dat Professor van Oordt in zijne laatste
Oratie gelijk had, toen hij beweerde: homines of studiosi non sunt vasa quae impleri
possunt; moed en volharding op de beerenjagt; een zalig uiteinde summa cum laude;
en, eene goede behandeling onzer lijken bij vader de Wit, om eenmaal, als hoopvolle
jongelingen, mit einem knoten Stocke, einem vollen Herze und einem leeren Beutel,
in die blaue Ferne hinaus zu schweifen, waarin het practische leven gehuld is. Dat
zij zoo! Leve de Leidsche Academie!
Allen hadden aan zijne lippen gehangen; cuncta supercilio movens, had Gustaaf
de gemoederen geleid, naar de indrukken, die het hem lustte bij de broeders op te
wekken. Een oorverdoovend geschreeuw brulde zijn lof uit, men vloog hem om den
hals, bespatte hem met den wijn, welken men zijne gezondheid had toegedacht, drong
zich om hem heen, drong hem van boven neder.
Tutti l'ammiran, tutti onor li fanno.48
Hetgeen zeggen wil, dat niemand, zelfs partijen, meer aan den vorigen twist gedacht
en de menigte ten eenen male bedonderd stond, wegens de doorslaande
welsprekendheid des boertigen redenaars.
Die penning op den zondvloed stond een der Quaden, Jaapje, de lieve hemel moge
weten door welk noodlottig gestarnte herwaarts verdoold, weder magtig duur.
Wanneer zal men de Quaden toch eens pleizier gunnen? Men wilde van hem weten
hoe die penning er uitzag en waar zijne Numismatische Hooggeleerdheid zat te
hengelen en meer van dien aard; en toen hij alles omtrent het Noachische stuk
loochende en men hem eindelijk de bekentenis ontwrongen had dat het een jokken
was, wilde men dat hij van den spreker omtrent die zinsnede rekenschap zou vorderen,
en op eene wijze, dat hem eens voor altijd den lust verging tot dergelijke valsche
aantijgingen en ongeoorloofde verzinsels, welke alleenlijk strekken moesten om de
wetenschap in minachting te brengen. En toen Jaapje weigerachtig bleef om
voldoening te vragen en zijn hoofdje begon te toonen, riep er een voor hem:
- Mijnheer Quad heeft het woord! Mijnheer Quad verzoekt het woord!
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Doch de stoelvastheid was over. Echter hield nog een twintigtal, op den naam van
den Liefhebber, voor de plaats stand en ondersteunde de drie of vier plaaggeesten,
met welke de arme Quad het te kwaad had, in hun moedwil zoodat het gechût van
dezen troep eindelijk toch de vijftig, die zich op dat oogenblik in de Leeskamer
bevonden, langzamerhand, hoe Quadje ook urmde, oplettend maakte en tot zwijgen
bragt. De ongelukkige moest er aan, ofschoon hij niet het minste op het hart had.
Reeds was hij op een tafeltje geheschen en stond hij bevend daar, vastgehouden bij
zijne beenen door een paar stevige knapen. Daar begon hij, zonder te weten waarheen:
- Mijne Heeren! daar zijn reeds vele toasten gedronken...
Algemeen gelach bij den afgezaagden aanvang.
- Daar is gedronken op den geest der Academie en op den President-Curator en
op de jonge Studenten; daar is gedronken op...
- Ga voort!
En zij knijpen hem in zijne kuiten. Na een: ai! en een bokkesprong, vervolgt hij:
- En op den wijn, en op de meisjes, en op... en op de kullen...
- Op jou.
- Op de...
- Op jou!... Gaauw! of je bent ongelukkig!
- En op mij...
Gelach, handgeklap.
- En...
- Waarop meer?
- En op de Academie.
- Dat heb je al eens gehad, uil!
- Ai! ai!
- Ga als de bliksem voort of we knijpen je lam, hondenrib!
Gelukkig voor hem, waren er nog een paar tafeltjes bedaard blijven zitten, aan
welke eenige jongelui, die minder medededen dan wel den boel eens op hun gemak
afzagen. Tot hen behoorde die zekere tweede luitenant van de lanciers, die zich reeds
in den beginne van het feest omtrent Bivalva had uitgelaten. Het was 't clubje van
zeker basterdsoort van Diplomaten, niet trotsch genoeg om op dergelijke ruwe en
gemêleerde feesten niet te verschijnen, doch echter om verschillende redenen
afgezonderd blijvende, met eene houding van meerderheid de menigte voorbij ziende
dwarrelen en hare dwaasheden beschouwende als eene klucht, door potsenmakers
voor geld en hun ten gevalle uitgevoerd. Dat groepje, meende Quad, zou hem redden,
en hij draafde door:
- En daarom, wil ik drinken...
- Dat lieg je, beest! wil men dat ik drink! Terstond! wil men dat ik drink! of...
En hij verbeeldde zich hunne vingers al weder in zijne kuiten te voelen.
Met eene half huilende en beteuterde stem. - Wil men dat ik drink...
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Schaterend gelach.
- Op het dappere Hollandsche leger...
- Daar moet van den tiendaagschen veldtogt inkomen.
- Ik verdraai het.
- Ai! Ai! de tiendaagsche veldtogt! die zich zoo goed gehouden heeft, in den
tiendaagschen veldtogt!
- En nu nog van de lauweren!
- Neen!
- Dan laten wij je los.
- En zoo vele lauweren heeft ingeoogst. Het Hollandsche leger!
- Bravo! Bravo!
Hoewel de toast, aldus op Hollands dapperen ingesteld, niet dadelijk vleijend kon
genoemd worden en aangemerkt als komende langs den kortsten weg uit het hart,
en dus eigenlijk geen antwoord verdiende, vond toch de officier, dat hij ook wel eens
een duit in het zakje mogt leggen en institueerde, te midden van het rumoer, de
volgende conditie, niettegenstaande het hem hinderde, dat het troepje spotboeven,
hetwelk hem dien dronk op het leger had op het dak gezonden, weder aan een tafeltje,
niet ver van het zijne, was aangevallen, waarom hij ook meer bepaaldelijk tot zijn
gezelschap sprak, zonder zich om de anderen te bekreunen.
- Hoewel ik minder dan de heeren gewoon ben voor het publiek het woord te
voeren en ik niet, zoo als zij, in al die diepzinnige zaken ben ingewijd, wil ik het
toch niet beneden mij laten en hoop ik dat men het pardonneren zal, zoo ik minder
sierlijk spreek dan de heeren, die ik het genoegen heb gehad hier dezen avond te
hooren. Als officier van zijner Majesteits leger, wien ik mij durf glorifieren, dat ik
altijd met zèle en courage gediend heb, ben ik blijde in de gelegenheid te zijn aan
onzen edelen Koning, den held van Quatrebras en Leuven, en ons dierbaar Vaderland,
militairement een glas te wijden. Dat Willem II het roer van staat nog lange jaren
met eene even vaste en krachtige hand als altijd moge sturen en ons land door zijne
cordaatheid en bravoure steeds tot de gelukkigste van Europa moge gerekend worden.
Koning en Vaderland, mijne heeren! Zij leven!
Het gezelschap vond den dronk gespierd en krachtig, maar de anderen, die de
staatkundige beginselen van den officier en zijne vrienden minder deelden, hadden
onder zijne indrukwekkende aanspraak zitten fluisteren en meesmuilen, hetgeen den
officier wel niet bijzonder gegêneerd had, doch de overigen, die de reden van dat
fluisteren konden nagaan des te meer. Maar toen het klubje nu deed als of er in het
geheel geen toast gedronken was, hardop doorpraatte zonder mede te klinken, hoerah
te schreeuwen of met de anderen het éénkwart vers van het Wilhelmus te zingen,
gevoelde zich ook de officier verstoord en gekwetst in zijne eigenliefde. En toen nu
hetzelfde klubje - Flanor was er bij - aanmerkingen begon te maken en een der heeren
zich zelfs niet
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ontzag de eigenaardige stem van den officier na te maken en een spottoast in diens
trant - doch in een eenigzins anderen geest - in te stellen, werd het te erg en stapten
er twee van de jongelui, die den soudenier, gelijk de andere partij den krijger noemde,
geïntroduceerd hadden, op de grappemakers los, ten gevolge waarvan zulke hooge
woorden rezen, dat ook de officier, dien men weten moet dat den ganschen avond
fransch had zitten babbelen en zich ook daardoor in hun oog reeds dwaasselijk had
aangesteld, begreep er zich in te moeten mengen en eindelijk, den boel met zijne
commandeerstem trachtende te overschreeuwen, op een dreigenden toon uitriep,
terwijl hij zijne sporen liet rinkinken en een zijner snorren in een zijner neusgaten
poogde te steken, waarschijnlijk om hierdoor in een nog feller toestand van nijdigheid
te geraken:
- Messieurs, comptez sur moi, je suis toujours le second des jeunes gens de Leide!
Waarop Flanor hem terstond diende met een scherp:
- Je le crois bien, monsieur!
Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier!
- Insolent! apprenez à respecter un militaire! et d'abord, ôte-moi cette casquette!
Maar Flanor sloeg hem den arm, welken hij naar zijne pet opligtte, met eene stevige
vuist naar beneden, er bijvoegende:
- Et vous, ce caquet.
- C'en est trop! et vous me rendrez raison!
- Vous l'aurez! kwam van der Wouden er tusschen. Ik ben mijnheers second. Waar
is u gelogeerd?
- In de Zon.
- Logeer liever in de Maan, malle snoeshaan!
- Geen woord, Flanor! Poets hem, en jullie allemaal! Is dat hier rusie maken!
Toen bleef van der Wouden nog eenigen tijd mompelend voortspreken met den
zoon van Mars, en het gesprek eindigde met de woorden van den eerste:
- Nous serons prêts à huit heures.
- Dus, dacht de arme van der Wouden, de trouwe vriend, niet naar bed, jongen!
Het was reeds twee uren.
Het geval met den luitenant had den laatsten slag toegebragt aan den zweem van
orde, welke nog in de Leeskamer overgebleven, doch in de Noodzaal sedert een
geruimen tijd geheel verdwenen was. Tafeltjes, stoelen, banken, raakten uit den voet,
nergens eenige opstopping, alles vrije baan. De dronkenschap was plotseling
algemeen, onweerhouden. De muzijk zweeg sedert lang, zonder dat iemand haar
miste. Het leven, hetwelk haar reeds, voor dat zij nog ophield, onderworpen had,
was nu een storm geworden, en elk Student eene onstuimige golf van eene opgezette
zee. Niet onbehagelijk was het, dien vloed van uur tot uur langzaam te zien opkomen,
tot hij eindelijk alles over-

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

367
spatte en overstroomde. Het was een gekrioel door elkander, waarvan geen denkbeeld
te maken was, een gekruis links en regts, over en weder, een gewemel, een gewriemel,
een geschater, een gesoes, een gegil, een gejuil, een gejubel! en geen enkel redelijk
woord! O! welk een onuitsprekelijk genot den lieven wijn in den man te gieten en
de wijsheid voor eene poos in de kan te stoppen! en hoe de wijsneus, die nuchter
blijft, met leede oogen wordt aangekeken door de weinigen, die nog de gaaf der
onderscheiding niet geheel hebben verloren. Hooren en zien vergaan, de keelen zijn
heesch geschreeuwd, de Academische jeugd vaart voort in hare onbeteugeldste
uitspatting, al hare levenskrachten tot eene verbazingwekkende reeks knaleffecten
inspannende. De tijd is eeuwigheid geworden voor haar brein, en de wereld, hare
wereld, bepaalt zich tot de Kroeg, zich in onbestemde, liefelijke dampen hullende,
van welke alleen het punt, waarop zich hare rustelooze aandacht voor een oogenblik
vestigt, helder, bestemd, vrolijk en met vreemde kleuren afgezet, uitkomt. Naauwelijks
een stoel om te bekomen van de ras voorbijgaande zwijm! geen tafeltje om een glas
of flesch op te laten rusten! Maar wat scheelt het? Beide in de hand gevat en daar
mede rondgeloopen als een bezetene, of op den grond er mede en aan stukken, zoo
het er op aan komt een broeder om den hals te vallen.
- Ferme vent! Glaasje drinken!
- 'K heb geen glas.
Een voorbijganger. - Daar heb je 't mijne.
En hij geeft een hoed, die op den vloer ligt; de ander trapt terstond den hoed
verontwaardigd in elkander.
- Jongen, een glas voor mijnheer! Emeis, een glas! Jan, een glas! Muller, een glas!
Voor den donder, een glas!
De stem verzinkt in het gedruisch.
Een ander. - Wil je mijn glas?
Zij drinken.
- Nu met jou!
Tot een stom bezopen schepsel, dat bij toeval voorbij zeilt en hij evenmin kent als
den vorige. - Drinken!
De ander schenkt in, het meeste over de handen van zijn maat, en er wordt
geklonken, zonder dat er eenig verder woord gewisseld wordt. Eene heerlijke manier
om in een korten tijd nog al zoo iets naar binnen te krijgen! Men verdringt zich voor
het buffet. Het moet voor den kastelein een bekoorlijken aanblik zijn, al die dronken
Meneeren van aangezigte tot aangezigt en roepende met half geslotene oogen, scheeve
monden, schorre stemmen: - Wijn! Pommiés! Champagne! - met vloeken en
tusschenwerpsels er door heen. Ieder gaat gerust met zijn volle fleschje strijken. Maar
of hij den wijn dien hij bestelde heeft gekregen, wie zal het voor hem proeven? of
hij er den prijs niet dubbel voor betaalde, wie zal het voor hem narekenen? Het is
inderdaad, als men niet
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al te nuchter van geest is, aardig, vooral eigenaardig, al die zonderling toegetakelde
jongelui, met gescheurde kleederen, verdestrueerde luizenpaden, sommigen half
naakt, met glas en flesch gewapend, te zien zwaaijen en gieren door het gebouw,
zingende, schreeuwende, springende, uitgelaten en dolzinnig. Krakeelen smoren in
den wijn; hartelijkheid, broederschap, drijven boven. Aderen van vriendschap
ontspringen. Elk karakter ontmaskert zich. Al de groepen vloeijen in elkander, al de
hartstogten ontwikkelen zich buiten evenredigheid en vertoonen zich als door een
vergrootglas. Ook het lage, ook het slechte element komt voor den dag, wel is waar,
doch de meerderheid is goed en verjaagt Bivalven en Koormbergen, die het op een
feest niet lang zouden uithouden, jammerlijk ingerekend en vervolgens uitgeworpen
zouden worden. (Men zie bladzijde 357.) En daarom, vertrouwt in eene razende orgie
op de dolle scharen: de dolle scharen doen geen kwaad.
Men loopt over gebroken glas, men struikelt over banken, tafels, flesschen, borden,
zieltogende broeders. Vlierinxen verbeeldt zich, dat men hem trois Moulins in plaats
van St. Julien heeft gegeven, en slaat uit nijdigheid hierover, met al de kracht zijner
beschonkenheid, de flesch stuk, tegen den rand van den marmeren schoorsteenmantel,
dat de scherven en de wijn om de ooren der naastbijstaanden spatten. De officier is
met zijn gezelschap afgedropen. Hemden, handen, haren, rokken, plassen in den
wijn. Het is een maalstroom van geluiden, een dwarlwind van dronkenschap, een
ijlhoofdig tripudio, een woeste sabbath-, een maenadendans, eene carnevalsdolheid,
de zegepraal der zorgeloosheid, het bezwijken van de verbrijzelde sluizen der ziel
voor alles wat er in het geheimste binnenste der ziel omgaat, de wellust van de
overdaad des levens, van het genot des oogenbliks, schuimende ten top gestegen!
Alleen de deur, de eenige die niet was afgehangen, de deur van de Eetkamer was
gesloten.
- Die deur verveelt me!
En twee dronken tobben rolden de kamer binnen. Welk een akelig tooneel! Zes
lijken! twee op stoelen, twee - een van beiden was Freule Tarpeia - op den grond,
twee op eene tafel. Het was om wee van te worden. Daar rustten die dappere strijders
uit, zoo het rusten heeten mag, die halve bewusteloosheid van den roes, welke daarom
toch niet minder voelbaar afmat en vermoeit al stuit des morgens de herinnering op
de pijniging af; welke slaap huichelt en waardoor keel en lippen openbarsten van
dorst, gelijk de grond onder den gloed der Julijhitte; zoo het rust mag heeten, dat
voortijlend gevoel, dat het hart van benaauwdheid zamenperst, die ijzingwekkende,
tuimelende vaart, met tafel, stoel, matras, ledekant en alles, door het luchtruim, welke
den lijder met schrik de oogen in zijne foltering doet openslaan en opspringen van
zijne sponde, gelukkig dat hij, bij het in de rondte staren, zich overtuigen mag, dat
alles om hem heen onbewegelijk en als voorheen is. Een paar jongelui verzorgden
daar hunne stervende vrienden. Daar lagen de krachtigsten uitge-
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doofd ter neder. De stank was ondragelijk. Men wist naauwelijks waar men den voet
zou nederzetten op den vloer. Onder de snijtafel - waarop de lijken lagen - stond een
hoed, ik zal niet zeggen met wat voor vocht bezwaard. Ook ontdekte men in een
duisteren hoek het Studentje met de oogjes à la Chérubin, nog strijdende met den
God des wijns, een vreesselijke geesel voor hem geworden, die hem onophoudelijk
voortzweepte door het onmetelijke zwerk. Somtijds liet hij een flaauwen zucht, trok
krampachtig een been op of sloeg - en waarin? - den arm uit. Hij was geheel naberouw.
- Wat ben ik ziek! riep hij gedurig.
- Hou je smoel een beetje, nare kerel! Heb je de pedanterie van te gelooven dat je
't alleen bent? gromde, van onder zijn zwaren knevel, een oud Student, die razend
nijdig was en gaarne op iedereen zou gewroken hebben, dat hij het had afgelegd en
niet aan de sjouw kunnen blijven. De ander gevoelde zich te ongesteld, om hem wat
hij op het hart had te antwoorden, en ging maar voort met kreunen:
- Ik kom nooit weer op een feest.
- Als je nog eens je bek roert!... riep de oude Student en wilde zijn collega te lijf;
de meer nuchteren hielden hem op zijne matras, en Flanor, die binnen was getreden,
galmde op een hoogdravenden toon:
Per me si va nella città dolente;
Per me si va nell' eterno dolore;
Per me si va tra la perduta gente;
Lasciate ogni speranza voi che 'ntrate.49

Het was of de oogjes à la Chérubin zich nooit meer zouden openen en de doodsbleeke
knaap voor eeuwig ingesluimerd was.
- Het is een taaije bliksem! zei er een tot zijne lijkrede.
Of het Studentje 't hoorde, - maar om er een ui op te zeggen!... Helaas! zijne maag
had het zoo zwaar te verantwoorden, en dat was wel de reden dat hij daar zoo roerloos
lag. Op eens! een hik! Hij tracht zich op te rigten. Vergeefs! Men schiet toe, men
ondersteunt hem voorhoofd en schouders. Te laat! En terwijl hij inwendig lucht
krijgt, raakt hij uitwendig vlot. Nu blikt hij rond en - hoe vies ook anders en hoe
netjes en hoe fijn gevoelig voor wellevende vormen - zonder afgrijzen! Bah! hij geeft
eene kushand aan de uitgebraakte stof en mompelt: - al zoo gaauw van de
binnenlandsche reis terug! - en zijne hand aan zijne witte doch gloeijende slapen
brengende, zucht hij: - hoofdpijn! - legt zijne wang weder op de harde peuluw, door
den rijkdom zijner lange lokken eenigzins verzacht...
- En scheen gevormt albast, met purper overspat!50

gelijk een der toeschouwers op een Amsterdamschen treurspeltoon aanmerkte.
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Waarop het Studentje nog eens de gebrokene oogjes opende, glimlagchend den
spreker aanzag, schalk - momento mori! - stamelde en den geest gaf.
C'est ainsi qu'il mourût, si c'était là mourir!51

Toen Flanor de kamer des doods verliet en zich terug bevond in den woeligen gang,
ging de deur van de pisplaats open en liet een tweetal Muzenzonen door, die een
anderen met bestorven kaken onder de schouders vasthoudende, voortstuwden naar
de plaats, waar Flanor van daan kwam, terwijl zij op niet zeer nuchteren toon om
koud water riepen, hetwelk trouwens bij karaffen in de Eetkamer - euphemismus
ironicus - te vinden was.
Iemand op de plaats. - Pst! Pst!
Flanor. - Wie daar?
De Pst-Pst roeper wees naar een donkeren hoek.
Tot een ongelukkigen lijder, die met het hoofd rustende op den arm tegen den
muur leunde. - Wie ben jij?
- De helft der Quaden! was het dwaze antwoord van onzen Liefhebber.
Telkens als men heen en weder liep, wierp de feestglans een lichtstraal in de
duisternis bij het opengooijen der deur, telkens bij het toevallen was het weder nacht.
Het vroor fel. De sneeuw kraakte onder de voetzolen. Hier kwamen er om lucht te
scheppen, om verkoeling te zoeken tegen inwendige verhitting, tot bedaring van het
bruischende bloed, dat schuimde als Champagnewijn in de opgezwollene aderen,
uitkomst in één woord in hunne benaauwdheid. Daar lagen er omgevallen op den
grond, daar stonden er tegen den wand in schaamtelooze houdingen. Ieder oogenblik
werden er door de verstandiger broeders bezworen zich weder naar binnen te begeven
of bewusteloos naar elders weggebragt.
- Kom, ga nu mee! - Het is te koud. - Ben je gek daar zoo te blijven staan? - Daar
heb je water. - Drink uit! - Wil je naar huis? - Kom, doe je broek vast, kerel, en geef
mij den arm! - Je staat, God betere het! heelemaal naakt. - Je lijkt wel razend. - Hier
van daan! - Moet je nog kotsen? - Leg je 't af? - Je kunt hier in de open lucht niet
blijven.
Deze en meer soortgelijke woordenwisselingen, allen variaties op eenzelfde thema,
anders hoorde men niet, want die hierheen strompelden waren diegenen alleen, die,
beducht om het feestgenot af te sterven, in de strenge vorst een middel dachten te
vinden van herleving. Mislukte dit, dan sloeg hun de wanhoop om het hart en zij
bezweken, trots al hunne pogingen, half ontkleed, verhit naar ziel en ligchaam, ten
prooije aan de felle koude van den nacht, uitgestrekt op de ijskorst. Genoeg voor een
Philister om een heir van kwalen over een geheel leven te spreiden of in hevige
koortsen zamen te trekken tot een plotselijken dood. Maar hoe dikwijls riepen wij
het niet reeds dankbaar uit, dat er een God is voor beschonkene Studenten!
Op den drempel dezer walgelijke hel der wijnzwelgers verdrongen weder andere
tooneelen den ontvangen indruk.
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Ofschoon het in de zalen eenigzins minder vol was geworden en reeds ongeveer een
derde van de vereeniging heen getogen was, scheen daarentegen de dronkenschap
zoo mogelijk nog hooger en nog meer algemeen hooger geklommen. Het was in
zeker opzigt belangrijk op te merken, hoe die in het tegenwoordig tijdstip zonder
geheugen of voordacht voortlevende schepsels, in averegtsche klanken, gezonde,
hoewel dwaas, verward, dubbelzinnig, uitgedrukte denkbeelden en gevoelens
uitbragten, welke meestal eer deden aan hun hart; zonder argwaan of kwaad
vermoeden de geheimste plooijen hunner ziel ontvouwden en niet schroomden een
blik te doen werpen in de diepste schuilhoeken van hun gemoed. Zie! Hier klinkt er
een paar voor meer dan den twintigsten keer, terwijl hunne glazen uitschietend den
grond doen baden in den wijnstroom, en de hand, vergeten dat zij eene flesch
vasthoudt, naar beneden zakt en een afgeslagen hoed vol giet; welke baldadigheid
een ander slaplipper zoodanig in gramschap ontsteekt, dat hij het zwarte geval opraapt
en in eene enkele teug ledigt, om het vervolgens op te zetten; welke nieuwe
baldadigheid, daar het overige, dat de flesch bevat, nu op den grond verloren gaat,
een tweeden dronkaard op zijne beurt zoo verontwaardigt, dat hij zich in zijne geheele
lengte op den afzigtelijken vloer uitstrekt, met den mond open onder de stroomkruik
des zonderlingen riviergods. Een derde, die een klaverblaadje met hen drinken wil,
schenkt bezijden zijn kelk en over de tafel en, wegens den langs den rand afdruipenden
wijn, den schoot van een der beide drinkers vol, die zulks gewaarwordende opvliegt
en dreigt hem met zijne flesch de hersens te zullen breken, hetgeen de witte neger,
die juist over de saluade der twee boezemvrienden den zegen uitspreekt, door zijne
welsprekendheid verhoedt. Klaas valt zich tegen den post van eene deur de tanden
door de lip; Piet, die reeds tweemaal lijk is geweest, scheurt zich van verhitting en
benaauwdheid hemd en borstrok van het ligchaam; Laurens beproeft of er ook
gelegenheid bestaat zich den nek te breken op de dwarsbalken van de Noodzaal;
Ewoud brandt zich bij het aansteken van zijn cigaar eene blaar op den neus; handen,
haren, kleeren, alles kleeft; vloer, tafels, linnen, alles is een roode plas. Of men water
of Champagne drinkt, wie proeft het? Men zweert elkander eeuwige vriendschap,
men verliest het evenwigt in omhelzingen van een kwartier; in de zekerheid dat allen
Studenten zijn of althans geweest zijn, drinkt men met menschen wier namen men
nooit kennen zal; enkelen houden aanspraken zonder woorden of van een enkel
woord, aan welke niemand het oor leent; anderen waren rond als spookgestalten,
met een onbewegelijken wrevel of een waanzinnigen glimlach op het gelaat, waarvan
een nuchter mensch zou ijzen. Sommigen weenen om malle gezegden, welke zij
ernstig opnemen en jammeren dat zij miskend worden en dat zij toch goede jongens
zijn, en zijn ontroostbaar. Het is een spinneweb van verkeerd verstaan en verkeerd
begrijpen. Velen overweldigt de slaap en zitten stom als Egyptische beelden.
- Ik wil naar de Kasten!...
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- Hou me dan maar beet; ik zal je brengen naar je Kast.
- Vervloekt!... Naar de Kasten, zeg ik!...
- Zie je niet meer wie ik ben?
- Ja wel.
- Geloof je dat ik het goed met je meen?
- Waarachtig, kerel!
- Een arm dan, en vertrouw maar op mij!
- Je bent een ferme vent en dat ben je altijd geweest; en daarom gaan we nu ook
zamen naar de Kasten.
- Wel zeker! we gaan zamen.
Op straat was hij onuitputtelijk in straatschenderijen, vergreep zich aan de
huisbellen, schreeuwde als een mishandelde, schold op de roodkragen bij het
voorbijgaan van de hoofdwacht, wierp zijn rotting mis naar eene stadslantaarn, sloeg
hem stuk tegen een ijzeren hek, en het scheen dat hij den trek naar de lupanaria, wier
buurt zij beiden voorspoedig voorbij waren gezeild, geheel uit het hoofd had gezet,
toen zijn vriend, uit vrees dat zij anders nog wel eens, in plaats van in de Kasten in
de kast konden geraken, hem maar - edelste opoffering - op zijne eigene Kast in zijn
eigen bed bezorgde.
De dageraad breekt aan en nog duurt de nacht voor de feestvierders voort. Nogtans,
het licht der lampen verflaauwt en de levenskrachten, verspild in den tuimelenden
roes, blijken uitgeput. De laatsten trekken af. Enkelen zijn ingedut en blijven. Gusje
van Yken met de zijnen gaat ontbijten aan het Haagsche Schouw; Flanor met zijne
jongens, allen vol des zoeten wijns, zenuwachtig koud door den Champagne en het
vertoeven op de zekere plaats, waar gestadige hulp noodzakelijk was, doch uit
gewoonte stevig op de beenen, slenteren den langsten weg naar huis en raken de
gladde Breestraat op.
Terwijl de vrolijke gasten, die taai van gestel en het nachtbraken gewend, de
Dragonders voor de hoofdwacht cigaren aanbieden, komt daar - het is zeven uren een oud wijfje met een snuifneus, een gelapten schoudermantel en een huissleutel
in de hand, voorbij gedribbeld. Dadelijk een kring geslagen om de tooverheks en er
om heen gedanst.
- Laat me gaan! Laat me gaan, leelijkerts!
- Volschoone, dat ik u mijne hulde biede!
- Dat ik u kusse, Godinne van mijn hart!
En Gustaaf nadert haar en werpt zijn arm, dien zij terug slaat, kwanswijs om haar
heen.
- En 't rood en tranend oog hield klompen gomstof in!52

Het wijf begon uit te varen. De jongelui beantwoordden elk scheldwoord met eene
bespotting in den hoffelijksten toon. Het wijf keef maar toe.
- Kwâjongens! Spoelhonden! Een oud mensch! Je ziet immers dat je een oud
mensch voor hebt. Praat zoo tegen je sletten, maar niet tegen een ordentelijk mensch.
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- Een ordentelijk mensch! Eene vermomde toovergodin!
En zij versperden haar weder den weg - alras was zij op vrije voeten geraakt - en
tikten haar op den neus, en trokken haar dan bij muts, dan bij mantel. Zij sloeg eene
steeg in. De troep vervolgde zijn weg, drie onzer sjouwers holden haar achter na.
Toen greep haar de wanhoop aan, en zij begon te schreijen. Dat bewoog de
feestelingen toch een weinig en zij dropen mededoogend af naar het voorwaarts
trekkend clubje. Alleen Flanor bleef hardvochtig. Maar toen zijne makkers buiten
het gezigt waren, keek hij nog eens om of hij door niemand bespied werd, trok zijne
beurs en - eerst vertrouwde het vrouwtje het spel nog maar half - en stopte haar een
maf in de hand met de woorden:
- Daar, dat is voor ons plagen!
Een hooger geplaatst hart had het geld den schenker in het aangezigt geworpen,
maar Flanor kende het volk: het vrouwtje zou integendeel nog wel eens weder zoo
geplaagd hebben willen worden.
- Waar heb je zoo lang gezeten?
- Ik wou eens zien waar die tooverkol bleef, en toen hief Flanor een Studentenlied
aan, minder om de Leidenaars te verschrikken dan wel om de gedachten af te leiden
van het voorafgegaan tooneel.
Gusje van Yken had een ander geval. Voorbij den Vink - de jongens waren nog
altijd even joolig en tierig en onvermoeid en zongen dat het schaterde over de
weilanden - kwamen zij eene boerin tegen, die haar voorschoot voor haar aangezigt
hield. Toen zij de Studenten genaderd was, bleef zij stilstaan, liet haar boezelaar
vallen en zeide, hen stoutmoedig aansprekende:
- Kijk me die vrolijkheid er eens aan, en ik ben zoo ongelukkig!
De jongelui zagen verwonderd op en kregen reeds lust haar voor het lapje te
houden, toen haar bekreten gelaat, dat hun toen eerst in het oog viel, eenigen indruk
op hen maakte en tot andere ernstigere gedachten bragt.
- Wat scheelt er dan aan, moedertje?
- Mijne dochter! mijnheer!... Mijne dochter! Zoo'n braaf kind!...
En zij veegde weder met den tip van haar schort.
- Die dochter van je is zeker, zeide de loszinnigste, eene knappe meid.
- Ze is dood! snikte de boerin, als of haar niets hards gezegd werd. En dat ik jullie
nu zoo hoor zingen, dat doet me zoo aan!
- Maar vertel ons dan toch eens! zeide Gusje van Yken goedmoedig.
- Ik zit t' huis met acht kinderen, waarvan er vijf hun kost nog niet verdienen en
wij stonden al in 't krijt, want met de veeziekte waren we al zoo achteruitgegaan. En
die natte zomers! We begonnen pas een beetje op ons verhaal te komen. Daar slaat
me - nieuwe vloed van tranen - voor eene goede week het roodvonk in huis; eerst
mijn man en toen gisteren in den avond mijne oudste, die nog al op trouwen stond.
We hadden pas eene woning voor haar, onder Koudekerk, of de heeren daar bekend
zijn. Daar zit ik nu met mijne acht kinderen! Alles schade! Met twee lijken boven
aarde! Hoe het moet,
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dat weet de goede God in den hemel alleen. Ik loop naar den landheer, die is advokaat.
Maar zoo op eens...
Allen waren geroerd, minder door de lange klagt zelve dan wel door de diepe
droefheid, welke uit den toon en de wezenstrekken der ongelukkige sprak. Zoodanig
schokte die kreet van rouw hun van wilde vreugd overspannen geest, dat zoo een
hunner een pas geërfden schat bij zich had gedragen, hij hem zonder aarzelen voor
de voeten der boerin geworpen had; want zoo is de jeugd, en dat is hare kroon en
hare eer en de magnetische bekoring, welke anderen voor haar inneemt en haar
omgloort met een zoo bevallig licht. Maar toen Gusje, zonder naar bed te zijn geweest,
den volgenden morgen ten twee ure op de Kroeg kwam, waar alles weder op den
ouden, ordelijken voet was gekomen en vele schorre stemmen met verstopte neuzen
- want eene soortgelijke soirée wordt meest gevolgd door eene algemeene griep om bouillon riepen, en vele met vlekken en puisten uitgeslagene aangezigten zaten
te dutten over couranten en tegen muren, lag daar reeds, door de zorg van van Yken,
- dat goede hart! - eene lijst ten behoeve van de ongelukkige, welke spoedig met
namen bezaaid was.
- Welk eene schilderij, welk eene woestheid, welk een vuilnis! Waar blijft de edele,
de blanke, de zuivere, de schoone kunst, te midden van dien drek, te midden van dat
uitbraaksel der dronkenschap?
Vergeeft het om der waarheid wille.
- Welk eene waarheid!
Gelooft mij vrij, gij zoudt verkeerd handelen uwe zonen zulk een nacht toe te
rekenen als zonde, zoo ge hen des anderen daags in hunne katterigheid kwaamt
betrappen. Zoo men slechts sterk genoeg is van gezondheid, aan de zedelijkheid
schaadt zulk een feest niet. Ledigheid doet kwaad, geen feest. In vino veritas leidt
aldaar tot de heilzaamste, de leerrijkste gevolgtrekkingen. Ge weet niet, hoe veel
edele, brave, belangelooze grondbeginselen daar uit de diepten der ziel opborrelen.
Hoe men er zijne menschen kennen leert! Als een storm den stroom der jeugd beroert,
schittert onder het opgestuwde slijk, dat zijn water grijs verwt, menige korrel gouds
welke zijn bodem bevat. Voor het karakter is zulk een nacht eene proef; niet voor
zij is doorgestaan durve men een stellig vonnis strijken: dan eerst weet men wat er
omgaat in eene ziel; gedachten, beginselen, verwachtingen, sympathiën, antipathiën,
vreugde en droefheid, liefde en haat, berouw en onschuld, doen en laten, alles, den
ganschen hoorn zijns overvloeds heeft de jongeling voor uwe voeten uitgestort, en
nu eerst moge men zeggen: - ga weg van mij! - of: - kom aan mijn hart!
Gij hebt een afkeer van dronkenschap. En ik? Maar niet van die, welke zeldzame
keeren den geest op doet varen in verrukking en het zenuwgestel een dikwijls
heilzamen schok toebrengt. Zuiplappen zijn het, die verachtelijk zijn. Zuiplap,
smeerlap. Maar zoekt ze niet op eene partij als die wij schilderden. Zuiplappen hebben
een afkeer van dergelijke vermaken; hun gestel is te zeer
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ondermijnd, hun ligchaam te voos, hun geest te ziekelijk. Maar een ferme roes! het
is iets heerlijks! De koninklijke drinkgelagen onzer krachtige vaderen mogen er van
getuigen. Of zouden onze zoete Jan Salietjes zich misschien zat en stom moeten
pimpelen aan onzen verfoeijelijken jenever, dien Hollandschen opium?
Gij wijst als voorbeelden op Studenten, die zich aan zulke vermaken onttrekken
en roemt hen. Hoe weinig kent gij de jeugd! Gelooft mij! het zijn de beste, het zijn
de ware, het zijn die van het echte ras niet, die bij dergelijke vreugdebedrijven op
hunne kamers blijven muffen. Het zijn de flaauwerts, de onbeminden, beducht voor
de al te ronde openhartigheid van den dronk; het zijn de zoete jongens, die een
plasdankje pogen te verdienen bij zekere personen, van welke de heilige dag komen
moet; het zijn de Hovelingen, die hunne ouders en hunne Professoren door zulk eene
ingetogenheid trachten diets te maken dat zij zoo ontzagchelijk werken en zulk een
gruwel hebben van dergelijke goddelooze uitspattingen; - zij zijn het, die achterblijven
en die bang zijn voor eene sneê in 't oor, uit vrees van iets kwaads te verklappen of
een schelmschen streek te berde te brengen. Waarom het onder stoelen en banken
gestoken? Ik voor mij ben op mijne hoede met de zoete jongetjes; hun aard ligt niet
in de natuur, is niet in evenredigheid, niet in overeenstemming met hunne overige
zielshoedanigheden; dat oude mannetjesspel moet zijne redenen hebben, en de
ondervinding heeft maar al te dikwijls geleerd, dat, zoo men die gesuikerde vruchten
door bijt men doorgaans op zeer bittere pitten stoot. Meestal is al die vroomheid
veinzerij. Waarom zou een fiksche jongen, met een gemoed, open voor de vermaken
van zijn tijd, schromen aan die vermaken deel te nemen, al zijn zij juist niet altijd
verdedigbaar voor de balie van het gezond verstand? De ware wijsheid beeft niet
preutsch terug voor eene kortstondige dwaasheid, uit welke zij dikwijls nieuwe
krachten schept.
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus.

Die grijs-geboren kluizenaars zouden zij de ware broeders wel zijn? Waarachtig! al
die kunstige, behagelijke, uitgerekende afzonderingen deugen niet. De jongens,
blakende van eerzucht en van ijver, de knappe Studenten, zij, op wie de maatschappij
met regt kan hopen, hebben nooit gevreesd een nacht op zulk eene wijze te verliezen.
Zij stellen zich bloot aan de aanblazingen hunner jonge jaren, zij zijn natuurlijk, zij
zijn waar. Verre van mij, dat ik losbandigheid, dat ik liederlijkheid predike! De
opvoeding heeft in de ziel zaden gelegd van godsdienst en van zedelijkheid; wij
weten wat onze pligt ons gelast, wat hij ons verbiedt; wij hebben een geweten, dat
ons nooit te laat waarschuwt, dat ons zegt hoe ver wij gaan mogen, wat wij
verantwoorden kunnen, wat niet. Die zaden niet te laten verstikken, die beginselen
op te kweeken, naar die stem te luisteren, zietdaar alleen wat ik verlange; maar die
zaden, die beginselen, die
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stem, worden in zulk een nacht niet gesmoord. In de jeugd woelt een overvloed van
levensdartelheid door ons ligchaam en onze ziel, welke moet uitgisten; il faut que
jeunesse se passe; de kurk van de flesch, anders barst zij! Belemmeren wij niet
dwaaselijk hare werking, uit vrees dat geheel het zedelijk brouwsel bedorven rake,
maar bereiden wij dit vooraf zoodanig, dat het sterk genoeg zij, op het regte oogenblik
de gisting door te staan. De jonge mensch moet zich harden als het staal, moet zich
storten, blijmoedig en opregt, in den boezem der maatschappij, welke bij voorraad
de zijne is, opdat hij er leering, welke er genoeg uit te verzamelen is, uit trekke. Hij
moet de verzoekingen kennen om ze te kunnen wederstaan; den strijd wagen om er
zegevierend deugdzamer uit terug te keeren. Hij moet zich, kalm en bedaard, boven
verlokselen, boven bespottingen, boven omstandigheden, weten te verheffen en nooit,
ten koste zijner deugd, zijner zelfstandigheid, een enkel beginsel, aan anderen, die
er hem geen dank voor weten, wie zijn zedelijk bestaan niet anders dan onverschillig
kan zijn, opofferen. Menschen en zaken moet hij aan leeren durven; hij moet leeren,
gelijk men het noemt, op zijne eigene beenen staan. Uwe leerschool is gevaarlijk,
zegt gij; zegt liever, dat de jeugd een gevaarlijke tijd is: mijne leerschool is
noodzakelijk. Men moet er door heen. Alleen hebbe men, al voorthollende, verstand,
bewustheid genoeg - en hiertoe vermag de vroegere opvoeding bijna alles - om te
gevoelen, hoe lang en tot waar, opdat men niet uit den adem of aan het struikelen
rake.
- Gelief mij eens te volgen, mijnheer de doordraver, zoo het trappen klimmen u
ten minste niet vermoeit. Dit kleine, sombere hokje, den schemer, die er heerscht,
dank wetende aan een even somber binnenplaatsje, behoort een jongeling, die óók
het regt heeft onder uwe broeders geteld te worden, en die, al wordt hij niet op uwe
feesten van Minerva aangetroffen, toch waarlijk, noch den naam van huichelaar,
noch dien van vervelenden flaauwert verdient. Helaas! terwijl uwe dolzinnige liederen
tot zijn dompig vertrekje doordrongen, knaagde hij welligt op een stukje hard brood
en wie weet in hoe vele weken hij geen vleesch proefde.
Ik beken het met schaamte, de armoede werd vergeten.
- Zij wordt het gemeenlijk, de schuchtere, de trotsche, de nijvere, terwijl godshuizen
bedelaars koesteren en stedelijke regeringen ze met kwistige roekeloosheid
vermenigvuldigen. De arme jongen was geen lid van uwe Societeit, en al stond zij,
volgens gebruik, op dien avond open voor een iegelijk, waar zou hij het geld voor
eenige vertering gevonden hebben? Hem, dagelijks met de moeijelijkheden des levens
kampende, staat hem het hoofd naar de vreugd? Het lot van den behoeftigen Student
is vreesselijk.
Dat ik tranen vond om het naar waarheid te beschrijven!
- Geene vrienden, geene kennissen, geene hulp, geene toespraak! hij staat alleen,
hij verschuilt zich, hij verdwijnt, zonder van zijn aanwezen blijken, dan aan sommige
Professoren, te hebben mogen geven. Ach! den strijd dien hij
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dagelijks levert, gij kent hem niet; hij is zoo wreed. Zoo gij de meid, die hem bedient,
eens vroegt wat zij gezien heeft! Onbekend, vastgespijkerd aan zijne harde taak,
beducht voor de toekomst, dikwijls ouderloos, vreemd aan den stand, waartoe hij
behoort, naauwelijks een heer, zonder afleiding te midden der verleidingen, gretig
naar de vermaken, die tartend hem omgeven, en eene maand moetende toekomen
met eene schrale beurs, wier som menig rijkaard in één avond verkwist.
Maar dit, ziet gij, om op mijn eerste denkbeeld terug te komen, is wel de grootste
ramp voor den behoeftigen Student, dat zijn toestand hem dwingt een kamergeleerde
te worden, hem terughoudt van den omgang met zijne tijdgenooten, hem onbekend
doet blijven met zaken, onwetend hoe het toegaat in de maatschappij, waarin hij toch
eenmaal hoopt een rang te bekleeden, welke hem telkens in betrekking zal stellen
en menschen, die het hem opgedragen zal zijn te leiden, te raden, te onderwijzen;
dat zijn toestand, om het met één woord te zeggen, hem, zijne maatschappelijke
ontwikkeling onderdrukkende, zijn geheel volgend leven bederft. Daarom toch, gij,
in gelukkiger omstandigheden door de blinde gunsten van het lot verkeerende, zorgt
toch, bid ik u, dat uwe zonen, door eene onbekrompene opleiding en aan losse teugels
gewoon, niet aan dezulken gelijk worden!
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VI Het dispuut-collegie(aant.)
Mijn spelen is leeren, mijn leeren is spelen,
En waarom zou mij dan het leeren vervelen?
VAN ALPHEN,

Gedichten voor kinderen.
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- Vergun mij eene enkele vraag, vriend Klikspaan!
- Gaarne, van Eider!
- Werken de Studenten ook?
- Hoe ondeugend!
- Zij heeten toch Studenten naar het studeren dat zij doen, en...
- En de uwe, wilt gij zeggen, zien wij altijd te feest, altijd boven hun theewater,
altijd zwierende, sjouwende, soesende, joelende? Het is waar! Doch op den titel van
ons boek staat: Studentenleven, en wij moesten bij voorkeur die oogenblikken
waarnemen, die omstandigheden grijpen, wanneer en waarin het Muzenbroeisel als
zoodanig het treffendst kan afgeschilderd worden en het eigenaardigst in het licht
treedt. In later en bedaarder dagen, als wij onszelven betrappen mogten, arbeidende
aan een deftig, geleerd en noodwendig latijnsch werk: de methodo studendi optimo,
zal het ons gewis eene niet onaangename taak zijn, de verschillende, door der
voorgeslachten wijsheid te boek gestelde en aangewezene hulpmiddelen, ter
vergadering van kennis onder de hersenpan, waar zij door de menschelijke
individualiteit, verstandelijk en vernuftelijk, tot rijpheid gebragt, ja, welligt ten
eenenmale vervormd en op 's menschen ziel, bij elke op eene bijzondere wijze, geënt,
met vruchten van een ongekenden geur getooid moet worden, - met elkander te
vergelijken, te toetsen aan een ideaal en uit die allen het allerbeste, dat is het
alleromslagtigste, te ziften en aan te bevelen. Dat zou een diepzinnig werk zijn, naar
gij ziet, voor hetwelk stellig een gouden eerpenning zou zijn in te wisselen, menig
Hoogleeraar van bewondering zou opgetogen staan en evenveel lauweren zouden
zijn in te oogsten als het den vooruitgang der beschaving weinig voordeel zou
aanbrengen. In ernst! de wijze hoe men eigenlijk knap wordt is niet aan vaste regels
te onderwerpen. De werking van de vermogens der ziel is duizendvoudig. De strekking
van den geest, de bevattelijkheid van den mensch, de hoedanigheden van het verstand,
het geheugen, het fijne begrip, de vaardigheid waarmede de gedachte zich uit hare
windselen los wart, de helderheid met welke zij zich mededeelt, wie zal hun omvang,
wie hunne verhouding tot elkander, bij ieder redelijk wezen verschillend, bepalen?
De een begraaft zich onder boeken en sluit zich op tusschen muren; de ander moet
met een enkel octavo en zijne wakkere overwegingsgave naar het ruime veld. Deze
versteekt zijne studieuren en verschuilt ze achter de vermaken der wereld; wie zal
zeggen, - zal hij het zelf kunnen? - welke de oogenblikken zijns arbeids waren, en
op welk eene onnaspeurbare wijze zoo vele daadzaken, zoo vele talen, zich in zijn
hoofd op een gestapeld hebben, hoe hij geraakt is tot die gewigtige slotsommen? Let
eens op dien jongeling daar!
- Is hij ingedut en droomt hij?
Stil! hij peinst. Daar zijn er, die uren lang onbewegelijk tegen een boomstam
leunen, op eene zodenbank, tusschen het digte gebladerte, in afgetrokkene
bespiegeling verloren, en wier plotseling verlichte geest reuzenschreden maakt
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in het gebied der wetenschap. Vraag den geschiedkundige hoe hij die groote geleerde,
den denker hoe hij die beroemde wijsgeer geworden is; hij zal u wel is waar in zijne
stille boekerij brengen, maar tevens spreken van eene geheime, onverklaarbare kracht,
welke in hem lag, hem medesleepte, hem de oplossing van raadsels, voorwerpen
dikwerf van de overpeinzing der helden van de wetenschap, onvoorzien ingaf, welke
hem dreef langs ongebaande paden, naar onbezochte vlakten, hem boven zichzelven
verhief; en zoo hij te gelijk een geloovig Christen is, zal hij, eere gevende wien eere
toekomt, met den vinger dankbaar naar den hemel wijzen. Gij gevoelt het nu zeker
duidelijk, van Eider! Hoe zou ik een studerende afschilderen? Ik beroep mij op
Bilderdijks Wijsheidzoeker.
Doch eenmaal kwam hij in de stad
Waar iemand bij zijn boeken zat,
En blad voor blad bekeek en keerde,
En deze zei men dat studeerde;
En daar er geen geluid bij was,
Begreep de boer niet dat hij las.

Wij zouden allen niet verder komen dan de boer: een man voor een boek! Het overige
is een geheim tusschen hem en zijn geest, dat ondoorgrondelijke weefsel, hetwelk
de Schepper aller dingen ons slechts schemerend te aanschouwen geeft en wij, nietige
wormen, niet zullen wagen te ontleden!
Maar ik wil u toch iets toonen. Wij kwamen van der Wouden daar tegen, die ons
rakelings voorbij vloog als de wind en zich met eenige woorden van een troepje
jongelui afmaakte, dat hem poogde mede te troonen. Herinnert gij u nog wat hij
zeide? - Jongen, neen! ik heb mijn tijd al staan te verbiljarden in den Paauw en ten
zes ure heb ik Dispuut! - en toen zij nog niet dadelijk loslieten: - Waarachtig! ik kan
niet! 't is op mijne eigen kast... Ik ben Praeses!... Van avond bedank ik! Bonjour!...
- En toen schoot hij door als een pijl. Ik breng u op zijn Dispuut-Collegie.
Daar zijn Disputen bij de vleet aan de Leidsche Academie en voor alle Faculteiten:
in de Juridische, Studiis sacrum en Cures; in de Philosophische, ad Majora; in de
Medische, Erudiendo et Oblectando;53 - per angusta ad augusta is ad angusta - in
de Theologische is er ook een; ja, zelfs is er een ten allen tijde bloeijend voor de
Oostersche talen, Bereshith, voor de Hollandsche taal- en letterkunde, Belgicis Litteris
sacrum en voor de Verloskunde, Lucina; - alle welke Disputen, zoo zij niet ontaarden
door zorgeloosheid, onkunde, smakeloosheid of verkeerd opzet der Leden, ieder
hunne bijzondere nuttigheid en kleur hebben. Dat hetwelk van der Wouden bij zich
wacht, is een Litterarisch gezelschap. Zulk een, ten doel hebbende: Litterarum studia
invicem promovenda atque excolenda, draagt wel de scherpste trekken van al hetgeen
een Dispuut-Collegie kenmerkt. Daar vindt men de allerjongste Studenten, zij die
nog leven in al de begoochelingen
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van hun stand; daar, vertegenwoordigers van iederen tot den oudsten Academischen
leeftijd. Op dit onzijdig en voor ieder opengesteld veld der Letteren reiken alle
Faculteiten elkander de hand en zit dikwerf de aan zijn Promotiedag grenzende
Avuncul naast den onlangs ingelijfden Candidaat. De overige Dispuut-Collegies zijn
even bedrijvige, doch meer stille en nederige oefeningsperken; sodalitia, waar meer
bejaarde Studenten, tijdgenooten bovendien, zich ten zoeten arbeid rond het
wasdoeken parallelogram scharen; de Litterarische daarentegen zijn levendiger,
luidruchtiger, openbaarder vereenigingen - op wier tong zweven toch de namen van
Inter nos Amicitia, Tandem fit Surculus Arbor,54 Litterarum Studio en Utile Dulci
niet? - en schamen zich, na de afgeloopene Werkzaamheden, nooit een vurig en
tintelend feest, waartoe de gewone heffing van het Souper, aan welke de jonge Socius
zich gaarne onderwerpt, wanneer voor het eerste maal de Vergadering ten zijnent
wordt gehouden, eene ongezochte aanleiding en gelegenheid aanbiedt. Zoo lang er
ijver voor de zaak, lust in het werk, hart voor het Gezelschap en kundigheid bij de
Leden aanwezig blijven, behoeft geen Dispuut ooit voor eenig verval te vreezen en
kan het, nevens de andere inrigtingen van dezelfde soort, veilig zijn monopolie
uitoefenen. Getuige Inter nos Amicitia en Studiis dat vijf en twintig, Bereshith dat
twee en twintig, Tandem hetwelk dertig jaren telt, getuige vooral andere
gezelschappen, die zich naast deze wilden verheffen en, hetzij in vergetelheid en
duisternis bleven voortstrompelen, hetzij weldra, door den zamenloop velerlei, meestal
uit eigen boezem voortgekomene omstandigheden, vervielen en na luttel tijds op de
sjees of liever op de flesch geraakt, weder verdwenen, voor nog het geheele
Studentencorps hun aanwezen vernomen had. Alleen zoodra in een Dispuut, hoe
bloeijend dan ook, of flaauwheid of tweedragt sluipt, is het er mede gedaan. Een
enkel slecht Lid is voldoende, gelijk eene rotte stee aan een appel, om het gansche
gezelschap te verkankeren en in slechten reuk te brengen. Blootgesteld aan den
driftigen stroom, welke de Academieburgers van hun oorsprong naar hun oceaan,
van hunne inlijving naar hunne Promotie voert, is een Dispuut zijn ondergang nabij
voor het zelf zulks vermoedt, en om het nog te redden worden - hoe dikwijls
vruchteloos! - meer dan gewone veerkracht en liefde voor het Genootschap vereischt.
Niet altijd echter zij de schuld van het verval eens Dispuuts aan de laauwheid van
deszelfs Leden geweten; het noodlot speelt eene groote rol in derzelver levensloop
en meer dan de zee zijn zij onderhevig aan ebbe en vloed.
Zie van der Wouden eens! welk eene beweging hij maakt op zijne kamer en hoe
Dien de meid - gelukkig de cubicula waar de juffrouw zelve de meid is! - zure gezigten
trekt! Dan heeft hij dit vergeten, dan weder dat; naauwelijks is zij boven met het
eene of zij moet weder de straat op voor het andere. Nu merkt hij dat er geen hout
genoeg zal zijn, dan weder pleegt hij raad over den kolenbak. De strijkijzers, welke
de natuur Dien onder aan de beenen heeft gebonden, zullen - zij voorziet het - niet
veel rust gelaten worden en het eenige
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dat zij nog maar hoopt is bij een of anderen van de ‘lieve Heiren van Meheirs Dispuut’
een klein avontuurtje op te loopen, ter vergoeding voor de vrijaadje met den
dragonder, die nu te vergeefs op het hoekje van de Breedestraat en Papengracht in
de koude - wij zijn in December - staat te verkleumen. Reeds heeft de klok zes
geslagen. Alles is gereed en van der Wouden wacht de leden met eene aangestokene
Havannah; maar nog heeft de slordige Verloen, bij wien de vorige Vergadering
gehouden was, den Lessenaar niet gezonden. Te midden van zijne overpeinzing over
het zoogenaamde rotte Lid, valt Dien de deur open, welke, gelijk meer op
Studentenkasten het geval is, niet opperbest sluit, met een vierkant werktuig voor
haren buik, dat zij met een zwaren zucht, als van iemand die geheel buiten adem is,
en met al hare meidenonhandigheid op hare lompe pooten nederzet, hetgeen haren
luim niet verbetert, en mompelt op den gemelijksten toon: - alweer wat anders! Geef hier! - zegt van der Wouden; - eindelijk! - en rigt den gebruineerden, met groen
laken, inktwijn- en kaarsvetvlekken bekleeden Lessenaar aan het eind der
uitgeschovene tafel op. Terwijl hij zich nog met deze belangrijke bezigheid onledig
houdt, treedt de Ab-Actis binnen, met het Wetboek onder den arm, en werpt terstond
een blik op de kist van het Gezelschap, ten einde zich van hare niet-afwezigheid te
verzekeren. Spoedig volgen andere Leden. De schel gaat onophoudelijk, de trap is
immer bezet. Het is maar luiden, klimmen, tikken, binnen roepen, al wat men hoort.
Dien zet eindelijk voor haar gemak de voordeur maar aan een kier, dewijl hare luiheid
gaarne het gansche menschdom, tot kiezentrekkers, schaggeraars, kinderen Abrahams
met loterijbriefjes, schoensmeer en eksteroogenzalf toe, tot Leden verklaren zou van
het Dispuut. Het speelt kwartier, van der Wouden neemt als Praeses plaats aan het
hoofd van de lange tafel, tegenover den Lessenaar, met den Ab-Actis aan zijne regter
en den Quaestor aan zijne linker, opent de Vergadering met een hamerslag, herinnert
de Leden aan het Latijn spreken, zegt: - Tradantur opera! - onderzoekt in hoe ver
deze in orde zijn, beboet - iets waartoe de Praeses en de Quaestor alleen het regt
hebben - hen, wier werk ontbreken mogt of datgeen hetwelk of slordig geschreven
of waarin een of ander tegen de wet mogt bevonden worden, en verzoekt den Ab-Actis
de Notulen van de vorige Vergadering te lezen, over welke der Leden goedkeuring
of aanmerkingen vervolgens worden ingewacht.
Daar zitten zij nu allen bijeen, de tien achtbare Socii van het sedert zoo vele jaren
bloeijende Dispuut-Collegie, mitsgaders, zich verschuilende achter het hooge gebouw
van den eerwaardigen Lessenaar, een tweetal veelbelovende Candidaten, de zekere
waarborg voor den voortdurenden roem van het Gezelschap. Hoe genoegelijk, in
zulk een gezelligen kring, onder een afwisselenden arbeid, zoo geheel Muzenzonen
waardig, uit te rusten van zoo vele meer vermoeijende en inspannende avonden en
nachten, aan welken God dan ook gewijd! Er is iets vertrouwelijks, iets gemoedelijks,
iets broederlijks, in dat onderling verkeer van de Leden van eenzelfde Dispuut; in
dat onbekommerd en zonder den min-
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sten argwaan blootleggen van al de hoedanigheden onzer geestvermogens, van de
zwakke plaatsen onzer kennis, van de geheimen onzer ontwikkeling, van het gebruik
van onzen tijd; in dat beurtelings flaters durven begaan, ja! dat dom durven wezen
tegenover elkander. En zou dan een Dispuut niet eene bron van vriendschap mogen
heeten, alwaar men niet alleen, gelijk aan den feestdisch, elkanders hart en inborst
kennen, maar bovendien elkanders kundigheden leert beoordeelen en wegen; alwaar
men de schatkist zijner kennis, ledig of gevuld, voor elkander ontsluit; den overvloed
van zijne wetenschap, den aard van zijn verstand, open legt en, steunende op
wederkeerige bescheidenheid, gaarne, ieder op zijne beurt, al de windselen zijner
eigenliefde gerustelijk wegwerpt?
De volle tafel brengt niet weinig bij tot den aangenamen aanblik van de nette,
helder verlichte Studentenkamer, in welke alles nu behoorlijk is in orde gebragt en
uit den voet geruimd. Eene groote lamp, welke op het punt van doorsnijding der
beide diagonalen en bij gevolg in het midden van de tafel geplaatst is, overheerscht
al de onderhoorige smeer- of waskaarsen, die zich meer nabij het Bestuur en boven
op den Lessenaar bevinden, terwijl de gloeijende schijf van de hulpzon - in het land
der blinden is éénoog koning - zich vermetel tusschen de lichtstralen verheffende,
welke van den spreker in het oog des Voorzitters en omgekeerd vallen, de een buiten
gevaar stelt van door het gezigt van den anderen verschrikt of afgetrokken te zullen
worden. Eene pijpenla met gouwenaars en dopjes gevuld, van welke laatsten den
volgenden morgen, zelfs geen overblijfsel meer zal terug gevonden worden pijpendoppen stelen is geene zonde - staat, met het tabakskistje, het komfoor en de
cigaren, zedig achter den Lessenaar; een blad met wijn- en bierglazen wordt liefelijk
beschenen door het licht, dat vonkelend tusschen het geslepen krystal speelt, terwijl
wijnflesschen en waterkruiken, naijverigste mededingsters, dikwijls alhier genoopt
tot eene gesuikerde omhelzing en strijdende verzwolgen, zich als vermanende
torenspitsen uit de groene vlakte ten kamerbalken verheffen. Voeg hierbij de
instrumenten van het Bestuur, de vellen wit papier, de schrijfbehoeften, den inktkoker,
de langzaam zich uitbreidende wanorde, als die kelken gevuld en die flesschen en
kruiken uit hare flank worden gerukt; voeg hierbij de menigvuldige plassen water
en wijn en de gemorste asch, tusschen pennespleten in kruipende of zich oplossende
in het gestorte vocht, en gij zult u ten duidelijkste kunnen overtuigen, dat niet altijd,
volgens den dichter, un beau désordre een uitwerksel der kunst is.
De Praeses beval, dat er Latijn zou worden gesproken, eene heerlijke bepaling
der wet, niet daargesteld nogtans ter oefening, want ieder Student weet bij
ondervinding hoe zeer weinigen er zijn, die vlug genoeg met het Latijn omspringen,
om het gedurig op al de gevallen des dagelijkschen levens toe te passen en er zich
vrij genoeg in bewegen om er, gelijk Professor Peerlkamp, in schaatsen te rijden,
geweren af te schieten, telegrafen te laten werken, stoom-
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wegen te beschrijven, toeren mede te doen, der oude wereld onbekend; - daargesteld
alleen om den mond te snoeren van de Leden en door de heeren tot zwijgen hen te
gelijk tot oplettendheid te dwingen, zoodat de gewone gesprekken tot den zeer
beperkten woordenschat van: - da mihi vinum, aquam, ignem, pipam, - en bij het
vragen van gevoelens tot: - laudo, valde, magnopere laudo; improbo, valde,
vehementer improbo, - bepaald worden. Hoe ongelukkig dat door eene zekere - hoe
zal ik het noemen? - nalatigheid, toegefelijkheid van het Bestuur, stilzwijgend verlof
gegeven wordt tot het ontduiken van die wet, zoodat het gebod om Latijn te spreken
eigenlijk ontaardt in een verbod om zamenspraken aan te knoopen met luider stemme
en de aandacht veeltijds, ten nadeele van al de aanwezigen en ter ontmoediging van
den spreker zelven, op de hinderlijkste wijze door een aanhoudend en schuifelend
prevelen wordt afgetrokken, hetwelk de Praeses, ter instandhouding van de bedoeling
der wet en de ernstige stemming, gedurende de werkzaamheden onontbeerlijk, met
al de strengheid der boeten behoorde te keer te gaan.
Nadat de Quaestor zichzelven een lesje gegeven heeft in het uitspreken van getallen
in het Latijn, reikt de Praeses een der Leden een der straks ter hand gestelde
geschriften over, met de woorden:
- Praelegas orationem Latinam!
Waarop de Orator oprijst, zich voor den Lessenaar plaatst en over een onderwerp,
uit de oude geschiedenis of de geschiedenis der oude letterkunde of wijsbegeerte,
zijne toehoorders gedurende een half uur tijds bezig houdt.
Intusschen gaat de deur zachtkens open en, zonder dat de redenaar ophoudt of de
orde eenigermate gestoord wordt, treedt een jongeling binnen, wien een zetel bereid
wordt tusschen den Praeses en den Ab-Actis. Het is een zoogenaamde Avondkul,
waarschijnlijk aldus geheeten naar het uur, waarop deze schuwe soort van torren
gemeenlijk uitvliegt. Hij staat op zijne Promotie, en daar in langen tijd geen Latijn
over zijne lippen heeft gevloeid, komt hij voorzigtigheidshalve nog eens vooraf op
zijn geliefd voormalig Dispuut opponeren. Gelukkige dagen, toen hij nog in zijne
eerste vlugt als kappelletje rondfladderde! moeijelijke dagen, toen hij, als eene pop
in haar weefsel, zich weken lang tot het Examen in zijne cel opsloot! en nu!... Kever!
leg uw Promotieëi, de zwierige lijkkoets wacht!
Heeft reeds, terwijl de Leden binnen traden en de Vergadering nog niet geopend
was, de poortklok haar onaangenaam en hinderlijk bombam doen hooren, thans, een
uur later, wacht den Muzenzoon, op de Breedestraat woonachtig, maar voornamelijk
hem, die in eene aldaar gelegene woning juist zijne Oratio Latina voordraagt, bij
winterdag eene nog droeviger plagernij. De taptoe nadert en, helaas! te gelijk, in het
vuur zijner rede, eene beschouwing, allernoodzakelijkst ten goeden verstande van
het volgende; en, helaas! te gelijk de verklaring eener hoogst moeijelijke plaats, door
middel eener gissing, waarop de redenaar met regt meent trotsch te mogen wezen.
Maar de taptoe is een
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romantiek, die de klassieke taal wel zal weten te overtrommelen, en steeds heviger
en onverbiddelijker naderen de kalfsveltoonen met het begeleidend klompengetrappel
der straatjongens en het geschater der straatsletten. De redenaar houdt zich goed en
verheft zijne stem. De taptoe niet minder. De leliën van des sprekers wangen gaan
tot maand- weldra tot pionierozen over; de taptoe overwint, haalt - de barbaarsche!
- de lagchers over naar hare zijde, en terwijl alleen de beweging van des sprekers
lippen aanduidt dat hij voortspreekt, de toehoorders eene gaping van meer dan vijf
minuten in de Oratio Latina gevoelen en de Cicero, even gevoelig als onze Lamartine
op den teederen likdoren zijner eigenliefde getrapt, zichzelven, naar het Grieksche
vers, honderd tongen en honderd longen toewenscht, is het met hem als met den man,
oud en sat van dagen, van wien in het Boek Anonymi genaamt Deutero jubilon
geschreven staat: ende men segt dat deze man gesproken heeft doch wij en hebben
hetselve niet gehoord.
Daarna komt de Beoordeeling van de Oratio Latina op de vorige Vergadering
gehouden, gemeenlijk een kort en niet veel beteekenend, weinig opgemerkt
voorbijgaand stukje. Maar dan!
Verbeeld u! - wij durven het naauwelijks fluisteren, uit vrees voor wraakneming
van wege de Hooggeleerden jegens de jongere Leden, die nog over hun
Propaedeutisch Examen zuchten; - vervolgens geven de Leden zichzelven het vermaak
van eene naäping der Litterarische Collegies. Een der Socii, - aldus drukt de wet de
Werkzaamheid uit - interrogat de scriptore. Stel u een Collegie van Professor Bake
voor, maar gehouden door een der collegiepligtigen zelven, terwijl de Hoogleeraar
zich misschien wel onder het gros der Studenten verborgen houdt en zich aan de
ondervraging van zijn leerling gaarne onderwerpt, doch tevens, gelijk de overige
jonge lieden, het regt heeft tot den ondervrager op zijne beurt ook vragen te rigten,
die dezen wel eens in het naauw konden brengen. Het is Collegietje spelen, doch
waar de Professor wel eens minder knap is dan zijne Respondenten en ik wel zou
willen wedden, dat dikwijls recte gezegd wordt als het mis is en ita om er af te zijn.
Het is Collegietje spelen, waar al de gebreken der Propaedeutische Lessen, van den
kant des Hoogleeraars zoowel als van dien der Studenten, gelijk bij iedere navolging
van wat dan ook geschiedt, vergroot uitkomen en zoo ver worden gedreven en volgens
de natuur nagemaakt, dat ook zelfs hier - o schande! - de Latijnsche vertaling wordt
medegebragt en opengeslagen ligt naast het oorspronkelijke Grieksch. Dat men zich
voor zijn Hoogleeraar niet schaamt, het zij zoo, maar hoe is het mogelijk dat men
niet bloost voor zijne vrienden?
De gewigtigste, de plegtigste, de waarlijk nuttige Werkzaamheid, die als het ware
het groote middenpunt van den arbeid uitmaakt en om welke, als om eene zon, de
voorafgaande Latijnsche en volgende Hollandsche Werkzaamheden, als zoo vele
planeten, wentelen, is het met ouderwetsche formulen omheinde Verdedigen der
Stellingen of, om het kunstwoord te gebruiken: thesium
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defensio et expositio. Oefening in het Latijn spreken, den omgang met die taal niet
te ontwennen, de copia verborum niet te verliezen, ziedaar het groote doel. Het komt
hier alleen op spreken aan, op voortspreken, op doorspreken, op het gebruiken van
woorden, het bouwen van zinnen, op vlugheid, op vaardigheid, op met de tong bij
de hand zijn, en de wet met hare dreigende zweep drijft Defendens en Opponens
voort: thesis in qua defendenda aliquis causa cadit, in tabellis asterisco notari debet:
hoc autem obtinet quando defendens dubia non solvens silet, dat den eerste - si
concedit vel silet antequam tempus praeterierit censetur non opposuisse, dat den
anderen geldt. Van daar dat ook minder op de gehalte der aangevoerde gronden gelet
wordt en het genoeg is dat men voortprate. Zoo men ook de gedurende iedere
Vergadering verdedigde Stellingen nagaat, ziet men terstond, hoezeer door dezer
aard tot het gezegde doel wordt bijgedragen. Het is waar, de mensch, die in alles
verdeeling brengt en zoekt en, als van Adams bloed, voor alles namen uitvindt, heeft
de Stellingen, volgens hare natuur, in gewone en zoogenaamde lultheses verdeeld;
doch, zoo men zich met de boeken in de hand van den stand der zaken poogt te
overtuigen, is niets ligter dan tot het besluit te geraken, dat meest allen mogen
gerekend worden tot het gebied der laatsten te behooren, en zoo er al eens eene van
een degelijker inhoud, wezenlijker belangrijkheid of meer critische scherpzinnigheid,
onder loopt, deze geacht mag worden als een beentje om te kluiven voor den
Opponens ex ordine, zoo hij tanden in den bek heeft. Wie zal ons zeggen hoe dikwijls,
en zonder dat het pleit beslecht werd, er reeds aan de Leidsche Academie is
geredetwist of het bewind van Augustus en Pericles hun vaderland voor- of nadeel
hebbe aangebragt; of de uitvinding van de drukkunst eene weldaad of een onheil
voor het menschdom zij te noemen; wie meer gevoel, wie meer genie had Homerus
of Virgilius, en welk stuk van een schrijver voor zijn meesterstuk te houden zij?
Hoevele malen is er niet geijverd voor en tegen Hannibal, voor en tegen Alcibiades,
op het punt van de doodstraf, op dat van Patriciërs en Plebejers! Hoevele woorden
zijn er niet den nek gebroken om het eens voor altijd uit te maken of nu wezenlijk
Constantijn en Lodewijk XIV den naam van groot eigenlijk wel verdienden; of Caesar
regt- of onregtvaardiglijk is omgebragt en of zijn dood werkelijk eene dienst of het
tegendeel aan den staat bewezen was; wie grooter was Philippus van Macedonië of
zijn zoon Alexander, en of de eerste, tweede, derde of vijf en twintigste Punische
oorlog billijkerwijze of niet door de Romeinen zij ondernomen! Adhuc sub judice
lis est. En dit is ook goed en behoort zoo en daarop wordt het ook door beide
schermutselaars, Defendens en Opponens, aangelegd. Het zou welligt niet zonder
een boek, uitvoeriger dan dat van den Kapitein de Bast over de schermkunst, afloopen,
zoo wij in eene fijne beschouwing wilden treden en eene spitsvindige ontleding
ondernemen van de verschillende wijzen van uitvallen en afslaan met de tong, daar
het juist de kunst is het tot geen bloedvergieten, veel minder tot een thesisslag te
laten komen; zoo wij schetsen wilden hoe onhandig meestal de

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

389
Defendens pareert, hoe onhandig op zijne beurt de Opponens zich van zijn argument
afmaakt, het eerste het beste dat hem in het oog valt opraapt en zijne partij - oneerlijke
strijd! - voor de voeten werpt; hoe algemeen en arm de bewoordingen zijn waarin
men zijne gedachte opsluit; hoe menigmaal men dezelfde phrase telkens op hare
hielen regts omkeer laat maken en haar, bereidwilliger dan juffrouw Ruffa, weder
en nogmaals weder ten tooneele roept; welke listen men aanwendt om het tot de
zeven minuten te brengen; hoe men zich met opzet verspreekt en de redenering
somwijlen, bij gebreke van stof, doet ontaarden in een zinledig geklap; eindelijk,
hoe schrander de Defendens zijne Stellingen steeds van de voor hem veiligste en
minst bezwaarlijk te verdedigen zijde vertoont, getuigen de twee volgende, met
welke, al mogen er geene axiomata verdedigd worden, de eerstkomende volmondig
zal instemmen en welke de Opponenten verleiden tot het verdraaijen der waarheid
en het spreken tegen het gezond verstand:
Graecarum litterarum studium sine magno artium, disciplinarum,
litterarumque incommodo negligi non potest.
Coriolanus mihi superbus videtur.
benevens eene menigte andere, al te vermoeijend om op te tellen. Doch wij hebben
te veel eerbied voor het lofwaardig oogmerk der instelling, wij zijn te zeer overtuigd,
dat de Werkzaamheid niet anders kan uitvallen, ja, zelfs aldus uitvallen moet, dan
dat wij met eene bijtende spotternij deze nuttige genoegelijkheden eene wonde zouden
toebrengen, welke ons naderhand zeker berouwen zou dat wij gestoken hadden. En
daarom, heeren Studenten! spreekt Latijn, Latijn door dik en dun, links en regts,
zuiver of gebroken, maar handhaaft het, spreekt het, durft het spreken, het zal u
ontwijfelbaar ten voordeele zijn!
Het luidruchtig en ingespannen verdedigen der Stellingen, het vervolgens voorlezen
van de betoogen der waarheid van dezelve, expositiones geheeten, duurde langer dan
een uur. De Leden zijn vermoeid en van der Wouden commandeert rust.
- Instituo intercapedinem pro triginta minutis.
Nu vliegen allen op, zeggen het stikkend en stinkend benaauwde, meestal voor
zoo vele personen te bekrompen vertrek vaarwel, waar men elkander van wege den
tabakswalm naauwelijks meer kan onderscheiden en rukken de straat op. Deze
vergallopeert zich in den gang aan de dikke Dien, die de juffrouw te hulp kermt,
gene gilt zijn geluk in wildzang uit door de stad. Het eene troepje laat zich eens
doorwaaijen op een kuijer langs de grachten, een tweede holt naar de Kroeg en
bezwijkt voor de verlokselen der biljardtafel, een derde slaat eene steeg, loopt eene
haven in, aan welker mond reeds het niet zelden heviger pleegt te stormen dan op
het ruime sop. Een half uur later hervindt men elkander weder in het straks verlatene
vertrek en bespeurt dat het gezelschap met ettelijke Avunculs vermeerderd is, van
welke later nog een paar, benevens een
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paar gasten, convivae, zullen binnen treden, van een van welke de gastheer juist - o,
die poëtenclub! - volgend opgewonden briefje ontvangt:
Oui, volontiers j'accepte, et vers la dixième heure
Je serai gai convive en ta haute demeure;
Vive alors le bon vin et le rire! Pour moi,
Je suis et je serai toujours et tout à toi,
WILLEM

Ondertusschen hebben de vensters eene wijl opengestaan, de kamer is weder zuiver
en koel geworden, men kan zich op nieuw met lust aan het stoken en smoken begeven
en zich vleijen in een ommezien denzelfden onuitstaanbaren sirocco-dampkring van
zoo even, zeevlam of heibrand, te zien teruggekeerd, in welken de disputerende jeugd
zich in een alles overtreffenden trap schijnt te behagen.
Weder slaat de hamer, weder nemen Leden en Avunculs plaats, weder wordt de
Vergadering geopend en thans verlof gegeven tot het spreken van de moedertaal,
waarop de Oratio Belgica aanvangt.
Men pleegt deze Hollandsche Redevoering van dorheid, van zekere alledaagschheid
te beschuldigen, van slechts zeldzaam de verdienste van eenige oorspronkelijkheid
te bezitten en meestal uit verschillende bronnen vrij slaafsch te zijn zamengeraapt,
alle vlekken, welke evenzeer op de Latijnsche kleven, doch in deze minder
aanstootelijk gevonden worden, omdat het algemeen aangenomen is, dat elk
onderwerp, hoe onbeduidend ook, onafhankelijk van de behandeling, door de geleerde
taal beveiligd en als het ware geheiligd wordt. Wat mij betreft, zoo het stuk in een
vloeijenden, zuiveren, gezonden stijl is opgesteld, zie ik volstrekt geene reden het
niet voldoende te vinden en er niet mede te vrede te zijn. In een Dispuut-Collegie is
het voornamelijk om de wetenschap, minder om de kunst; voornamelijk om
daadzaken, minder om beschouwingen; voornamelijk om den inhoud, minder om
den vorm te doen. Deze laatsten zijn van een bijkomend belang, het eerste behoort
onvoorwaardelijk op den voorgrond te worden gehouden, en zoo lang de Redenaar
iets bij uwe kennis weet te voegen en u leert wat u onbekend was, verdient hij
deswegens geprezen te worden. Meer moogt, meer kunt gij niet eischen. Het overige
is toegift. Bovendien valt de nasporing van daadzaken meer onder het bereik van
ieders vermogens, terwijl, zoo gij bereidwilliger aan kunst, aan Rhetorica, aan
gedachtenvlugt toegaaft, gij gevaar zoudt loopen van het Gezelschap gedrogten en
belagchelijkheden te hooren opdisschen, welke hetzelve niet dan tot de grootste
schade strekken zouden, door die Leden, die, van het dwaalspoor teruggekomen,
degelijke en fiksch doorwerkte wetenschappelijke stukken zouden leveren. Hij, die
de kunst in zich heeft, zal het niet mogelijk zijn haar in zijn boezem op te sluiten;
hij wiens stijl door oefening, gemakkelijker, aangenamer, bloemrijker, krachtiger
wordt; hij wiens
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denkvermogen zich door jaren, studiën, wederkeerige wrijving ontwikkelt, zal niet
kunnen verhinderen, want die hoedanigheden weven zich vast door het gansche
zedelijke en wetenschappelijke bestaan des menschen, zijne makkers en medeleden,
al ware 't ondanks zichzelven, deelgenooten van zijne vorderingen te maken. Maar
dwingt niets, houdt u vast aan uw plegtanker, hetwelk de wetenschap is, aan haar,
welke uw voorname doel moet blijven, en verheugt u zoo dikwijls zij u in behagelijke
vormen of van hooger standpunt dan uwe eischen en uwe jaren veroorloven, komt
toegevloeid.
De Beoordeeling van de Hollandsche Redevoering gehouden op de vorige
Vergadering ontbreekt. Hoe kan het anders? Het was de beurt van den luijen, slordigen
Verloen haar te maken. Verloen was een van die Leden, die, gelijk men zegt, ‘goed
voor de kas’ zijn; een van die sloffe, onverschillige wezens, van welke een enkel
paar genoegzaam is, om het beste Dispuut binnen een enkel Academiejaar te gronde
te rigten; die, veel liever boete betalende, zelden of nooit eene Werkzaamheid
vervullen, den arbeid der Leden meestal min of meer uit de hoogte beoordeelen, en,
om zich uit de valsche stelling, waarin zij zich tegenover de anderen geplaatst hebben,
te redden, den toon aannemen, als of het hun eigenlijk niet der moeite waard is iets
voor het Dispuut uit te voeren. Bij diezelfde soort van eigenwaan, eene gewoonte
geworden, ten einde, gelijk wij aanmerkten, aan zijne ingeboren vadsigheid en
nalatigheid een glimp te geven, voegde zich nog bij Verloen natuurlijke domheid en
eene zoo bekrompen zedelijke kortzigtigheid, dat het hem nooit was vergund geweest
flaauwtjes zelfs op te merken, hetgeen buiten het bereik lag van zijn verstand en
begrip, weshalve hij terstond de troostrijke gevolgtrekking had opgemaakt, dat hij
alles reeds beet had. Zoo was het bij voorbeeld met het Latijn, waarin hij zich een
Phenix waande en dat hij dan ook wel vlug sprak, doch onverstaanbaar slecht, met
vertrapping van de eenvoudigste regels der taal en bij elke gelegenheid, te pas of te
onpas, wanneer het hem maar in het hoofd kwam, te midden van het onbedwongenste
geschater, hetwelk hij, als ver boven de anderen verheven, altijd met een verachtelijk
stilzwijgen had beantwoord, doch hem de vorige keer toch derwijze het zuur scheen
te hebben gegeven, dat hij in het naar huis gaan aan een der vrienden vooraf reeds
het belangrijke nieuws had bekend gemaakt, dat hij op de eerstvolgende Vergadering,
gewis tot aller niet geringe vreugd, van zins was te bedanken. Zoo jammer, zoo
gevaarlijk is het, slechte Leden in een Dispuut-Gezelschap toe te laten! Want het zal
wel niet noodig wezen te verzekeren dat Verloen reeds gedurende zijn Candidaatschap
levendige bewijzen van onkunde en slecht humeur had gegeven. Doch men had hem
uit medelijden - voornamelijk om den wil van die hem had voorgesteld - niet durven
deballotteren en ook omdat het daarbij niet is tegen te spreken dat het wegzenden
van een Candidaat altijd eene hoogst moeijelijke zaak blijft. Vooreerst is het voor
een Student eene onvergetelijke snee door het gezigt, en ten tweede kan deze bij een
jong Student ligt
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een lidteeken achter laten, dat op zijne volgende Academische loopbaan een
allerongunstigsten invloed heeft. Daarom drage men zoo veel mogelijk zorg geene
slechte Candidaten aan te nemen, zij men omzigtig en behoedzaam want, nog eens!
een enkel verkeerd Lid is genoegzaam om een kwaden geest in een Dispuut-Collegie
te brengen.
Men gaat over tot het Declameren, hetgeen men gelieve te vertalen door: voor de
vuist spreken, en dat wel over de wonderlijkste en vreemdsoortigste onderwerpen:
over Vieuxtemps, over de Aegyptische Pyramiden, over het verband tusschen
vergeven (ignoscere) en vergeven (venenare), over Andersen, over den geest van
het tijdschrift: de Recensent, over Koning Willem II, over het landschap Champagne,
over de Kunst- meer algemeen onder den naam van Kul-Kronijk bekend, over de
vraag, of het Belgische bestuur zich ook van sommigen bediend kan hebben, om,
onder den schijn van complot, den generaal van der Smissen tot deszelfs zijde over
te halen, over de schroef van Archimedes, over het standbeeld van Rembrandt, enz.
enz. enz. Indien de tijd aan elke Declamatie te besteden langer wezen kon, zoo ware
het misschien niet onmogelijk, dat er nuttigheid uit deze Werkzaamheid te trekken
ware; nu zijn het slechts heen en weder slingerende woorden, die, zoodra zij eenigen
steun in de gedachte beginnen te krijgen en hoorbaar naar een zeker vast punt te
streven, door den Voorzitter met den hamer afgebroken worden. Dat is waarlijk
jammer! Doch men mag er, en met reden, aan twijfelen of dergelijke arbeid eigenlijk
wel in een gezelschap als hetwelk wij schilderen te huis behoort. De Improvisatie is
eene te moeijelijke kunst, om, wanneer ieders aandacht reeds door het aanhooren
van eene lange reeks van stukken is afgemat, er op eene even vervelende als
vermoeijende wijze de Vergadering mede te rekken. Niemand meer heeft lust tot
luisteren, weinigen tot arbeiden, en zoo men welstaanshalve declameert, is het alleen
om zijn goeden wil te toonen en de boete uit te halen, welke Verloen, die het toch,
gelijk hij zegt, niet om het geld behoeft te laten, altijd gaarne betaalt. Zoodat men,
naar mijn inzien, wel zou doen het Declameren af te schaffen en door iets anders te
vervangen, zich overtuigd houdende, dat, wil men er werkelijk eenige vrucht van
trekken, men zich met een geheel afzonderlijk beleid op de Improvisatie dient toe te
leggen, onder de bepaalde rigting van een Piet in het vak.
De Praeses. - Heeft een der Leden ook iets voor te stellen tot groei en bloei van
het Collegium?
Verloen opstaande met een leeg glas in de hand en een zuur, hoewel eenigzins
verlegen, gezigt. - Ja, Praeses! Tempus quae aderam in hanc sodalitium me jubet
abeundum; habeo paucae verbae en valedico.
Men kan zich het uitbundig geschater begrijpen bij den mallen inval van met een
leeg glas in de hand en in het Latijn te bedanken voor zijn Lidmaatschap. De kerel
werd voor het laatst nog eens razend gemaakt en zijne poging tot bluf mislukte op
de volkomenste wijs.
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- Mijnheer Verloen, hernam de Praeses, met eene spotachtige bedaardheid, gij zult
mij wel niet kwalijk gelieven te nemen, dat ik uwe sierlijke Latijnsche aanspraak
maar in de moedertaal beantwoord. Het spijt natuurlijk al de Leden, dat gij reeds zoo
spoedig het Collegium verlaat, gelijk ik uit uwe woorden moet opmaken, zonder eens
den tijd af te wachten dat gij het Avunculaat, zoo niet eischen, ten minste vragen
kunt. Maar wij zouden ongaarne iemand in ons midden terughouden, die niet langer
Lid van onze Vereeniging wenscht te zijn. Heeft iemand ook nog iets voor te stellen?
vaart van der Wouden in éénen adem voort, uit vrees dat Verloen, of zoo als men
hem den verderen avond bleef noemen, Valedico, zich nog mogt bedenken.
- Niemand? Dan heb ik een treurigen pligt te vervullen, mijne Heeren! Sedert bijna
vier jaren ben ik Lid van dit Dispuut en ieder uwer weet, hoezeer ik mij aan hetzelve
verbonden gevoel. Doch zoo wel als van komen, is er een tijd van gaan, en deze is
thans voor mij aangebroken. Ik wil nog binnen dit Academiejaar mijn Doctoraal
doen en ben van plan mijne Dissertatie t'huis te schrijven, zoodat ik het al te druk
krijg om mijne Werkzaamheden en mijne waardigheid met de vereischte
zorgvuldigheid waar te nemen. Ik leg derhalve heden avond met mijn Praesidiaat
ook mijn Lidmaatschap neder en beveel mij in het vriendschappelijk aandenken der
Leden. Houdt u verzekerd, dat de avonden, in dezen kring doorgebragt, onder de
aangenaamste van mijn Academie-leven behooren en dat het mij altijd een waar
genoegen zal zijn, om, zoo dikwijls zich daartoe de gelegenheid aanbiedt, als Avuncul
de Vergaderingen bij te wonen.
- Ben je zot, mannetje? dat gaat zóó niet! Denk je daar zoo gemakkelijk af te
komen? Toe, gaauw! als er toch niet aan te doen is, bedank dan ten minste in verzen!
Die inval vindt weerklank en het is als uit éénen mond: - in verzen! in verzen!
Men zou zich evenwel vergissen, zoo men meende, dat deze grap een blijk was
van de geringe achting, welke men van der Wouden toedroeg, of van
onverschilligheid, omtrent het vertrek van den Praeses, en er zoo wat van voor het
lapje houden onder liep. Integendeel, niemand, die meer algemeen in het Dispuut
bemind was, en geen, die, wegens al hetgeen hij voor hetzelve had verrigt, op die
liefde meer regt had. Doch het vaarwel van den waarden Voorzitter kwam in geenen
deele onverwacht; reeds meermalen had van der Wouden verklaard het Gezelschap
te willen verlaten, doch was telkens, door het gesmeek der Leden, die in hem, een
knappen kop, een vlijtigen werker, een hartelijken broeder, een pleizierigen babbelaar,
en een bij uitstek geschikten, ijverigen, naauwlettenden Voorzitter vreesden te
verliezen, van zijn voornemen terug gehouden, tot dat het eindelijk onmogelijk bleek
hem tot langer uitstel te bewegen en hij, voor veertien dagen, na den afloop der laatste
Vergadering, aan de Leden, ten stelligste had te kennen gegeven, dat hij op de
volgende, de laat-
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ste voor de Kersvacantie, bij gelegenheid van de herkiezing van 't Bestuur, van het
Dispuut afscheid dacht te nemen. Maar van der Wouden meende het met allen zoo
goed en nam van zijne vrienden zoo heel weinig kwalijk, en daarom was het, dat
men hem, in deze treurige oogenblikken, zoo heftig en koddig bij zijn zwak van men is zeker zijne liedjes op het punch-brûlé-feest van Flanor niet vergeten Student-Autheur aan durfde tasten.
- Ja, van der Wouden, je moet er aan! Daar is geen bidden voor, lieveling! Een
vers, een vers! het is voor 't laatst!
- Kom aan dan! zei de goede kerel opstaande, met een glimlach, maar dan moet
ik eerst eens op mijne achterkamer.
En meteen reikte hij zijn hamer over aan het oudste Lid.
- Eene rare manier van zich op te winden!
Daar was van der Wouden al terug, en met den nachtspiegel in de hoogte.
- Het ding is zoo bliksems vol; gaat eens even uit den weg!
Kort na de hospita, was ook de luije Dien naar bed getogen, zoodat er aan geene
bediening meer te denken viel. Den boordevollen pot op de binnenplaats uit te werpen
zou van der Wouden voor honderd gulden niet geraden zijn geweest, zoo hij zijne
vrede lief had, waarom hij de Virgilius, wegens de bekrompenheid van de kamer,
op dit oogenblik met een achttiental menschen gevuld, boven de hoofden der Leden
overdragende, onder de vermaning van: - stoot niet! - het venster bereikte, het opende,
en op deze wijze den inhoud op de straat en ten deele op de stoep, naar beneden
kletste. Na zich nogmaals verwijderd te hebben, komt hij spoedig terug en
improviseert de volgende dichtregels, welke door allen met warme en dankbare
toejuiching ontvangen worden.
Mij hebben boven 't hoofd vier zonnen reeds gedraaid,
Sints ik als Candidaat hier 't eerst werd voorgedragen;
'k Heb lang de Kas bewaard, den Hamer zelfs gezwaaid,
En kwam van avond hier om mijn ontslag te vragen.
Maar niemand, die zijn baan niet gansch ten einde liep,
Heeft ooit met eenig regt nog van geluk gesproken:
De zangdrift, die zoo lang in 't hart der Leden sliep,
Is eindlijk, mij ten vloek, op heden losgebroken.
In 't Neerduitsch en 't Latijn heb ik hier vaak geöreerd,
Veel Schrijvers hier verklaard en veel gedefendeerd;
Ik heb in dit Dispuut, zoo nuchteren als dronken,
Veel toasten ingesteld, veel bekers ingeschonken;
Maar ben 'k dien langen weg in proza doorgegaan,
Helaas! de laatste stap moet thans op rijm gedaan.
Doch neen! gij eischt het niet, gij kunt het niet verlangen,
Dat ik 't gevoel, dat 'k naauw in woorden op kan vangen,
En mij de borst beklemt, nu ik deez' kring verlaat,
Ik dat nog binden zal aan vorm van rijm en maat.
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Valt reeds het afscheid zuur, o! spaart mij verder lijden!
Ontslaat mij van den pligt om zingende te scheiden!
En gunt mij, dat ik hier een eind make aan mijn zang,
En mijn verroeste lier weer aan de wilgen hang!1

Terstond wordt met algemeene stemmen de Ab-Actis tot van der Woudens opvolger
benoemd, die hem vervolgens met deze woorden aanspreekt:
- Geachte Praeses, hoezeer het ons leed doet, dat gij uw voornemen om het Dispuut
te verlaten niet langer hebt kunnen uitstellen, willen wij evenwel in dat voornemen
berusten en u welmeenend dankzeggen, voor al hetgeen gij voor het Dispuut hebt
gedaan, zoo door uwen ijver in het vervullen der Werkzaamheden, als door de
behartiging van de belangen en den bloei van het Gezelschap. Wij bevelen ons ook
van onze zijde in uwe vriendschap, waarop wij den grootsten prijs stellen, en het zal
ons aangenaam zijn u zoo dikwijls mogelijk, krachtens uw Avunculaat, waartoe gij
een dubbel regt hebt en waarvan het Diploma u ten spoedigste zal uitgereikt worden,
aan onze Vergaderingen te zien deelnemen.
Toen werd er geklonken en, in navolging van een paar opgewonden Heertjes, een
algemeen: - van der Wouden sanitas - aangeheven, hetwelk de gemoederen tot de
heldere bewustheid bragt van den pleizierigen luim, waarin zij zich zelven betrapten.
Nu rees de nieuwe Praeses ten tweeden male op en zeide:
- Mijne Heeren, ik bedank u voor de eer mij te beurt gevallen, door mij tot uwen
Praeses te benoemen; ik zal mijn best doen mij die betrekking waardig te maken, en
al mijne pogingen doen strekken om u het verlies van den Heer van der Wouden zoo
weinig mogelijk te doen gevoelen.
Toen ging men over tot het kiezen van een nieuwen Ab-Actis, waartoe - alles
volgens den geregelden, in de groote maatschappij dikwijls maar al te ongelukkig
geregelden loop van zaken - de Quaestor, toen tot het kiezen van een nieuwen
Quaestor, waartoe de oudste Socius verkozen werd, die beide, even als de Voorzitter,
in de meest gepaste en meest welsprekende bewoordingen, dezelfde omtrent waarin
zich de Praeses had uitgedrukt, voor de eer hun betoond, der Vergadering hunne
dankbaarheid te kennen gaven. Alleen de nieuwe Quaestor sprak herhaaldelijk van
het vertrouwen in hem gesteld, hetgeen eene allezins doeltreffende en niet ongeurige
wending in zijne rede te weeg bragt.
Of bij al deze aandoenlijke, doch wel eenigzins landziekige plegtigheden, het
glaasjes drinken en lijntjes trekken ijverig werd voortgezet, laat zich denken. Het
rumoer en de levendigheid der heeren Leden, staken dan ook meer, dan gewoonlijk
gedurende den loop der Vergadering het geval was, op. Met een stevigen hamerslag
gebood van der Wouden stilte en, zijne stem ver-

1

Men zal aan de improvisatie wel eene gedrongene constructie en een ongeoorloofd rijm
willen vergeven.
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heffende, noodigde hij het Lagerhuis, te weten dat der twee Candidaten, die nog
zaten te kijken als katten in een vreemd pakhuis, om zich eens even in zijne ijskoude
achterkamer te gaan opfrisschen. Het Lagerhuis, dat wist hoe laat het was, sneed
zonder eenige aanmerking de deur uit, waarna er eene bij uitstek belangrijke
overweging tusschen de Leden plaats greep. Het gold de toekomst van het Gezelschap.
Zouden de twee jeugdige Studentjes tot Leden gemaakt of wel, te ligt bevonden,
worden afgewezen?
- Laat de jongens maar weer binnen komen; 't is zoo bliksems koud daar bij je
achter!
- Niemand dus er tegen? - Tik! zegt de hamer. - De Heeren van Gaag en Vlieger
zijn derhalve aangenomen tot Leden van het Collegium. - Tot dengeen die vlak bij
de deur zit. - Roep ze maar weer binnen!
- Hei! jullie! gaauw! De toer is gelukt, vat je?
En het Lagerhuis nam weder even stemmig en stilzwijgend als te voren deszelfs
zitplaatsen in, onder den Lessenaar.
Nu verdiept het Bestuur zich in de meest vervelende en langwijlige doch
noodzakelijke finantieele en huishoudelijke beslommeringen en maakt zich het
verdere gedeelte des Collegiums deze drukten ten nutte, om hare geestdrift over een
en ander in herhaalde libatiën lucht te geven, welke de tongen derwijze ontboeijen,
dat het Bestuur onophoudelijk afgetrokken wordt en de Praeses, hoezeer te vergeefs,
telkens met klem van stem en kracht van hamer het silentium moet imponeren. Zoo
is er onder anderen eene verwarring in den Rooster der Werkzaamheden voor de
volgende keer. In het gedruisch om hen heen kunnen Praeses en Ab-Actis elkander
niet meer verstaan. Het hoofd loopt hun om. De Avunculs en Convivae, wie dit alles
weinig scheelen kan, ontzien zich niet den toon te geven.
- Mijne Heeren, weest dan toch stil!
Maar jawel!
- Ik beboet jullie allemaal!
Een oogenblik later is het weder hetzelfde.
- Ik zal mij - met den hamer op de tafel ranselende - voor het laatst nog eens doen
gelden.
Gelukkig geraakt men eindelijk aan het inzamelen van Boeten en Contributiën, in
welke ieder Lid op zijne beurt eenig belang heeft, en waardoor het getier wordt
gebroken.
De Quaestor. - Verloen! Vijf gulden.
- Ben je bebliksemd!
- Wil je 't gespecifieerd?
- Natuurlijk.
- Van de vorige Vergadering: - te laat gekomen, tien cent; de oratio Latina gemist,
twee gulden; een boek uit de theca twee conciones langer dan toegestaan was
gehouden, zestig cent; gevlakt terug gezonden, vijftig cent; omdat je toen
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geen geld bij je had, dertig cent; - van daag de Recensio Belgica gemist, een gulden;
niet gedeclameerd, vijftig cent; te zamen vijf gulden.
Gemeesmuil. Verloen betaalt, zonder iets verder in het midden te brengen.
Wederom verheffen zich de gesprekken en het geginnegap, want Quaestor en
Praeses zitten nu de duiten na te tellen, en weten niet, hoe zij het eens zullen worden
over het bedrag en hunne boeken in het gelijk zullen krijgen. Telkens, als zij meenen
gereed te zijn, regent het donaties van de Avondkullen midden in de som. De Praeses
heeft geen magt of lust meer om de orde te handhaven, en niemand zou de
Vergadering niet voor afgeloopen en gesloten houden. Eindelijk zijn de zaken aan
kant, wordt het geld behoorlijk bezorgd, haalt het Bestuur weder adem, en - met een
gelaat, waar de glans des genoegens als een blozende dageraad eensklaps over opgaat,
staat de Ab-Actis op, en zie! door zijne hand staan daar de drie pocula: het poculum
maximum, het poculum minus, het poculum parvum - het is ook de laatste Vergadering
van het jaar en er is veel heilrijks en gewigtigs voorgevallen - voor den Praeses op
de tafel, hetgeen echter een Lid van Tandem niet weerhouden zou, bij eene zoodanige
weelde van drinkbekers op Inter Nos, Inter Nos Amicitia voor Inter Nos Ebrietas te
schelden en een Lid van dit laatste Collegium, in hetzelfde geval, Tandem voor geen
Surculus in het zuipen, al kan het overigens nog maar steeds geen Arbor worden;
want een weinigje naijver en onverdraagzaamheid bestaat er tusschen de Disputen
altijd, en dit is misschien niet te laken.
Van der Wouden vat het Poculum maximum, schenkt het halverwege vol en rigt
het woord tot de Candidaten.
- Meneeren! het is mij eene aangename taak u te moeten kennis geven, dat gij
dezen avond met eenparige stemmen tot Leden van dit Collegium zijt aangenomen
en u met die benoeming geluk te wenschen. Ik hoop, dat gij niets zult nalaten van
wat strekken kan, om den groei en bloei van het Gezelschap te bevorderen en
vertrouw, dat de Leden nooit reden zullen hebben zich de keuze, heden avond gedaan,
te berouwen. Betracht de bijzondere belangen van dit Dispuut, gelijk het uw pligt is
de algemeene belangen van het Studentencorps te behartigen, en toont u in alle
opzigten den naam van Academieburgers waardig. Weest ijverig in uw werk, fideel
in uwen omgang, in één woord aan ons symbolum getrouw, en strekt alzoo tot een
sieraad van dezen kring, waarin ik u kan verzekeren, dat gij met evenveel vriendschap
wordt ontvangen als wij ons overtuigd houden, dat gij er eene eer in stelt een gedeelte
van denzelven uit te maken. Mag ik u verzoeken de wetten te teekenen?
Klok klok! Het Poculum is ledig. Dat heb je meer gedaan, van der Wouden!
Nu vat het oudste der twee nieuwe Leden het woord en begint, eerst een beetje
bedremmeld, doch weldra zich herstellend, aldus:
- Mijne Heeren! wij bedanken u... voor de eer... ons aangedaan, door ons wel in
dit geacht Dispuut te willen... als Leden aannemen... aannemen... als Lid... in dit
geacht Dispuut. Wij hopen ons... die eer... waardig te maken en
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beloven alles te zullen aanwenden wat strekken kan tot den steeds toenemenden
luister... van het Dispuut. Wij recommanderen ons in de vriendschap der Leden, en
het zal er ons een bewijs van zijn, wanneer zij onze zwakke pogingen met
toegefelijkheid willen beschouwen.
- Hoerah! Hiep! hiep! hiep! hoerah! Daar ga je Vlieger! Daar ga je van Gaag!
Vervolgens schenkt de Praeses het Poculum minus in en reikt, met een korten
toast, een Diploma over, aan een onlangs tot Avuncul bevorderden Socius, terwijl hij
terstond daarop het Poculum parvum in de hand neemt - een Voorzitter moet eene
goede maag hebben, maar van der Wouden kan er tegen - en een der Leden aldus
aanspreekt:
- Gaarne neem ik dezen beker in de hand, niet alleen, wanneer het den roem van
dit Dispuut, maar ook, wanneer het den roem van een zijner Leden geldt. Ontvang
dan, geacht medelid! mijne opregte gelukwenschingen, bij gelegenheid van uw zoo
bij uitstek wel volbragt, ja - zoo een Student aan de onderscheiding hechten mag summis laudibus bekroond Examen. Dezelfde eer u thans wedervaren kenmerke al
uwe volgende Academische stadia en werpe haren glans op ons Dispuut, dat zich
steeds verheugt u onder deszelfs naarstigste en hartelijkste Leden te tellen.
Het koor. Daar was eens een meisje loos,
Die zou gaan varen, die zou gaan varen;
Daar was eens een meisje loos,
Die zou gaan varen al voor matroos!

- Verlangt nog iemand de pokaal?
- Waarachtig! wat denk je wel?
En de pokalen werden door allen, Sociis Avunculisque, de Conviven niet vergeten,
door sommigen tot snijdens toe, herhaalde malen met geestdrift en eene zee van
woorden gedronken. Iedereen was dien ten gevolge meer dan gewoonlijk opgewonden,
enkelen hadden mooi de hoogte. De Ab-Actis bezoop zich in koelen bloede, alleen
van blijdschap Voorzitter te zijn geworden en begaf zich lustig, in het midden van
een langen toast, in eene allerkoddigste vergelijking tusschen het dronken Wetboek,
welks versche en overoude wijnvlakken, ieder van een feest getuigende, hij den volke
vertoonde, en hemzelven, den bezopen Ab-Actis, die geene moeite spaarde om van
zijn stoel in het vuur te rollen. Ja, zelfs werd er door een Theologant eene conditie
gedronken in het karakter van den Kardinaal Pouf en wel in zulk een dwazen geest,
dat sommigen bijkans onder de tafel lagen te krimpen van het lagchen en het maar
als uit éénen mond een geroep was van: - schei er uit! wij sterven! wij stikken! - en
het jongste aangenomen Lid, dat nog nooit zoo iets gehoord had, zijn buikje
vasthoudende, met een piepstemmetje uitstamelde: - ik kan mijn water niet houden!
- hetgeen de algemeene vrolijkheid ten top voerde, vooral toen de dronken Ab-Actis
hem toevoegde:
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- Als je je wijn maar houden kunt, is het nog niets, jongen!
Weldra begonnen de gemoederen toch wel wat al te driftig en hoog gestemd te
raken, zoodat de Praeses zeer wijsselijk inzag, dat, wilde men nog een paar uurtjes
genoegelijk met elkander doorbrengen, het zaak zou zijn een eind aan de Vergadering
te maken, waarom hij, terwijl de klapperman van twaalven voorbij ging, voor het
laatste maal de Poculum aan de lippen bragt, de Leden eene aangename Kersvacantie
toewenschte, de hoop te kennen gevende, dat zij elkander na dezelve in gezondheid
zouden mogen wederzien, en vervolgens den Ab-Actis verzocht de Kladnotulen,
waarvan zijne verwarde en dubbelslaande tong gedurig Knadlotungen maakte, voor
te lezen, hetgeen hem waarlijk nog beter gelukte dan men van een zoo dronken
voorwerp zou verwacht hebben. Op welke niemand iets aan te merken hebbende, de
Praeses de Vergadering sloot, dezelve adjournerende, den dag, na de Vacantie, op
eene buitengewone Vergadering, nader te bepalen, ten huize van den Heer Suermalen.
Toen rukte, terwijl het eten klaar gezet zou worden, de troep oliebollen naar buiten,
alvorens beloofd te hebben ten half één precies terug te zullen wezen. Naauwelijks
op straat en terwijl zij op de stoep nog allerlei gekheid stonden te verkoopen, hoorden
zij van der Wouden zijne ramen openschuiven en eene stem, die hun waarschuwend
toeriep:
- Past op de poëzij van de Virgilius!
Maar, helaas! Suermalen gleed reeds deftig met den Ab-Actis, die hem onder den
arm hield, door den half bevroren palus inamabilis heen.
Op den bepaalden tijd vulde zich het vertrek, voor het tweede maal en met hetzelfde
gelukkige gevolg gelucht, met de een weinig te voren zoo verhitte Studiosi, die, al
bragten zij nog een flaauwen zweem van soezerigheid mede, buiten, gelegenheid,
ruimte en tijd genoeg gehad hadden, om uit te buijen en te bekomen. De tafel prijkte
met twee geduchte torens van op elkander gestapelde broodjes, omstuwd met den
gewonen hovelingenstoet, wier namen luiden: boter, kaas, worst en rookvleesch. In
het midden stak de borst van een kalf zichzelve fier in de hoogte en aan een der
hoeken strekte zich eene vesting uit van kopjes, schoteltjes, lepeltjes en alles wat tot
lafenis dient, terwijl zich eene fontein van kokende chocolade, als een andere Geyser,
onder de tafel verborg.
- Valt aan, meneeren! valt aan! als je lust hebt!
En de kopjes chocolade vervangen de glaasjes wijn.
- Wat heb ik daar een standje met Dien gehad! Het varken was naar bed gegaan.
Met verontwaardiging. - Naar bed!
- En hou je zoo'n meid?
- En klaag je daar niet over?
- Al wel drie keer liet ik de juffrouw boven komen, maar als ik mij dan boos maak
is het terstond, met een bol snoetje: - Niet waar, mijnheer? die meid?
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zoo'n spook heb je van je leven niet gezien; ik zeg het honderd maal tegen mijn man:
wat of er mijnheer boven toch wel van zeit? Lui, lui! daar is geen schrift van, en dan
nog wat anders ook, maar dat is tot daar aan toe. - En als ik dan zeg: - ja, maar,
juffrouw! dat gaat zoo niet aan, daar moet een eind aan komen; als ik u was zou ik
zoo'n schepsel geen uur langer in mijn huis willen hebben - dan zij daar weer
gekscherend tegen: - In huis houden? Niet waar! dat zeit mijn man mij wel honderd
maal. Vuil dat zij is! alles waar ze aan zit ligt door de war! Zoo'n rare heb ik nu nog
nooit over den vloer gehad... - Tot dat ik eindelijk in den lach schiet, en wij beiden
tegen elkander aan het schateren raken; en, och! mijn juffrouw is zoo'n goed, lief,
rond, opgeruimd wijf, dat ik er dan maar een speldje bij steek en alles met een handje
afloopt, hoewel ik eigenlijk wel geloof, dat zij met de meid onder ééne deken ligt.
- En jij in het midden?
- Wil jij wel eens heel gaauw je bek houden?
- Neen, maar hoor eens, hoe het is of niet, ik zou mij niet zoo laten donderen en
het zou dadelijk zijn: zij er uit of ik.
Terwijl spreekt men aan het eene uiterste van de tafel, over het gevolg aan het
voorgevallene in den Schouwburg gegeven, en aan het andere over het huis
Lauernesse.
- En heb je ze toen uit haar bed gehaald?
- Stellig; met een paar trappen. Zij snorkte al als een oude mop. Nijdig dat ik werd!
Maar het was toch almagtig zot, zoo slaapdronken als zij uit haar nest viel en zoo
kwaadaardig als zij nachtmuts en nachtjak uitgooide, dat hare lange manen langs
hare bloote schouders vlogen.
- Sakkerloot! dat moet mollig gestaan hebben.
- Jongen, ja, om in te bijten!
- Ik had veel te weinig tijd en lust tot gekheid maken. Gelukkig dat niets gaauwer
uit- en aan- is gekleed dan eene meid. Haar bij eene lurf pakken en met eenige
krachtige woordjes hare kamer afboenen, was het werk van een oogenblik. Ik wou
dat je ze hier de tafel eens had zien dekken! Al mijne kwaadheid verging me. Evenwel
het kan zoo niet langer, morgen zal het er tusschen de juffrouw en mij eens duchtig
spannen...
- In ernst, van der Wouden, als ik jou was, ik verkaste; is dat hier een boel!
- 't Is stellig dat je juffrouw er de gemeenste slet van de Academiestad op na houdt.
Op klaar lichten dag, verbeeldt je! Laatst komt zeker iemand, ik zal niemand noemen,
met eenige bitterdeelen door de keel, ten twee ure, in de Beerensteeg, met de zon
vlak in zijn smoelwerk, tegen een paar dikke...55
- Dat 's gemeen!
Die dat zegt vliegt op en fluistert den verhaler iets aan het oor.
- Mijne Heeren, ik mag niet verder vertellen.
Zoo rollen de gesprekken voort, bont en grillig, ligtzinnig en ernstig, wijsgeerig
en dwaas, kalm en opgewonden. Onderwerpen van den meest verschil-
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lenden aard, personen, hooge en lage, groote en kleine, niets, niemand wordt ontzien
of met rust gelaten; alles onbeperkt geprezen of gelaakt. Maar ziet gij ondertusschen
wel, hoe gezwind al die broodjes verdwijnen en die chocoladeketel ten einde spoedt?
Van het stuk vleesch vindt gij nog slechts de beenen en weder is, door den
cigarenwalm, welken ieder Lid in het vuur des gespreks van tusschen zijne kaken
laat opstijgen, de kamer in een rookhok verkeerd. Eer men er aan denkt is het twee
uren, en mogen al enkele plakkers zich nog, na het vertrek van de grootste helft, om
het kagcheltje scharen, een uur later is toch altijd de partij gewoonlijk afgeloopen
en rekent hij, ten wiens huize de Vergadering plaats had, zich uiterst gelukkig, dat
hij zijne vermoeide geest- en ligchaamskrachten op het zachte leger door een
weldadigen slaap mag verkwikken; ja, roemt zich dubbel zalig, dat de groote dag
voorbij is, toen hij, kort te voren Lid geworden, het genoegen had de Heeren voor
het eerst op zijne kamer te zien. Toen kwam hij er zoo gemakkelijk niet af als nu;
toen zou de chocolade een onwelkome drank, de kadetjes een onwelkom eten geweest
zijn. Toen was het om wijn en warme spijs, toen om een feest te doen; men spitste
zich vast op den runderhaas met appelmoes uit den Burg en zelfs de oudste Avuncul
kwam smakkend en snuffelend aangevlogen. Maar van der Wouden was reeds lang
deze linie gepasseerd, de schatting was reeds lang geheven, de tol betaald, en...
hoeveel malen reeds met woeker terug ontvangen?
Zoo de belangen van een jong mensch mij slechts eenigzins teeder aan 't harte
liggen, is mijne eerste zorg, en Klikje telt haar onder het gewigtigste wat hij voor
hem doen kan, al mijne pogingen aan te wenden, hem als Candidaat voor te stellen
of te doen stellen in een ter goeden naam en faam staand Dispuut-Collegie. Maar er
zijn vaders en leermeesters, die den jongen Student bij zijne intrede in het
Academieleven afraden Lid te worden van een Dispuut. Zoudt gij, vrienden! hunne
redenen niet gaarne eens vernemen? Daar zeggen de vaders en leermeesters twee
redenen voor te hebben. Wij weten dat, wanneer een jongeling de Hoogeschool
intreedt, de wet op het hooger onderwijs zorg draagt, dat hij een jaar lang met de
handen over elkander zit, luibakt, leert lanterfanten en afleert, wat hij in de vijf laatste
jaren van kennis in de classische vakken heeft opgegaderd. Een Dispuut nu is de
eenige band welke den jongen Student aan het werk houdt, aan de wereld der ouden;
eene wijkplaats tegen den nadeeligen invloed der Propaedeutica, al is het waar dat
men er, zoo men wil, Propaedeutischen arbeid verrigt; eene aanleiding welke hem
tot zelfoefening aanmoedigt en noodzaakt, menige voedzame gedachte bij hem doet
ontstaan en zijn geest op minder overpeinsde punten in de geschiedenis of het gebied
der Letteren vestigt. Men beschuldigt de Academische sodalitia van zonder doel
zaamgesteld te zijn. Mag ik ook weten wat dit beteekent? of is onderlinge oefening
in de oude letterkunde en talen en het onophoudelijk spreken en schrijven van het
Latijn zoo nutteloos te achten? Een ander bezwaar is het volgende. Allen zijn het
jonge lieden; het eene Lid is niet veel wijzer dan

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

402
het andere en daardoor ontstaat werkelijk gevaar dat deze genen en omgekeerd van
den wal in de sloot helpe. Gekheid! die zoo spreken weten niet, hoe het op een
Litterarisch Dispuut-Collegie toegaat en welke soort van Studenten er elkander in
ontmoeten. Van den wal in de sloot! het is iets ondenkbaars en onmogelijks, even
als gelijke, dat hier beteekent, even geringe bekwaamheden. Weet, gij die aldus
spreekt, dat er Litteratoren in worden gevonden, die hunne Promotie nabij zijn, die
mogelijk van hun jus docendi reeds gebruik gemaakt hebben, mannen, die somtijds
op het punt staan de vleugelen roemrijk uit te slaan in de geleerde wereld, en dat de
sieraden der Hoogeschool nooit gemist hebben ook als sieraden van een
Dispuut-Collegie uit te blinken, over welks Leden zij een opwekkenden invloed
uitoefenden, eene beschermende hand uitspreidden, in wier borst zij eene
verlevendigende eerzucht ontstaken.
Een ander doel hetwelk een Dispuut-Collegie zich voorstelt is: mutuas amicitias
suavitate confirmare et stabilire. Is het Dispuut voor den jongeling een heilzaamschild
tegen vadsigheid en verstrooijing, hoeveel heilzamer voorzeker tegen de zedelijke
misvorming, welke hem, den welig en schoon opgewassenen van geest en harte, zoo
vaak aan den ingang der Academische wereld toeft. Niemand toch laat voor het eerst
de deur van de Leeskamer van Minerva achter zich toevallen, die niet - ik spreek
hier van geene tijdgenooten - een enkelen ouderen vriend onder die talrijke schaar
van Muzenzonen telt, die zich zijner aantrekt, hem bij anderen aanbeveelt, de
hoedanigheden van zijn hoofd en hart, zoo dit met zijne overtuiging strookt, op den
voorgrond stelt en, meent hij het opregtelijk wèl met de toekomst zijns jongeren
broeders te Leiden, niet al zijne pogingen zal inspannen, om dezen in een of ander
fiksch Dispuut te doen inlijven. Eenmaal daarin binnengezeild en Klikspaan teekent
zijne hand op zijne behoudenis, ten zij kwade neigingen of elders opgewekte lusten
hem het verkeerde deden najagen. Daar verbroedert hij zich met knappe jongens, die
hij op prijs leert stellen en ontwaart hij dat het vuur des ijvers zijne borst onwillekeurig
prikkelt; daar opent zich voor zijn kneedbaar gemoed een genoegelijken,
vriendschappelijken, smaakvollen kring, in welken het alleen aan hem ligt, zich met
opene armen te doen welkom heeten; daar omstrengelt hem een band, die hem ten
naauwste aan zijne broeders, aan de Academische wereld, aan de wetenschap,
vastsnoert, eene vereeniging, welke hem in onmiddellijke betrekking stelt tot
Studenten van alle Faculteiten, tot Studenten van alle leeftijden. Welk een liefelijke
omgang! welk eene wijde keuze!
De jonge Student verbeeldt zich, dat die betrekking tusschen ouderen en jongeren
niet dan gering kan en ook gering behoort te wezen; hij verbeeldt zich, dat hij zich
enkel aan zijne tijdgenooten moet aansluiten. Hij vergist zich ten deele. Zoo de
ouderen wat meer tot hem geliefden af te dalen, om het gebruikelijke woord te
bezigen, en het esprit de corps er niet zoo stellig om koud was, dat elk voor zich het
niet meer onder de heiligste Academiepligten rekent, zich het lot der jongeren aan
te trekken, deze te leiden en te ontwikkelen, het
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onware van dat begrip zou vooral moeten blijken, hun invloed zou zich vooral krachtig
doen gevoelen, naar aanleiding van een Dispuut, welks jongere Leden, door hunne
tegenwoordigheid in zulk een Gezelschap, reeds gedeeltelijk bewijzen, dat zij tot die
soort van jongelui behooren, van wier toekomst zich de Hoogeschool iets goeds
beloven mag, aan wie derhalve eenige zorg, eenige opbeuring, ver van kwalijk besteed
zouden wezen. Ten andere is 't - ik geef het toe - wel zeker waar dat niets
ongelukkiger, nadeeliger op de Academische loopbaan van een jong Student werkt,
dan, wanneer hij zich, gedreven door eene zekere ijdelheid of eenige andere vlugtige
oorzaak, laat verleiden tot een genoegzaam uitsluitenden omgang met ouderen, welke
hem vervreemdt van dien zijner tijdgenooten; doch even waar is het, dat meer
toenadering dan nu gemeenlijk het geval is eene groote bron van vreugde voor hem
openen zou, en wij bidden dat hij er naar trachte.
Ik heb mij nooit kunnen begrijpen, hoe de mensch zich altijd zoo streng tot den
levenstijd, in zijne betrekkingen tot zijne medeschepselen, bepalen kan. Men erkenne
brave en slechte, edele en onedele, verstandige en dwaze, lieve en onaangename
bestanddeelen in het groote verbond des menschdoms, maar ouderdom en jeugd,
men erkenne ze niet! Laat ons elkander toch niet meten naar den tijd en elkander,
als of het zonden waren, onze levensjaren in het gerigt brengen, wij, wier leven niet
meer is dan een span en eene stip. Zijn wij niet hier op aarde om elkander te
verbeteren, te vormen, bij te staan, om met elkander dankbaar den vreugdekelk des
levens, zoo ras geledigd, te drinken, ons aan elkander te wrijven en te toetsen, ons
met dat doel te verheffen tot het sterkere, neder te buigen tot het zwakkere, en de
bespiegelingen onzer vreemdelingschap tot eene stille vergelijking te doen strekken
met de eeuwige volmaaktheid, die wij sidderend maar vertrouwend te gemoet treden?
Daartoe, menschen, ons dan vereenigd en aangegord! ons onderling niet af- en
nagemeten volgens de verdeelingen des tijds, die van het stof is, maar naar de wetten
der zuivere, eeuwige zedelijkheid, welke bij ons aanklopt hier binnen in ons hart en
voor welke de Hemel hare genade schenke, dat ons aller gemoed zich opene! In dien
zin ons, factoren in de groote menschelijke formule, in de algemeenste
menschelijkheid opgelost; in dien zin, elk voor zich, zichzelven opengesteld voor
iederen leeftijd, de armen uitgebreid over allen, allen toeroepende met blijde en luide
stemme: - komt aan mijne borst, gij, die jong van jaren zijt en blond van kruin, opdat
ik u wijze het regte pad en leere de ware wijsheid, welke is liefde; komt aan mijn
hart, ouden van dagen, wier lok wit is als de sneeuw, en stort uit in mijn minder
onderrigt verstand de ondervinding, welke in u woont, en de uitkomsten, die in u
leven! - Vrienden! deze vreugde, die heilstaat zij ons een teeken der Goddelijke
liefde, door wier genade wij op onze reize hier beneden bestraald worden en op wier
gelukzaligheid wij ons allen - het zij zoo! - toeleggen! Daarheen streve de groote,
daarheen, in hare beperkte ruimte, op hare geringe schaal, de Academische
maatschappij!
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Des Zondags morgens, tusschen één en twee uren, ziet men gansche Studentenristen,
langer dan de Breestraat breed is, door de stad slieren en de Kroeg bij geheele
drommen overrompelen. Het zijn de Dispuut-Collegia, die Commentatie hielden: de
Commentatie nu, veel nuttiger en doeltreffender dan haar homoniem, is eene soort
van nabetrachting der voorgaande Vergadering, ingesteld ter zekerder instandhouding
en bevestiging der vriendschap tusschen de Leden en opgeluisterd door
waterchocolade, lange beschuitjes, bommetjes bitter en glaasjes madera.
Maar des zomers worden er nog naauwere banden gesloten. Als de mooije dagen
aankomen en het Academiejaar ten einde spoedt, wordt over den iter annuum
beraadslaagd, de Kas nagekeken en het doel der reize bepaald. Dan wrijven zich
Brouwer te Velp en Meiwald te Cleef in de handen; dan beven de Engelsche dames
op de stoombooten achter hare groene sluijers, de Hollandsche schoonen op
Beekhuizen achter hare groene parasols; dan ijzen de gezelschappen, die met dronken
beesten bij nacht en met dronken feesten bij dag op allerhande wijzen geteisterd
worden; dan komen er voor het huis van een der Leden des Bestuurs een paar glazen
wagens voor, met vier paarden en een of anderen dollen Gerrit op den bok, welke
de Leden des Dispuutgezelschaps, benevens enkele Avunculs, die hun pars virilis
geliefden bij te passen, in luchtige kleeding innemen, en de reis vangt tot aller ploerten
ergernis voor een tiental dagen aan. Heel het vaderland rilt en siddert van Zomertot Hooimaand, en de commis-voyageurs nemen ijlings de vlugt, met achterlating
van al hun bluf, uit vrees van in handen der Leidsche Studenten te vallen. Zoo veel
opschudding! en dat voor een paar jongeluivolle glazen wagens, voor een enkel
Dispuut, dat zijne magere kas verteert!56 Wat zal het dan, in vredes naam, zijn,
wanneer eens de schatrijke kas van het Studentencorps zal worden uitgestort en al
de Leden van de Leidsche Hoogeschool zich marschvaardig zullen verklaren; wanneer
voor de Leidenaars geene rijtuigen, voor de Haarlemmers geen eten meer zal
overschieten, en de Spaarnestad met deszelfs omliggende dorpen zich plotseling door
een leger van driehonderd razende en uitgelatene jeugdige losgelatenen zal besprongen
zien, gezeten in eene reeks van rijtuigen, welke gedurende een vol uur niets zal doen
dan aankomen. Dan voorzeker neemt de gansche bevolking, voor een tweeden
hongersnood beducht, op extra-spoor-wagentreinen de wijk naar Amsterdam, de
landman vlugt radeloos van den akker, couriers doorsnijden het land naar al de groote
militaire divisiën, koning Willem ontbiedt al zijne ministers, en de telegrafen laten
al de letters van hun alphabet los!57
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De Rederijkers-kamer voor Uiterlijke Welsprekendheid.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

407

VII De Rederijkers-kamer voor Uiterlijke Welsprekendheid(aant.)
Qu'il est grand, qu'il est beau de se dire à soi-même:
Je n'ai point d'ennemis, j'ai des rivaux que j'aime,
Je prends part à leur gloire, à leurs maux, à leurs biens,
Les arts nous ont unis, leurs beaux jours sont les miens!
VOLTAIRE,

discours sur l'envie.
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In het Heeren-Logement bij den Heer Kramer te Leiden, minder breedvoerig, minder
aanplakbiljetachtig en minder ploerterig de Burg geheeten, ligt aan het einde van
den gang, nadat men ter linker den elleboog heeft gemaakt, eene lange, vrij ongezellige
zaal, uitziende op eene ruime met lindeboomen beplante plaats, op het steile, voorheen
zoo ouderwets deftige, nu zoo rampzalig verknoeide terras en op het zoogenaamde
rondste gebouw der bekende wereld. Deze zaal heeft toegang door eene met een lood
aan een touw luidruchtig toevallende deur, welke van binnen met een grendel
afgesloten kan worden en van buiten met het opschrift: Societeit, prijkt. Hier branden
elken Woensdag om de andere week vijf lampen aan de zoldering en verlichten vier
kaarsen de smalle tafel, welke, geheel aan het uiterste van het vertrek, de gansche
breedte van hetzelve beslaat, terwijl een twaalftal stoelen, met een armstoel in het
midden, om die tafel geschikt staan, met uitzondering van den kant naar den ingang,
en een plompe inktpot met drabbige inkt en pennen met zwaluwstaartige punten vóór
den armstoel, midden op de tafel geplaatst is.
Gedurig zwaaijen Leidenaars, door gewoonte en het opschrift verleid, de deur
open en steken hun neus door de opening, als wanneer de knecht, die in de nabijheid
de wacht houdt, hen onmiddellijk verdrijft met de woorden:
- In de andere zaal, als je blieft, mijnheer!
Want, die men in deze, klokke zeven, verwacht, wie zijn het anders dan Studenten,
Leden van de Rederijkers-Kamer voor uiterlijke Welsprekendheid binnen Leiden?
Op het einde van het jaar 1833 werd dit Gezelschap voor uiterlijke Welsprekendheid
- vrij oneigenaardig Rederijkers-Kamer gedoopt - opgerigt door een achttal
Studenten-Autheurs, wie eene dergelijke Vereeniging, om hunne dichterlijke
voortbrengselen smaakvoller en boeijender te leeren voordragen en tevens - gelijk
men algemeen geloofde - een bondgenootschap tot stand te brengen, dat hen, als
ordelijk ingerigt ligchaam te zamen gevat, naauwer aan elkander sloot, sedert langen
tijd eene behoefte was geworden. Bij dit achttal voegden zich ettelijke Bijloopers:
wetten werden gemaakt, buitengewone Vergaderingen gehouden, de burgzaal - want
men had een ruim lokaal noodig - voor den bepaalden avond in het vervolg besproken,
en niet zonder een zekeren luister en niet zonder veel opspraak liep het scheepje van
stapel.
De Rederijkers-Kamer moest iets meer dan gewoons zijn; zij moest eene kunst in
hare bescherming nemen, welke de regering, die de propaedeutische Collegies had
uitgevonden, nutteloos en van geene waarde had gerekend; zij moest eene gelegenheid
openen, voor ieder, die er behoefte aan gevoelde, zijne voordragt, door onderlingen
raad en wederzijdsche oefening, te beschaven en te veredelen. Men wist algemeen,
en de Rederijkers hadden er, naar hun aard van Studenten-Autheurs, geen geheim
van gemaakt, dat de Kamer zichzelve op eene zekere hoogte stelde, voor zij nog
getoond had, wat zij vermogt, en bewezen, dat zij beginselen van leven in zich bevatte;
men wist dat hare Oprigters die-
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genen waren, die, geacht, ontzien, doch gehaat, de kroon des dichters voor hunne
slapen vergden en de scherpte des vernufts in al hare schamperheid op de tong
droegen; men had vernomen dat de Kamer somwijlen gasten zou toelaten, als
beloofden hare Werkzaamheden reeds een kunstgenot van den beginne af aan; dat
de Secretaris, op den verjaardag der stichting, jaarlijks een verslag van de lotgevallen
der Kamer zou leveren, als of deze dier moeite waard konden zijn; dat eindelijk,
hetgeen het ergste was, de Leden zich vermeten zouden groote buitengewone
Vergaderingen te geven, op welke Professoren, Letterkundigen, Dames, zouden
worden genoodigd; ja! dat men zelfs zich niet ontzien had - iets dat uit louter scherts
door een der Rederijkers in eene opgewondene bui was voorgesteld - eene bepaling
te maken, dat ieder nieuw ingelijfd Lid gehouden zou wezen op den eersten avond
zijner tegenwoordigheid eene aardigheid in het midden te brengen en zich te verbinden
zonder missen een groot man te zullen worden, tegen welk laatste gedeelte een ander
Rederijker zich sterk had uitgelaten door te beweren, dat elk Rederijker, door zijn
Lidmaatschap alleen, reeds per se een groot man was. De Kamer werd alzoo voor
pedant verklaard en over haar, gelijk te voren over elk harer Leden afzonderlijk, den
Academischen banvloek uitgesproken. Wanneer ik die dagen nu voor mijn geest
terugroep, zie ik nog de verwondering, de verbazing der Academie, als of zij zeggen
wilde: - wat durft gij, opgeblazene dwergen, bestaan! - en vervolgens dat
schouderophalen, die honende bitsheid en smalenden spot, met welken de meesten,
helaas! de mare dier voornemens ontvingen. Dat heette de Dichterclub, dat waren
de Romantici der Hoogeschool, die de handen in een sloegen en zich op den Leidschen
Olympus een tempel wilden stichten, door welks muren beschermd zij hunne trotsche
kruin eene wijkplaats aan zouden bieden tegen de aanvallen der lage beneden-wereld.
‘Doch mogt gekrenkte eigenliefde of onzinnig vooroordeel met een schamperen
glimlach de Rederijkers-Kamer de Romantische club aan de Leidsche Academie
noemen, haar wezenlijk te benadeelen was onmogelijk; er was dus geen gevaar en
zij kon rustig voortgaan.’58 Ja, weldra brak de zon achter die nevelen door, weldra
plaatste het talent, de humaniteit, de edele eerzucht, den ijver der pogingen van de
Leden, de Kamer in dat licht, dien hoogen dunk, waarin zij sedert steeds gestaan
heeft. Men zag in, dat het eenige doel der oprigting verspreiding, geene monopolisatie
van de kunst, zoo wel als zuivere aanmoediging tot het beoefenen der uiterlijke
Welsprekendheid geweest was. Men was er getuige van, met hoe veel bereidwilligheid
onervarene jongelingen opgenomen werden in den kring en met hoe veel zachtheid
voortgeleid op den weg, dien zij begeerden. Eindelijk overtuigde men zich dat geene
beperking van genre in het wetboek noch in het gemoed der Rederijkers was
opgekomen, maar dat zij integendeel eene reine en onvooringenomene hulde bragten
aan de kunst, aan de poëzij, aan de schoonheid, zonder onderscheid van manier of
tijd of land.
Van de waarheid van dit een en ander doordrong men zich voornamelijk op de
eerste groote buitengewone Vergadering, anderhalf jaar na de oprigting, op

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

411
welke het puik der Leidsche Studenten genoodigd werd en een gastmaal volgde,
hetwelk de gemoederen zoodanig in beweging bragt, de Autheurs, van eene
zonderlinge gastvrijheid aangedaan, in een zoo geestig en zoo gunstig daglicht stelde,
dat alle hatelijke tegenkanting van stonde af aan een einde nam, en de besten, de
fideelsten, de geziensten uit het Studentencorps, zich even hartelijk als opregt met
de Poëtenclub verzoenden. De Rederijkers-Kamer overwon en werd van dit tijdstip
af aangemerkt als iets nuttigs en eervols voor de Hoogeschool, als eene instelling
vooral, waarin een geest huisvestte, welke, zoo hij al niet de heerschende was van
den dag, daarom toch niet als minder Studentikoos mogt misprezen worden. De
Poëtenclub had, gelijk men het uitdrukt, den duivel een kaarsje opgestoken. Nu sloeg
het gevoelen des algemeens tot het andere uiterste, dat der blinde bewondering, over.
Voortaan kon al wie Rederijker was het hoofd fier in de lucht steken, de vlag der
Rederijkers werd alom begroet, Rederijker werd een eertitel, en sedert rolden hunne
dagen langs de gladste baan, belommerd door de weligste laurieren, en vertoonde
zich somwijlen een wolkje aan het zwerk, dan was het de damp van den kwistig
gebranden wierook, die opsteeg in de lucht.
Het volgende jaar was men, door het welgelukken van deze eerste proeve,
stoutmoediger geworden. Niet alleen voor Studenten, ook voor Hoogleeraars en
andere bekwame mannen durfde men het wagen op te treden. Het was op den 18den
Maart 1835. Hooren wij het verslag van den Secretaris.
‘Welgemoed begaven zich de Rederijkers, des avonds ten zeven ure, naar
den Burg. Zij werden aan de deur van de vergaderzaal opgewacht door
een viertal bedienden in groot costuum, zoo als zij gewoon zijn bij
bruiloftsfeesten en bals zich te vertoonen, geheel in 't zwart, uitgenomen
de beenen, waarop zij, door de smettelooze witheid hunner kousen, ieders
oogen trachtten te vestigen, als of zij te kennen geven wilden: “bij een
ander komt het op het hoofd, bij ons op de beenen aan!” De onpartijdigheid
eischt echter te verklaren, dat dit buitengewoon verschijnsel niet aan hunne
fantaisie of coquetterie was toe te schrijven, maar aan het besluit der
Rederijkers, die dezen avond alles, tot zelfs de beenen der knechts, in
harmonie met het geheel wilden zien. De zaal was reeds geheel in
gereedheid; de lampen waren brandende, de pastilles geurden, en de stoelen
stonden geschaard, voor wier aanstaande bezitters de Rederijkers weldra
zouden optreden.
De zaal, welke voor de gewone Vereenigingen groot mag genoemd worden,
was thans klein voor het aantal personen dat zij bevatte. Een vijftigtal
vulde haar, dat, in verscheidene groepen zich door een bewegende,
duidelijk bewees, dat er niets bestaat, hetwelk meer verbindt en verbroedert
dan de kunsten; alle verschil van jaren en kunde houdt op, waar de kunst
het middenpunt is, om hetwelk men zich vereenigt. De verschillende
vakken van geleerdheid zijn door bergreeksen van een gescheiden, die
men met aanhoudende vlijt en taai geduld moet overklimmen, wil men
burgerregt in dezen of genen staat erlangen, en wie er eens is ingelijfd,
staat meestal in eene vijandige houding tegen zijne naburen; maar de
kunsten omarmen elkander als de Gratiën op het veld der Schoonheid, en

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

ook zelfs de Geleerdheid wordt daar toegelaten, om haar eentoonig en
zwaarmoedig leven in heure zachtere en reinere sfeer af te wisselen en te
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vervrolijken. Welk Theologisch of Medisch of ander Gezelschap, aan eene
bijzondere wetenschap toegewijd, had het op zich durven nemen, die
verwarde menigte te verzamelen en te plaatsen, om dan voor haar op te
treden en haar een nuttigen en genoegelijken avond te doen doorbrengen?
En echter dit was hun plan, dit stelden zij zich voor; daarom was zoowel
de grijze van der Palm als de jongste Student, dien zij genoodigd hadden,
tot hen gekomen; daarom hadden zich leeraars en leerlingen van alle
faculteiten bij hen vereenigd, en wachtten met ongeduld het oogenblik af,
waarop men zou aanvangen.
Met een kort woord opende de Praeses de bijeenkomst en de recieten
namen een begin, zeven in getal en allen zeer gelukkig gekozen. De
uitvoering der stukken was op de repetitie goed geslaagd, en vrijelijk kan
men zeggen, dat ook thans waarheid en eenvoud door de Recitatoren
werden in acht genomen en niet zonder uitwerking op het auditorium
bleven. Ten minste na den afloop der vier eerste recieten mogt men in de
pauze niet alleen den lof der gesproken hebbenden uit ieders mond
vernemen, maar ook de wijze van de kunst te beoefenen werd
onvoorwaardelijk goedgekeurd. Deze pauze had een geheel ander aanzien
dan die van het vorige jaar; toen heerschte er eene uitbundige vrolijkheid,
men lachte, men zong, men verheugde zich luid over het tot dusverre goed
slagen der onderneming, waar tegen men, als of het een hooge berg ware
geweest, had opgezien; thans sprak men bedaard over de recieten, en met
belangstelling hoorde men de algemeene en bijzondere aanmerkingen der
Viri honorati aan. Het vorige jaar was de pauze voor de Rederijkers eene
ontspanning of liever eene uitspanning, thans was zij veeleer een voortgang
der Werkzaamheden; zij verschafte teregtwijzingen, ophelderingen op het
voorgedragene; - en de lippen, waarover geene woorden kwamen, namen
de aangebodene spijzen tot zich, de tongen, die niet spraken, proefden de
geuren der verschillende wijnen, die met eene milde hand werden
geschonken. In één woord alles was leven en beweging.
Ten elf ure plaatste men zich weder om de drie volgende recieten aan te
hooren, en te middernacht sloot de Fiscus, op eene waardige en dichterlijke
wijze, deze Vergadering, met eenige coupletten, waarvan de drie laatste
hier ingevlochten worden.
Ziedaar, ziedaar het ideaal,
Dat eenmaal ons voor oogen zweefde,
Het doel waarnaar ons pogen streefde:
De heerschappij op stem en taal.
Ach! waar 't geen ideaal gebleven!
Maar stalen borst noch koopren keel,
Maar tong noch lippen van fluweel
Zijn onzer jeugd ten deel gegeven.
Doch wie ook 't wit misprijzen moog,
Waar onze pogingen naar stonden,
Het heeft bij u genâ gevonden,
Verschoonbaar schijnen we in uw oog.
Dit tuigt ge ons, hier ter plaats verschenen,
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Gij, wie Geleerdheids eerloof siert,
Om onzen ijver spoor te leenen.
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Neemt onzen dank aan voor die gunst;
Wij weten 't, dat geoefende ooren,
Hoe scherp ook, met verschooning hooren;
Het oordeel klinkt niet streng der kunst.
O! wilt ook thans zoo vonnis uiten!
Deelt ons uw raad, uwe uitspraak meê!
En eindlijk, mogt ons plaudite
Niet vruchtloos onze taak besluiten!

Den naam van Groote en Buitengewone verdiende deze Vergadering met
regt. Zij was groot door de waarheid, waarmede de kunst, naar de krachten
van weinig bedrevene jongelieden, gehuldigd werd, en buitengewoon,
nademaal men vrij kan zeggen, dat de Burgzaal de bloem der Leidsche
Academie tusschen hare vier muren besloten hield. De geachtste, de
beroemdste mannen, Geel, van Assen, van der Hoop, meer anderen, de
beschaafdste jongelingen, waren door de Rederijkers uitgenoodigd en
luisterden met belangstelling toe. Goddelijke eigenschap der kunst, die
hare jeugdige beoefenaars zelfs voor grijzen in de wetenschap doet
voortreden, zonder dat zij zich aan vermetelheid schuldig maken! Zoodra
zij eene harer zalen opent, al wordt zij er nog zoo onvolmaakt gediend,
stroomt jong en oud, geleerd en ongeleerd er binnen; één gevoel, het gevoel
voor het Schoone, drijft hen voort, en ziet zich dat gevoel in zijne
verwachtingen gedeeltelijk te leur gesteld, men besluit niet zelden uit de
onvolmaaktheden der kunstenaars tot de volkomenheid der kunst!
Het was een vreemd naspel na zulk een dramatischen avond, en een
vreemdeling zou met moeite den speler van het eerste stuk in dien van het
tweede herkend hebben. Zoo stil en deftig men zich eenige uren te voren
had gehouden, zoo uitgelaten en woest was men nu. De orde, volgens
welke de Vergadering geschikt was geweest, werd spoedig verbroken;
stoelen, tafels, kandelaren, werden naar de eene helft der zaal overgebragt,
het andere gedeelte bleef in wanorde en duister. De lichten, die de
Rederijkers beschenen en wier getal gedurig verminderde, gaven een
roodachtig schijnsel van zich, door den dikken en benaauwden atmospheer.
Velen hadden zich van hun opperkleed ontdaan en rookten, dronken,
zongen. Hier stond er een op een tafeltje en trachtte met handen en voeten
al schreeuwende stilte te verkrijgen, ten einde een toast te kunnen instellen,
die uit geregelde wartaal zou bestaan; daar waren er twee in een hevig
gesprek, waarin zij over eene besliste zaak vele woorden zonder zin
wisselden; ginds zong men een koor uit de opera; daar sprak men over
welsprekendheid en poëzij, en tusschen dit alles hoorde men gedurig het
losbarsten eener flesch Champagne. Dat nu onze Willem op den donkeren
achtergrond den Oudejaarsnacht van Jean Paul nogmaals had
voorgedragen, en er ware een bedrijf gespeeld, waardig in een drama van
Hugo te worden opgenomen: eene orgie op den voorgrond en eene stem
er achter: - memento quia pulvis es.’
Een jaar later - stilstaan is achteruit gaan, zeide men toen, ofschoon later het tegendeel
werd bewezen - had eene soortgelijke vereeniging in de Stads-Gehoorzaal plaats en
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feestgewaad, ja! de Staatsen, de Knapen en
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de van der Stokken zouden de getuigenis kunnen afleggen, dat de Rederijkers op
dien avond de schoonste mannen waren der aarde. Een half uur van onrust en van
angst verstreek. De koetsen rolden, de gezelschappen traden binnen, de beide
ceremoniemeesters geleidden de dames in de feestzaal, de knechts vlogen heen en
weder. Daar sloeg het gewigtig uur! de deuren gingen open, de Rederijkers
verschenen. Het moet verrukkelijk zijn geweest het oog over de verzamelde menigte
te laten gaan! De Leden waren gezeten op het orkest, dat met een tapijt overdekt was.
Aan de linkerhand van het publiek stond een tafeltje, waarop het Wet- en Notulenboek,
benevens de autheurs, waaruit gereciteerd zou worden, lagen, en aan hetwelk het
Bestuur plaats nam. De overige Leden zetteden zich in het rond den wand langs.
Bijna alle Eereleden waren tegenwoordig. Nadat iedereen gezeten was en de stilte
zich genoegzaam had gevestigd, stond de Voorzitter op en liet zich aldus hooren:
- Walter Scott verhaalt ons van eenen afgeleefden bard, die, na eenen langen en
vermoeijenden togt, in een herbergzaam kasteel ontvangen en verkwikt, in de
benedenzaal, te midden zijner minderen, knapen en lijfeigenen der slotvoogdes, zich
op zijne kunst beroemt, en eindelijk der burchtvrouw aan laat zeggen, dat hij bereid
is eene proeve van zijn talent te doen hooren. - Maar toen de oude, na bekomen
verlof, ter hooge zaal optrad, en de hertooglijke gebiedster daar gezeteld zag, omringd
van hare edelvrouwen; toen hij hare en aller oogen op zich zag gevestigd, aller ooren
wachtende op zijne stem, toen ontzonk hem de trots en de moed, en bijna wenschte
hij inwendig, dat men zijn aanbod afgeslagen, hem niet toegelaten hadde. - Het gaat
ons als den grijsaard. Met vermetelheid hebben wij het gewaagd hier eene schaar bij
een te verzamelen, van wat Leiden achtbaarst, geleerdst, beschaafdst, schoonst, edelst,
uitleveren kan; maar die schare voor ons te zien verschrikt en bestraft onze koenheid
en bijna berouwt ons het waagstuk. - De Schotsche zanger op zijne harp nedergebogen,
gevoelde de minderheid zijner afgeleefde krachten, vergeleken bij wat er hier van
werd geëischt, bij wat zij vroeger vermogt hadden; wij gevoelen het geheele gewigt
der overtuiging, dat wij er nog ver af zijn iets te doen hooren der kunst waardig, die
wij beoefenen, of het gehoor, waarmede wij vereerd zijn. - Doch de vriendelijke
welwillendheid der burchtvrouw bemoedigde den zanger. Hij kon het haar aanzien
dat zij eene toegevende hoorderesse zou zijn, want hij las op haar gelaat, dat zij
genegen was behagen te scheppen tot in de minste zijner pogingen. Dit herstelde
hem van zijne huivering en versterkt hief hij aan. - En indien wij, niet op onszelven,
maar op uwe toegevendheid betrouwen, zult gij ons even geduldig aanhooren? - In
die hoop, open ik de Vergadering.
Deze werd weder besloten met een luisterrijk feest en de vleijendste uitslag zette
de kroon op aan den ijver en den moed der Rederijkers-Kamer.
Sedert vervolgde de Kamer hare Werkzaamheden stiller en zediger, hoewel
onafgebroken; verschillende omstandigheden droegen er toe bij haar de scher-
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pe kleur, welke de kweekelingen der Leidsche Hoogeschool in den beginne zoo fel
in de oogen had gestoken, te doen verbleeken; de Studenten-Autheurs, die haar
opgerigt hadden, verwoeijen in de groote maatschappij; hare letterkundige strekking
raakte min of meer uit de mode: de broederschap der Leden werd minder innig, en
langzamerhand werd de Rederijkers-Kamer niets meer dan een gewoon
Dispuut-Collegie voor uiterlijke Welsprekendheid, met al deszelfs wisselvalligheden
en kenmerkende verschijnselen, iets dat zij eigenlijk van hare stichting af reeds
geweest was. Maar dat de ijver der Leden niet verflaauwt, al geven zij geene
luidklinkende groote buitengewone Vergaderingen meer, met Dames en Professors,
in de Stads-Gehoorzaal; dat hunne talenten niet zijn verminderd; dat nog altijd
jongelui, die gevoel voor het schoone en smaak voor poëzij in hun boezem dragen,
er eene eer in stellen tot de Rederijkers-Kamer te behooren; dat daar nog altijd de
Godin der welluidendheid met het beste gevolg wordt aangebeden, de
benijdenswaardige kunst der welbespraaktheid met lust beoefend en door onderlinge
vriendschap en openhartigheid aangekweekt, - zij kunnen het verklaren, die onder
het kleine getal dergenen mogten behooren, die dezen winter, bij gelegenheid van
de honderdste Vergadering der Kamer, in de Burgzaal werden toegelaten. Daar
keerden toen voor de Eereleden de gulden dagen terug; daar heerschten weder goede
toon en goede smaak; daar vond men als in vroeger tijd een uitgezocht gezelschap
bij elkander en hadden zich de Rederijkers in de keuze hunner gasten even vrijzinnig
en onbekrompen getoond als weleer. Na zich gedurende zes jaren binnen den kring
harer Leden te hebben ingesloten, was het te vergeven dat somtijds wel eens aan den
bloei der Kamer, welke zoo weinig van zich hooren liet, en de gaven harer Leden,
die er zoo zelden bewijzen van leverden, moest getwijfeld worden. Maar nu twijfelt
niemand meer, die den laatsten zang van Ada van Holland, la mort du bandit van
Delavigne, de boertige stukjes van Burlage en anderen, heeft hooren voordragen, en
de achting, der Kamer door het Studentencorps toegedragen, rust na een negenjarig
bestaan op even duurzame grondslagen als te voren. Zoo ga zij voort, volhardend,
vlijtig, zegevierend, en neme op in haren schoot al wie dingt naar den palm der
welsprekendheid!
Den palm der welsprekendheid! Welken weg sloegen de stichters der Kamer in?
Naar ons gevoelen, geenszins, wij willen het niet verzwijgen, den regten. De Kamer
werd eenzijdig, dit was hare fout; zij miste een leidsman, dit haar ongeluk.
De strijd van het romantisme, welks geklikklak, uit Frankrijk tot ons overgekomen,
hier te lande nagalmde, overmeesterde vele jeugdige hoofden en vond onder onze
Studenten-Autheurs, Leden der Rederijkers-Kamer, deszelfs dweependste en
dolzinnigste voorvechters. ‘De tijd van het blanke marmer is voorbij’, riepen zij in
hunne buitensporige geestdrift, ‘wat nu behagen zal moet verguld zijn of schitterend
geëmailleerd.’ De stukken, welke zij voordroegen, waren meestal zelfvervaardigde,
romantische, dramatische en sterk gedramatiseerde
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gedichten; zeer zelden erlangde het proza, het didactische of oratorische eene plaats.
Door hunne wijze van voorstelling deelden zij aan de onderwerpen hunner kunststudie
eene levendiger, schitterender kleur mede; zij zochten met overdrijvenden lust naar
effecten, verrassende tegenstellingen, en zagen er niet tegen op eenige verzen te
verbroddelen, ten einde, gelijk het heette, die schade naderhand met woeker terug te
winnen. Deze soort van declamatie, of liever kwakzalverij, welke van de ware kunst
afweek, was al te veel en relief; zij stond tot de gewone, de natuurlijke, als het
gedreven metaal of gestempelde zilver tot de teekenkunst, en wij bepalen haar
duidelijk, wanneer wij haar een streven noemen naar de tooneelmatige voorstelling
van dichterlijke voortbrengselen. Een betreurenswaardig gevolg hiervan was, dat de
Kamer slechts een beperkt hoekje van dat wijde veld der uiterlijke Welsprekendheid,
hetwelk vóór haar lag, bearbeidde; dat zij hare oefeningen tot het voordragen van
gedichten alleen, en nog wel van eene bijzondere soort, bepaalde, en reeds naar het
aangenaamste en hoogste trachtte, terwijl zij nog de eenvoudige grondregels,
hulpmiddelen en kunstgrepen der uiterlijke Welsprekendheid niet verstond, ja, niet
kende. Noch Vondel, noch Racine, noch Boileau, werden opgeslagen; nooit het proza
van van der Palm of Fléchier, na voorafgaande voorbereiding, voorgedragen van den
lessenaar. Naderhand, wel is waar, werd dit laatste in de Kamer ingevoerd, doch
nooit zoodanig behartigd als het in de eerste plaats verdiende. De Kamer sloot zich
op in hare dichtschool, wier manier zij in hare uitvoering zocht uit te drukken; zij
verloor al meer en meer Holland en wat Hollandsch was uit het oog en begon over
te hellen naar Frankrijk, van waar haar de onbekookt aangenomen invloed, onder
wiens vreemd juk zij zich gewillig kromde, gedeeltelijk - want Byron had het zijne
toegebragt - was aangewaaid.
Had de Rederijkers-Kamer zich nu bij hare oprigting slechts een meer practisch
doel voorgesteld, welligt ware zij voor deze min of meer gevaarlijke afwijkingen
van den goeden smaak, deze plastische overdrijving, deze eenzijdige strekking,
bewaard gebleven. Want eene kunst moet niet alleen schoon, zij moet ook, en dit is
een hoofdvereischte, nuttig wezen. Jammer, dat de beschouwing der zaak van deze
meer ernstige zijde, zoo onbestemd en als in eene schemering in het brein der
Rederijkers opkwam! Waartoe zou de beoefening der uiterlijke Welsprekendheid bij
de Kamer strekken? Zou zij er zich op toeleggen bekwame sprekers voor de balie
en voor de Kamer der volksvertegenwoordiging, wegslepende, indrukwekkende
kanselredenaars te vormen? zou zij er naar trachten het opgewekt kunstgevoel, op
uiterlijke Welsprekendheid toegepast, volgens bepaalde regels te beschaven, te
verfijnen, bruikbaar te maken? Zij verbeeldde het zich, zij maakte het zich wijs, en,
hare gebreken verbloemende, meende zij, - in hare scheeve beschouwingen, hare
valsche rigting, door geen teugel weerhouden, door geen vinger gewezen - gelijk zij
het herhaalde malen op het papier uitdrukte, dat zij naar eenvoud streefde en naar
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waarheid en, het tegendeel onderwijl najagende, hield beide voor het hoogste,
waarheen de kunst ons kan voeren, als of deze te bereiken ware door enkel van buiten
geleerde gedichten op te zeggen, gene langs den weg van opgesmuktheid en
overlading.
De grondinrigting der Vereeniging deugde niet. Elk Rederijker reciteerde ééns in
de maand: dat was te weinig; na den afloop van het reciet nam de Voorzitter de
gevoelens op van elk der Leden: dat was de ware manier niet. Het onbillijk bezwaar
tegen het Dispuut-Collegie ingebragt, dat het eene Lid niet veel wijzer is dan het
andere en daardoor werkelijk gevaar ontstaat, dat deze genen en omgekeerd van den
wal in de sloot helpe, geldt hier volkomen. De Rederijkers-Kamer miste een
bekwamen leidsman. Het onderwijs der levende stem, hem die zich op uiterlijke
Welsprekendheid toelegt onontbeerlijk en dat alleen kunstvaardigheid en bedrevenheid
schenkt, ontbrak haar geheel. Hare Leden hadden in eene gaping in het nationale
onderwijs, lager en hooger, zoo veel mogelijk pogen te voorzien - eere hun! - maar
het noodzakelijkste van alles, den man, die in ons vaderland, in een kunstvak, hetwelk
geroepen is de wetenschap te schragen en ten deele aanlokkelijk en toegankelijk te
maken, nog moet geboren worden, moest zij noodwendig ontberen. Wij hebben niet
een enkel handboek over uiterlijke Welsprekendheid, niet een enkel dat volledig, dat
zuiver Hollandsch is; de werken die wij gebruiken zijn uitheemsch, en daardoor, dat
de regels welke zij geven op eigenschappen van vreemde talen gegrond zijn, juist
geschikt den jeugdigen beoefenaar op het verkeerde spoor te leiden en te houden.
Maar al ware het dat wij er een hadden... Het zou ten minste iets zijn, zult gij zeggen.
Het is waar, doch boeken zijn alleen dienstig voor hem, die reeds eene zekere hoogte
bereikt heeft en het slag gekregen derzelver aanwijzingen te vatten en toe te passen.
Weg er mede voor elk ander; voor elk ander geldt alleen, is alleen goud waard, de
levende stem!
Schets
eener handleiding
voor
beoefenaars der uiterlijke welsprekendheid
HOOFDSTUK I

De Stem
In het algemeen, zegt Bogaers, vordert de schoone voordragt dat de stem
aan helderheid en welluidendheid, kracht en buigzaamheid pare.
HOOFDSTUK II

De Uitspraak
Het allervoornaamste dat de beoefenaar der uiterlijke Welsprekendheid
beoogen moet is verstaan te worden: hij moet zich in de eerste plaats er
op toeleggen zijne taal duidelijk en zuiver te spreken.
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HOOFDSTUK III

De Voordragt
1. Over het karakter der woorden.
2. Over het karakter der volzinnen.
3. Over het karakter van het geheel.
HOOFDSTUK IV

De Stembuiging
1. Het aanzetten van de stem in de hoogte of laagte. (Intonations.)
2. Schakeringen. (Nuances.)
3. De kunst van scheiding en verbinding der onderdeelen van den volzin.
(L'art de phraser.)1
HOOFDSTUK V

De Houding
HOOFDSTUK VI

De Gebaren
Ziedaar een geraamte! maar bekleed het, maak er een boek, een dik boek van, en
bestudeer het, zult gij veel verder komen?
Weinig landen, die zich beschaafd heeten, waar de kunst der uiterlijke
Welsprekendheid flinker wordt verwaarloosd en voor nul verklaard dan in het onze.
Onze beste sprekers, mannen van genie en hunne eigene meesters in het vak, zijn
meestentijds geene kunstenaars en redden zich met hunne natuurlijke gaven, door
welke voornamelijk zij boven anderen uitblinken. Ons tooneel valt in duigen. Onder
de gewelven der kerk zoo wel als onder de lichtkroon van den schouwburg walgt het
den welopgevoeden man van de weligste verscheidenheid van onzuivere en gebrekkige
tongvallen; van eene uitspraak, niet te vergeten, den redenaar en tooneelspeler van
hunne vroegste jeugd op de school, trots alle wetten van welluidendheid,
woordafleiding en gezond verstand, zorgvuldig ingeprent. Helaas! wij leven in een
China, waar de tong der kleinen, door allerlei willekeurige wangeluiden verdraaid,
het behoorlijk spreken der moedertaal ten eeuwigen dage verleerd wordt, gelijk in
dat andere China het voetje der vrouwen het loopen. Verwacht derhalve niet, dat ik
mij ter dezer plaatse vermoeijen zal met het betoogen van de dringende behoefte aan
een leeraar in de uiterlijke Welsprekendheid aan onze Hoogescholen - eene bekwamer
stem dan de mijne heeft er zijn tijd aan verspild en onze vermolmde hoogere klassen
hebben voorzeker, in de bewusteloosheid waarin zij rond-

1

Er is zoo weinig hier te lande voor het werktuigelijke van het vak gedaan, dat wij er
in het Hollandsch niet eens namen voor hebben.
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fladderen van eene nationale letterkunde, nooit vermoed dat zich stemmen verhieven,
die erbarming smeekten - of dat ik de wijze breedvoerig uit elkander zal zetten, op
welke ik meenen zou, dat de uiterlijke Welsprekendheid aan onze Academische
inrigtingen zou moeten onderwezen worden: het ware boter aan de galg. Dut maar
voort, mijne heeren! Geeft maar toe, Curatoren! strijkt de duiten maar binnen en
maakt het u toch vooral gemakkelijk, Hoogleeraars! Sluit de oogen maar, gij allen
die betaald wordt om te waken en toe te zien! eindelijk - hoezee! - stort de boel in
elkaar en - God lof! - valt de knip op uw nek!
Holland! Holland! akeligheid en ellende alom! Vreedzaam Holland, welks officieel
aan 's volks vertegenwoordiging aangekondigde ongesteldheid zich in moedwillige
brandstichting, aanranding op 's heeren weg onder het licht der lieve zon, moord in
de volkrijke steden openbaart, alom etter, waar men met den vinger naar wijst. Nu
is het weder de uiterlijke voordragt. Geene opleiding, geene voorbeelden! Niets! Of
zal men enkele zeldzame beroemde mannen afreizen om hunne kunst te bespieden?
hoewel wij groote sprekers, gelijk zij hier te lande, zelf gevormd, worden aangetroffen,
voor onbedrevenen, zonder eenig verder onderrigt, in het algemeen niet voor de ware
leidslieden houden, dewijl zij daarvoor met te veel eigenheden behebt zijn, welke,
hoezeer deze ook somwijlen harmonisch zamenvloeijen met hunne persoonlijkheid,
echter strijden met den zuiveren smaak en nagevolgd onduldbaar zouden wezen. En
- het gewigtigste! - zal men het bij de jeugd tot eene gewoonte maken Gods woord
te hooren verkondigen met het oog op den voorganger als op een tooneelist en den
geest gerigt op de kunstigheid en het werktuigelijke der uitvoering, in plaats van naar
de rijke bron der altijd vloeijende liefde?59
Maar al is de Rederijkers-Kamer in hare pogingen van onmiddellijk en
maatschappelijk nut minder geslaagd, dat zij, ligtzinnig en wuft, de kunst laag zou
stellen en niet zwaar en ernstig genoeg dezer eischen wegen, dat heeft men haar nooit
nagegeven. Overigens blijkt dit genoegzaam uit volgende woorden van den Voorzitter,
met welke hij, in een oogenblik van verslagenheid, waarom men ook de al te scherpe
uitdrukkingen niet zoo heel streng en naauw moet opvatten, dat zich - ras
voorbijgaand, gelukkig! - een somber verschiet voor de Kamer scheen te openen, de
Leden aansprak. Na tot hen, die den kring verlieten, het woord gevoerd te hebben,
ging hij aldus voort:
- Ten slotte een woord tot u die overblijft. Na zoo vele en zulke verliezen als zij
dezer dagen ondergaat, wie onzer zal zeggen dat de Rederijkers-Kamer bloeit? Drie
zetels zijn plotseling leeggelaten, en wie zal ze waardig vervullen? Ziet rond u; daar
is weinig hoop. Helaas, mijne Heeren! de Rederijkers-Kamer ontvangt schok op
schok. Zij kwijnt, zij sterft uit. Na drie jaren geschitterd te hebben zal het haar duister
worden en eindelijk nacht. Zij had hare opkomst, haren bloei; moet reeds nu het
hatelijke woord ondergang de gewone volgreeks voltooijen? Werd deze witte zuil
alleen opgericht om daar: verval op te
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schrijven? Zult gij het dulden, mijne Heeren? Ik weet, gij verdraagt het denkbeeld
niet. Welnu dan, de Rederijkers-Kamer zal bloeijen, zoo niet in de veelheid, dan in
den ijver harer Leden. Wij zullen dien ijver verdubbelen. Wij zullen toonen wat
weinigen kunnen, zoo zij veel willen. Wij zullen ons Genootschap onafhankelijk
verklaren van den weinigen smaak, de geringe geestontwikkeling onzer tijdgenooten.
Onzer zij niet die geest van laauwheid, twijfelzucht en jongensachtige speelschheid,
welke die der eeuw is. Elke vurige mannelijke ziel is zij een gruwel. Het strekt tot
schande van Hollands jongelingschap, dat te midden van vijfhonderd Studenten er
schaars en traag gevonden worden, die onze ledige zitplaatsen kunnen of willen
innemen. Maar het zou veel schandelijker voor ons zijn, zoo wij de onze niet
waardiglijk handhaafden. Welaan dus! Niet getwijfeld aan onze krachten; geene
moedeloosheid, geene traagheid, geene verslapping; niet gebeuzeld met ons doel,
niet gespot met onze leus, niet gedroomd bij ons vaandel, niet ingeslapen op onze
regtmatige of vermeende laurieren! Het is eene edele en schoone kunst, die wij
beoefenen; onze pogingen moeten evenredig zijn aan de grootheid van wat wij ons
voorstellen. De naam: Rederijkers-Kamer voor uiterlijke Welsprekendheid, zij meer
dan de titel van een gezelschap liefhebbers. Niemand onzer of hij heeft nog veel te
leeren, veel te verbeteren; niemand onzer of hij make het zich tot eene ernstige wet!
Neen! haar doel heeft de Kamer ten allen tijde bij uitstek hoog en moeijelijk gesteld
en met diep ontzag haren eerbied voor de kunst aan den dag gelegd; zij heeft de
kunstmatige voordragt van dichterlijke voortbrengselen altijd beschouwd als eene
der meest benijdingswaardige gaven, en dit alleen zou reeds eene belangrijke en
beminnenswaardige verdienste in haar zijn, zoo zij er bovendien geene andere bezat,
welke ieder met ons op prijs zal weten te stellen. Door hare oprigting is eene instelling
in het aanzijn geroepen, welke, slechts eenigzins anders gewijzigd, voor de
Hoogeschool van het grootste belang zou kunnen worden. Moge zij al geene redenaars
vormen in den eigenlijken zin des woords, zij kweekt toch een aangenaam talent aan,
dat geroepen is om op eene smaakvolle wijze in de zamenleving op de
geestbeschaving der meer bevoorregte standen te werken, deze eenige neiging in te
boezemen tot poëzij en op onze bijeenkomsten ook het verstand eenig deelgenootschap
te doen erlangen aan het vermaak, dat er zich met eene zoo onregtvaardige voorliefde
op toelegt alleen de zinnen te streelen. Eindelijk biedt zij den Studenten, die zij
mogelijk terughoudt van smakelooze, schadelijke en op den duur verdrietelijke
uitspanningen, eene ongezochte gelegenheid aan, om zich onmerkbaar met de
geschiedenis onzer dichtkunde bekend te maken; zij verfijnt hun smaak, hun gevoel
voor poëzij, voedt hun brein, bestuurt, veredelt hunne verbeelding, leert hun, door
de gedurige en naauwgezette studie van kunstgewrochten, den kunstenaar en de kunst
naauwkeuriger betrachten, juister hoogschatten, zich hoe langer hoe inniger met
beide vereenzelvigen en tooit hun
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geest met bloemen den naar de behoeften dezer eeuw degelijk ontwikkelden man
onontbeerlijk. Gelijk Bogaers in zijne uitmuntende prijsvraagbeantwoording zoo
overtuigend zegt: - ‘De meesterstukken van den ongebonden stijl, de edele
scheppingen van het dichterlijk vernuft... zal men ze op hunne volle waarde zien
schatten; de schoone voordragt moet ze plaatsen in het ware, in het gunstige licht.
Dan ontdekken wij er voortreffelijkheden in, die wij vroeger niet bespeurden; dan
roeren en verrukken zij ons, gelijk ze nog nimmer ons roerden en verrukten. Inderdaad! geen beter commentarius op een treffend vers of prozastuk, dan deszelfs
volmaakte voorlezing of declamatie. Geen zekerder middel om diep in te dringen in
den geest des schrijvers, en om al het schoone van het welgeschrevene volkomen te
voelen, te genieten en te doen voelen en genieten, dan de studie om het, naar den
eisch, voor te dragen, en de wèl uitgevoerde voordragt zelve. - Zoodoende brengt de
kunst der uiterlijke Welsprekendheid rijkelijk het hare toe ter verfijning van den
smaak, ter uitbreiding van den schoonheids-zin en ter aankweeking van het gevoel
voor het ware en het goede.’60
Werd dezen winter de honderdste Vergadering der Kamer plegtig gevierd, de
vijftigste werd het niet minder. Zij viel op den 8sten November 1837. Men had besloten
bij die gelegenheid een luisterrijk festijn aan te leggen en daartoe al de Eereleden,
in de verschillende steden en dorpen des Vaderlands verstrooid, opgeroepen. Op de
naastvoorgaande bijeenkomst waren nog eenige bepalingen en mededeelingen
noodzakelijk, tot welke men, na den geregelden afloop der Werkzaamheden, overging.
Onder anderen moest het Bestuur, bij monde van den Secretaris, rapport uitbrengen
omtrent de ingekomene antwoorden op de brieven van uitnoodiging, de Eereleden
toegezonden, uit welke bleek, dat de meesten er zich een feest van maakten zich nog
eens in den schoot eener zoo geliefkoosde Academische instelling aan het vuur der
Muzen te komen koesteren en met de Leden, die hun opgevolgd waren en, met even
warme kunstvlijt bezield, de zoo roemvol gevestigde inrigting handhaafden, aan den
gullen, vrolijken disch aan te zitten. Zoo was er ook een brief uit de hofstad ontvangen,
welken wij der vergetelheid ontrukken.

De in 's Gravenhage gevestigde Eereleden der Leidsche
Rederijkers-Kamer voor uiterlijke Welsprekendheid aan den Secretaris
dier Kamer.
Der Rederijkren Secretaris,
Die steeds voor zijne vrienden klaar is,
Als zijne hulp wordt ingewacht,
Als ook den Zwaaijer van den Hamer
Wordt door de Avunculs van de Kamer
Den broederlijken groet gebragt!
Gij meldt dat binnen weinig dagen
't Classiek Lugdunum zal gewagen
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Van 't vijftigste-Vergadringfeest,
't Welk op den burg der Wassenaren
De Leên der Kamer zal vergaren
En hen, die 't eenmaal zijn geweest.
Hebt dank, dat gij het hebt geschreven!
Aan ons zal nooit de schandsmet kleven
Dat de oude geest is uitgedoofd,
En, dood voor de inspraak van 't geweten,
Wij 't plegtig woord reeds zijn vergeten,
Door elk bij 't afscheid eens beloofd:
‘Elk onzer blijft in 't harte dragen
De Kamer; haren roem te schragen,
Dit hebben we ons ten pligt gesteld;
't Lugdunum van de Batavieren
Ziet ons door zijne straten zwieren,
Zoodra 't den roem der Kamer geldt.’
't Is feest! Wij komen! Niets gewisser!
De korte Floor en Maurits Visscher
En Lau zijn meê daartoe bereid,
En elk der overige vrinden
Heeft ons, zoo hij slechts tijd kan vinden,
Zijn bijzijn plegtig toegezeid.
Ontwaak mijn lier! Barst los mijn snaren!
Gij zult na veertien daag vergaren!
En nu gij de Eereleden wacht,
Nu snellen wij te zamen henen
Naar 't kunstenkweekend Leidsch Athenen,
Waar ‘ruim genot’ ons tegenlacht.

Men begrijpt ligtelijk dat de gemoederen door dergelijke rijmepistels, door de zorgen
bovendien welke de regeling der feestviering medebragt, alsmede die van de
Vergadering zelve, welke men eenigzins plegtiger dan gewoonlijk wilde doen plaats
grijpen, en door het blijde vooruitzigt van den grooten toevloed van Honoraire Leden,
van wier vernuft en luim men zich het heerlijkste voortooverde, nog al eenigzins
opgewonden waren geraakt, zoodat de Voorzitter meende den algemeenen geest,
vóór men scheiden zou, niet gepaster te kunnen huldigen, dan door eene flesch fijnen
wijn te ontbieden en van den Secretaris de pokaal te eischen, welke deze terstond in
haar mahonijhouten kistje met het bijbehoorend sleuteltje voor den Voorzitter
nederzette, die wachtte den beker uit zijn kerker te ontslaan tot de gevraagde flesch
aangebragt en ontkurkt zou wezen. Zij verscheen. De Voorzitter greep het kistje,
nam den sleutel; maar, helaas! het eerste wilde den laatsten niet langer gehoorzamen
en, of
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de sleutel zich al links en regts in het gat wendde, het kistje bleef halstarrig gesloten.
De Voorzitter riep den Secretaris te hulp, die bij nader onderzoek beleed, dat de
sleutel hem onbekend, dat het een vreemde sleutel was. De Jan, die Hanswyck
genaamd werd, moest binnen staan, maar Hanswyck wist van niets. Alle mogelijke
navorschingen werden in het werk gesteld, alle middelen beproefd. Vergeefs!
- Laat ons het kistje dan maar open steken! sprak de Voorzitter, die zijn geduld
verloor.
Toen leende een der Leden een dolkje, dat hij gewoon was aan een zijden lint
onder zijn vest te dragen; de Voorzitter bragt het voorzigtig tusschen de reet van het
kistje in de nabijheid van het slot, wrong toen, en het sprong open. Bravo! Hoezee!
Smoort dien vreugdekreet! Neen! veeleer helaas! helaas, drieen duizendwerf! De
pokaal, dat pronkjuweel, het geschenk van hem, dien de oprigters der Kamer tot hun
Voorzitter gekozen hadden, het kostelijke glas, dat steeds zoo hartelijk en trouw lief
en leed met de Kamer gedeeld had en nooit achter was gebleven, waar het om vreugde
en dartelheid te doen was, het lag gebroken in deszelfs met groen laken zoo zorgvuldig
gevoerde bewaarplaats!
- De pokaal is kapot, meneeren!
Al de Rederijkers verbleekten, sprongen op, drongen zich om den Voorzitter: het
was maar al te waar!
- Mijne Heeren, gij ziet het, ging de Voorzitter voort, onze edele vriend is niet
meer. Een geheimzinnige, een dichterlijke dood, een uiteinde, de pokaal der
Rederijkers-Kamer waard, nam hem weg. Maar zullen wij nu zijne asch, als ware
het de mantel van Bivalva, de vier winden of wel de harde klinkers dezer binnenplaats
prijsgeven? Neen, voorwaar! dat zij verre! Rederijkers schuwen de ondankbaarheid.
Bij Apollo! daartoe bewees dit glas der Kamer te veel diensten, daartoe leende het
te veel glans aan hare feesten, daartoe dronken wij te veel geestigheid en glorie uit
deszelfs buik, dan dat wij die heilige overblijfselen verachtelijk weg zouden werpen.
Rederijkers! ik stel voor onze pokaal eene eervolle begrafenis te bereiden.
Een luid gejuich en handgeklap bezegelde dezen regt koddigen inval. Nu beval
de Voorzitter dat er gebeld zou worden. De Jan, die Hanswyck genaamd werd, trad
weder binnen. Nogmaals werd er een scherp verhoor over hem ingesteld, men dreigde
zelfs met de pijnbank, ja! noodigde hem uit om zich even te laten ophangen, zoo hij
de waarheid niet oogenblikkelijk verklaarde; doch vruchteloos! zijn mond bleef stom.
Toen bleek het duidelijk genoeg dat deze zaak door het Noodlot bestemd was voor
eeuwig met een sluijer omhuld te blijven, welken men het ook zonde oordeelde op
te willen ligten, waarom de Voorzitter op bedrukten doch zachtmoedigen toon zeide:
- Als dàt zoo is, haal ons dan een bidder.
Hanswyck aarzelde. De Voorzitter bleef er echter ten ernstigste op aandringen.
Toen Hanswyck zag dat geene zijner uitvlugten baatte, nam hij een kort
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maar heldhaftig besluit en onderstond zich te vragen of hij niet voor bidder gebruikt
kon worden. Dit vliegertje ging op en Hanswyck werd voor dezen avond aangesteld
tot bidder en doodgraver der Kamer.
- Haal eene spa en volg de Heeren!
Toen nam elk Rederijker eene toorts in de hand in den vorm eener vetkaars op een
kandelaar, en zij begaven zich den statigen trap op en herhaalden driemaal den
omgang om den trans van den Burg en wierpen een blik van welbehagen over de
zwarte hier en daar grillig verlichte stad, welke rondom beneden hen sliep, en op den
goeden Paauw, wiens Argusoogen nog waakten. Het jongste Lid droeg het lijk.
Hanswyck met de spa besloot den optogt. Eindelijk hielden zij stil. Er werd dadelijk
eene commissie benoemd, ten einde, volgens de wetten der onbedriegelijke meetkunst,
het juiste middenpunt te vinden van het rondste gebouw der bekende wereld, terwijl
onder deze hoogst gewigtige bezigheid, het droevig lied omhoog klonk:
Ach! 't pokaaltjen is gestorven,
Slechts een viertal jaartjes oud!
'k Zag het stuk in 't kistje liggen,
Ach! wat was 't pokaaltje koud!
Lap het maar, als je kan! lap het maar, als je kan!
Loerisje, Loerisje!...

De commissie. - Rederijkers! het juiste middenpunt is gevonden.
De Voorzitter met eene holle stem. - Dan is het oogenblik daar.
Op de plek genaderd, sloeg men een kring en zette de kaarsen voor zich neder op
den grond.
- Hanswyck, doe uw pligt!
Toen dolf Hanswyck een kuil. Het jongste Lid lag er de scherven in neder. Er
heerschte eene aandoenlijke stilte. Ieder Rederijker wierp een schop aarde op het
lijk. Daarop trad de Voorzitter voorwaarts naar het graf en sprak voor de vuist een
lijkzang uit, die allen tot in hunne ingewanden roerde en, als of het een redelijk wezen
ware, op twee rijmen voortwandelde. Vervolgens zwoeren al de aanwezigen den
plegtigen eed, dat er nooit in het vervolg der tijden eene pokaal door hen aan de
lippen zou worden gebragt, zonder vooraf in bedevaart naar de rustplaats van den
verloren lieveling te zijn getogen. Eindelijk stelden de voormalige en de
tegenwoordige Secretaris der Kamer voor, op hunne kosten een gedenkteeken op de
groeve van den beker te doen oprigten, hetwelk zij zich voorstelden over veertien
dagen, bij gelegenheid van de vijftigste Vergadering, op de doeltreffendste en
ongewoonste wijze in te wijden. Een luid hoerah kondigde aan, hoe gelukkig dit
voorstel ter voortzetting van de grap was bevonden, waarop elk zijne kaars weder in
de hand vatte en, even langzaam als hij was opgestegen, onder het gezang van:
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Ne pleurons pas sur le trépas du brave,
Chantons plutôt son immoralité!61

den hoogen trap weder afdaalde.
In de Burgzaal terug gekeerd, vonden de Rederijkers - door wiens bestelling kwam
niemand ooit ter ooren - de lampen op half licht gedraaid en midden in het vertrek
de lange tafel overdekt met een wit kleed, waarop niets stond dan zooveel borden
als er personen tegenwoordig waren. Op elk bord lag één gebakken aardappel en één
gebraden ui; voor elk bord stond een glaasje klaren Schiedammer. Dat was het
lijkmaal van de pokaal.
Na veertien dagen brak de groote dag aan of liever daalde de plegtige avond. De
Vergadering was talrijk. Negen Eereleden waren verschenen. Met de Rederijkers
was men juist twintig. Allen brandden van inwendig genoegen. De deur was in hare
geheele lengte en breedte met volgend reusachtig programma bedekt.
PROGRAMMA DER VIJFTIGSTE VERGADERING VAN DE REDERIJKERS-KAMER
VOOR UITERLIJKE WELSPREKENDHEID

1. Het openen der Vergadering zal door een kanonschot worden bekend
gemaakt.
2. Men zal overgaan tot het niet-lezen der Notulen en tot het niet-inzamelen
der Contributiën.
3. De gewone Recieten zullen plaats hebben.
4. De eerste pauze wordt door een kanonschot verkondigd.
5. De heropening der Vergadering wordt door een kanonschot verkondigd.
6. De Voorzitter zal de Honoraire Leden uitnoodigen tot het leveren van
Bijdragen.
7. ..................................................................
8. De tweede pauze wordt door een kanonschot verkondigd.
9. Men gaat over tot de inwijding van het Monument.
10. Regeling van den trein.
a. Twee fakkeldragers.
b. Twee bidders.
c. Een corps muzijkanten.
d. De bewindvoerende Voorzitter der Kamer.
e. De respectieve bewindnedergelegdhebbende Voorzitteren der Kamer.
f. De twee afgetredene Geheimschrijveren der Kamer.
g. De twee afgetredene Schatbewaarderen der Kamer.
h. De Geheimschrijver en de Schatbewaarder.
i. De overige Dignitarissen der Kamer.
k. De afwezige Dignitarissen der Kamer.
l. De Honoraire Leden der Kamer naar rang van ancienneteit.
m. De Leden der Kamer naar rang van ancienneteit.
11. De trein zal, onder observantie van allen ernst en stilte zich begeven:
a. Uit de Vergaderzaal.
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b. Door den Gang.
c. Over de Plaats, latende ter regterhand den ombankten lindeboom.
d. Langs de Trappen, slaande ter regter zijde in naar den omgang van het
rondste gebouw der bekende wereld.
e. De trein zal op hetzelfde punt nederdalen.
f. De trein begeeft zich naar het graf van het pokaal, waar men zich in een
kring schaart.
g. De bewindvoerende Voorzitter heft eene expresselijk daartoe
vervaardigde Cantate aan, waarmede al de Leden instemmen.
12. Ontdekking der Gedenkzuil.
13. Elk Lid weent drie tranen op de Gedenkzuil.
14. De trein zal zich in dezelfde orde en langs denzelfden weg naar de
Vergaderzaal terug begeven, met dien verstande, dat men op de Plaats den
ombankten lindeboom weder ter regter zijde zal laten.
15. Van het begin van den optogt tot aan de terugkomst der Rederijkers
in hunne Vergaderzaal, zal er van minuut tot minuut een kanonschot
worden gelost.
16. Verkwikking der Rederijkers.
Na den afloop der gewone Werkzaamheden, die even naauwgezet en met meer vuur
en inspanning dan ooit, wegens de tegenwoordigheid van zoo vele Eereleden,
waardoor ieders eerzucht zich gestreeld en geprikkeld gevoelde, vervuld werden,
stelde de Voorzitter eene korte pauze in, na welke de uitgenoodigde Eereleden den
luister van het feest verhoogden, door de Kamer op hunne gaven te vergasten,
daardoor een nieuw blijk gevende van hun onverflaauwden ijver voor de kunst en
hunne bestendige, onvermoeide, loffelijke volharding. Nogmaals werd eene pauze
ingesteld. De Werkzaamheden waren afgeloopen.
De Rederijkers schaarden zich in de volgens het programma aanbevolene orde.
Twee vuilikken met fakkels, oppassers van oppassers, liepen vooruit. Even zoo veel
voor deze treurige plegtigheid expresselijk vervaardigde kiklieden in vol costuum
volgden. Op hen een jongen die op eene viool kraste en een ander met een fluitje;
welke laatstgenoemde tevens sterk aan mankheid leed en boven de rol van corps
muzijkanten, hetwelk hij met zijn maat geroepen was voor te stellen, nog die van
treurpaard op zich had genomen, hoewel men nogtans nooit vernomen had, dat de
pokaal ooit te paard hadde gezeten. De bewindvoerende Voorzitter der Kamer droeg
voor op zijne muts eene fazantenvlerk, op een vorig Promotiemaal geroofd. De
bewindnedergelegdhebbende Voorzitteren waren met groote blikken sterren op hunne
rokken voorzien, waar hunne namen: Bernardus I en Nicolaus I, cirkelswijze in
prijkten. De Dignitarissen en Leden, die in de onderscheidene
inlijvingsgenootschappen van dien tijd zitting hadden, hadden zich bij deze statelijke
plegtigheid met al hunne ordeteekens behangen. De Geheimschrijver der Kamer, die
de lijkrede zou houden, droeg een wijden mantel met opgeslagen kraag, die op den
grond sleepte, de fluweelen voering uit achtbaarheid naar buiten, het gewaad van
onderen tot
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boven toegeknoopt, uit welks naauwe armspleten slechts zijne handen bij groote
gelegenheden te voorschijn kwamen, - en een klein, laag petje zonder klep op drie
haren. Aldus begaf de stoet zich voor- en opwaarts. Het volle orkest speelde: -Ach,
mein lieber Augustyn! - adagio. Steeds stond de knecht met de test en de sissers op
de Plaats en loste van minuut tot minuut een kanonschot. Eerst deed men weder een
drievoudigen ommegang om de tinnen van den Burg, daalde vervolgens neder naar
het plantsoen... Maar waarom schrikt gij? Is het misschien om die witte gedaante?
Stelt u gerust! het is het laken, dat over het gedenkteeken hangt. Men schaart zich
in een kring om het juiste middenpunt en heft een Iövivat aan. Daarop treedt de
Geheimschrijver naar voren, bijgelicht door de twee fakkeldragers, haalt door een
der spleten van zijn mantel de Redevoering voor den dag, geschreven op een stuk
bordpapier, dat in den vorm van een pokaal is geknipt en opgesierd met rouwranden,
rouwstrikken, zwarte ouwels, doodshoofden met gekruiste beenderen, en leest ernstig
en slepend:
- Zeer bedroefde, alom vereerde Rederijkers! Volvoerd is de treurige pligt, welken
wij voor een paar weken op ons namen, bevredigd de schim van onzen beker, zijn
roem vereeuwigd.
Na dezen eersten volzin sloeg de spreker den sluijer weg van het Gedenkteeken.
Het was eene houten pyramide, vier voeten hoog, met onderscheidene kleuren
gemarmerd en prijkende van boven met een wit beschilderden beker. Aan beide
zijden stonden toepasselijke Latijnsche bijschriften en spreuken. Het geleek een
honden- of kattenmonument. Toch kon het in zijne soort niet fraaijer uitgedacht en
uitgevoerd zijn geworden. Terwijl ieder zich in zijne bewondering toegaf, ging de
Schatbewaarder rond ter inzameling van de drie tranen, welke ieder Rederijker
verpligt was op het Gedenkteeken te weenen.
- Verschiet ze maar, riep er een, ik heb ze niet bij me.
De spreker ging voort.
- Daar verrijst het beeld der uit bros kristal gesnedene pokaal, uit carrarisch marmer
gehouwen, op een voetstuk harer waardig, plegtig en verheven voor uw oog, en de
dauw der aarde wordt geestrijk in haren kelk, en als de vogelen des hemels er uit
drinken, zwieren en gieren zij begoocheld en dartel door de lucht, nooit gehoorde
zangen slakende. Deze lauwertak - er een van onder zijn mantel van daan halende
en er den houten beker mede omkransende - bekroone hare goede werken en hange
er aan het zegel der algemeene goedkeuring. - Welk een tooneel, toen de schim der
zalige pokaal, door duizenden in zegepraal gedragen, uit de boot des helschen
schuitenvoerders trad. Allen waren door Bacchus bezield. Caron lag bewusteloos ter
neder, het vaartuig zonder meester. Pluto zinkt Proserpina met nooit gekenden gloed
in den arm. De drie regters zijn vertederd. Eere der dierbare, wier beeldtenis de aarde
met nieuw gezang, wier schim de velden des doods met ongewacht gezelschap
verwondert! - Der assche van het voorwerp, dat ons zoo dikwerf aanvuurde en
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moed insprak, uit hetwelk wij dichterlijke bezieling, geestdrift, onsterfelijkheid
dronken, hebben wij alzoo eene gedenkzuil en driemaal twintig tranen gewijd. Ja,
deze gedenkzuil herinnert, dat in deze groeve sluimert de pokaal der
Rederijkers-Kamer voor uiterlijke Welsprekendheid binnen Leiden; een beker, welke
hoogmoediger schitterde, naar mate edeler druivenbloed in zijne gewelfde lendenen
schuimde; een glas, dat de ontgloeijer, de aanstoker was onzer taal zoo wel als van
onzen geest; - zij herinnert, dat de Rederijkers-Kamer ware verdiensten weet hoog
te schatten en te beloonen, en dat eeuwen, wat zeg ik? dat Rederijkers-Kamers zullen
voorbijgaan, terwijl de lof van de pokaal der Rederijkers-Kamer nooit zal ophouden
te zweven op duizender lippen. - Helaas! dat het haar niet mogt vergund zijn te sterven
op het bed van eer, maar dat zij door een aanval van beroerte moest worden weggerukt
in den bloei harer jaren, terwijl zij zachtkens uitrustte van haren arbeid! Dit
grafgesticht, broeders! vermaant ons het pad te volgen eenmaal door dit glas betreden.
Bedroefde groote mannen! laat ons onzen grootsten roem daarin stellen, dat wij gelijk
worden aan dezen grooten ontslapene en laat ons geen oogenblik verzuimen zooveel
druivennat in te zwelgen, dat de menigte, welke ons vergelijkt, niet bij pokalen, het
ware te luttel, maar bij vaten en okshoofden, eene te zwakke uitdrukking bezigt. Dan
eerst zullen wij, o roemvol bestaan! er met zekerheid op mogen rekenen eenmaal
dezelfde hulde te ontvangen, welke thans dezen vereeuwigden beker te beurt valt.
Ziet! reeds is het aanwezig, het glas, ter bereiking van zoo edel een doel gevorderd!
Phenix, gij verrijst uit uwe asch!
De respectieve bewindnedergelegdhebbende Voorzitteren der Kamer haalden
plotseling, onder het uitspreken der laatste woorden, eene allerprachtigste pokaal te
voorschijn, die zij, Joost weet hoe en waar, tot nu verstopt hadden gehouden, en ten
geschenke voor de Kamer bestemden.
- Het heilige zij deze vreedzame aard, het droef verleden der vergetelheid
vertrouwd, en roepen wij uit over deze laatste rustplaats van onzen geliefden
drinkbeker, als de heraut over het overschot van den vorst: - De beker is gestorven!
Leve de beker!
- Leve de beker! klonk het als uit eenen mond, en onder een vrolijk gaudeamus
igitur begaf men zich weder naar de zaal, waar een rijke disch de Rederijkers wachtte,
aan welken men de uren van den nacht in gulle vrolijkheid en kout wegdronk en niet
scheidde voor het licht aan den hemel stond en de nieuwe pokaal na een talloos tal
wijnplengingen door elk Rederijker in het bijzonder herhaalde malen was ingewijd.
Maar hoe snel moest de onschuldige jokkernij van dezen avond, een genoegen,
dat Rederijkers alleen aldus genieten konden, worden bedorven! Hooren wij het
verslag van den Secretaris:
- ‘Een barbaar, door den drank bedwelmd, aan zijne vernielingzucht gehoor
gevende, niet in staat de hooge bedoelingen te vatten, waarmede het
gedenkteeken was opgerigt, verwoestte hetzelve. Groot was de
verontwaardiging der Rederijkers en reeds bereidden
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zij zich de vernieling van het Monument op eene geduchte wijze te straffen,
toen een brief van het Collegium omnium in Belgio senatuum Supremum
hun deszelfs leedwezen over hetgeen op eene partij door hetzelve gegeven
gebeurd was te kennen gaf en aanbood een nieuw gedenkteeken op te
rigten. De Rederijkers sloegen dit aanbod van de hand en rigtten hunne
pokaal een duurzamer gedenkteeken in hunne harten op.’
Nadat de Kamer over al de vooroordeelen, welke haar in den beginne uit den aard
der zaak en wegens de zonderlinge stelling harer oprigters tegenover het Corps in
den weg stonden, had gezegevierd, moest haar de eenige beleediging, welke zij ooit
te verdragen had, worden aangedaan door een medebroeder en toegelaten dat men
ze haar aandeed op eene partij, gegeven door het bestuur, dat het Studentencorps
toenmaals officieel vertegenwoordigde. Daden van dergelijken aard bewijzen dat
het esprit de corps weg is; neen! daden van dergelijken aard hebben het esprit de
corps vermoord. Dronkenschap is geene verschooning. Een Student - al is het dan
ook een Barbaar, eene Type, voor welke wij den Secretaris dank weten, - moest
ontzag hebben voor wat door Studenten is gedaan of daargesteld. Een Student in huis
was voorheen zoo goed als een ooijevaar op het dak. Die tijden zijn daarheen. Doch
geen nood! waar de jeugd te zamen dringt kan niets verloren blijven. Al plast en slaat
men in het water, de stroom hereenigt zich terstond. De broederschap zal even
levendig en prikkelbaar terug keeren, anders gewijzigd, zoo als de tijden het
aanwijzen, maar van grondstof dezelfde; het ligt in de wet der natuur.
- Welk eene sombere bespotting van den dood! spreekt de verstandige; waarom
die droeve schaduw over dat Jan-Klaassenspel, waarom die treurtoon in dat
bellengerammel van den narrenstok gemengd, waarom dat rouwkleed als
hansworstenpak versneden?
- En waart gij dan zóó gelukkig, dat gij dat zwaard van Damocles, hetwelk dreigend
over u hangt en u morgen kan nedervellen, kondet vergeten! roept een wijsgeer wien
de dood een zwaard van Damocles is.
Wij laten Shakespeare antwoorden.
We were, fair queen,
Twelve lads, that thought there was no more behind,
But such a day to morrow as to day,
And to be boy eternal.
We were as twinn'd lambs, that did frisk i' the sun,
And bleat the one at the other: what we chang'd,
Was innocence for innocence; we knew not
The doctrine of ill-doing, no, nor dream'd
That any did: had we pursu'd that life,
And our weak spirits ne'er been higher rear'd,
With stronger blood, we should have answer'd heaven
Boldly: not guilty.62
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Alzoo hebben wij ons best gedaan den geest te doen kennen, welke de
hoofdkaraktertrek der Rederijkers-Kamer was. Tegenwoordig is diezelfde geest, in
haren boezem nog levendig, algemeen, die van het geheele Studentencorps geworden.
Bluften de Rederijkers in hunne luim, dat zij groote mannen waren, ontegenzeggelijk
waren zij het Academisch in dien zin, dat zij hun tijd vooruit waren en de vroegere
dagen der Kamer zich vasthechten aan eene latere orde van zaken. Van daar welligt
een groot gedeelte van den afkeer, welken men de Kamer in den eersten tijd van haar
bestaan betoonde: thans heeft zich die invloed uitgebreid en gevestigd. Humaniteit
heeft zij bevorderd; beschaafde vormen heeft zij ontwikkeld; zin voor poëzij heeft
zij aangemoedigd; talenten heeft zij leeren huldigen; litterarische scherts heeft zij in
het aanzijn geroepen. Eere der Rederijkers-Kamer!
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Sempre-Crescendo.
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VIII Sempre Crescendo(aant.)
Ich höre die Menschen,
Und sehe sie nicht!

Der Blinde, Lied.
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- Ik ging juist naar je toe, spreekt August half buiten adem den
Student-Toonkunstenaar van Vliezen aan, die met niet weinig gewigtigheid in de
bewegingen en snelheid in de voeten zich naar de Stads-Gehoorzaal rept; heb je al
iemand geïntroduceerd?
Nu wete men, dat de Student-Toonkunstenaar van Vliezen dezen avond, zijnde
die van Woensdag, op het veertiendaagsch concert van het Academiesche
Muzijkgezelschap Sempre Crescendo eene obligaatpartij zal vervullen op de viool,
en dat August, om niet langer, gelijk hij voorgeeft, in de verleiding te komen een
avond te verliezen, maar eigenlijk, ten einde de Contributie te bezuinigen, in den
loop van het verstreken jaar voor zijn Buitengewoon-Lidmaatschap bedankt heeft.
- Neen! ga maar meê! is het korte antwoord, en weldra zit August, krachtens
Hoofdstuk 1, § c, Art. 3 van de Wetten voor het Gezelschap, in de nog vrij ledige
zaal op eene canapé tegen den wand van zijne angstige haast uit te blazen en staat
zijn naam te prijken in het Gastenboek naast dien van zijn waardigen vriend van
Vliezen, die zich terstond na de inschrijving naar de kleine Gehoorzaal heeft
weggemaakt, uit vrees van, door over den bepaalden tijd te verschijnen, in plaats van
de boete een gedeelte der Vergadering mis te loopen.
Langzamerhand wordt het voller in de zaal en treden de Muzenzonen, weinigen
alleen, minder nog, of zij moesten - daar zijn er - op een dubbeltje zien, met jassen
en mantels aan binnen, schuiven de rijen stoelen door, de tafeltjes, met pijpen en
komfoortjes voorzien, langs, en nemen plaats. Het gebrom vermeerdert.
Nieuwsgierigheid drijft velen bij de eerste schreden naar den linker hoek, alwaar, op
een rond tafeltje, in de nabijheid van een inktkoker en een tweetal pennen, het
Gastenboek ligt, dat, als de gouden appelen der Hesperidentuin, door draken in den
tooi van Commissarissen bewaakt wordt, wier vorschende blik, door een scherpzinnig
herinneringsvermogen bijgestaan, oppast en uitvindt, of er ook welligt onder de
geïntroduceerden zijn, die reeds voor een tweede maal, gedurende het laatste
driemaandelijksche termijn, een concertavond met hunne tegenwoordigheid vereeren.
Niet dat het Gezelschap, door een dergelijk oogenschijnlijk bekrompen verboden afsluitingstelsel, het publiek wil afschrikken en versteken van het genoegen deszelfs
werkzaamheden bij te wonen, verre van daar; doch reeds is het, wegens de weinige
ruimte van het lokaal, genoodzaakt geweest een besluit te nemen, volgens hetwelk
het getal der Buitengewone Leden dat van twee honderd niet mag te boven gaan,
zou men zich niet dooddringen en de benaauwdheid voor de heeren van het orkest
volstrekt ondragelijk worden; hoeveel te meer dan heeft het niet, bij eene bepaling,
door welke de stoffelijke belangen zoozeer voor het aangename der bijeenkomsten
zwichtten, moeten bedacht zijn op een maatregel, welke den toeloop, dien het
introduceren veroorzaken kon, verhinderde. Want daar, gelijk wij reeds de vrijheid
namen aan te merken, wie te Leiden verkiest te wonen zich een weinig behelpen
moet, zoo moet men er zich ook die voor weinige jaren daargestelde Stads-Gehoor-
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zaal laten welgevallen, in welke de bouwheer en de ontzettend achtbaren, die er het
plan van goedkeurden, zich schijnen beijverd te hebben al de fouten te vereenigen,
welke in een dusdanig gewrocht denkbaar zijn. Eene zaal, zonder voorkamer, zonder
lucht; eene zaal, lang en smal, wier gepleisterde zoldering, gelijk een zware looden
hemel, de aanwezigen op de schouders dreigt te zakken, maar desniettegenstaande
eene dans- eene concert- eene spreekzaal; eene danszaal, om welke, door gangen,
openslaande deuren en onvoegzame binnenplaatsen, alle de togten des winters gieren
en uit de reten van wier vloer een afzigtelijk stof van kalk en puinsteenen dringt,
hetwelk de tooisels, de kapsels, de boezems bezoedelt der vrouwen, de donkere
rokken der heeren grijs verwt, de ligte handschoenen van beide bemorst, aller adem
verstikt; eene concertzaal, waar de toon in zijne bliksemsnelle vaart tegen de wanden
terugslaat; eene spreekzaal, waar de alle verbeelding te boven gaande benaauwdheid
den redenaar afmat en de toehoorders ontstemt; eene zaal, in één woord, Leiden,
benevens den goeden smaak en het fijne doorzigt van die haar stichtten overwaardig!
Hier en daar zitten eenige Leidenaars verspreid, voor het grootste gedeelte Leden
van het burger muzijkgezelschap Musis Sacrum, van tijd tot tijd een enkel
Hoogleeraar, een enkel officier, doorgaans twee Doctoren.
Het meesterstuk is volgepropt. Robert, de alknecht, deelt de partijen om. Het is
half zeven geslagen, de Werkende Leden bezetten het orkest; de twee vleugels der
ingangdeur over hetzelve worden gesloten, het ebbenhouten stokje des q.q. op steen
gebragten Wetrens geeft het teeken, alles zwijgt, de instrumenten barsten los.
Voor nog de kweekelingen der Leidsche Hoogeschool er zich, in navolging zeker
der Duitsche Universiteiten, op toelegden zich door uiterlijke teekenen, met name
door het dragen van verschillend gekleurde petten, zigtbaar en bepaald tot clubben
te organiseren - het jammervolste verschijnsel, dat zich misschien ooit onder hen
vertoond heeft - kon de stille opmerker het best op Sempre de onderlinge betrekkingen
en het gewone gezelschap der Leidsche jongelui onderkennen, alwaar elk zich met
de zijnen, meestal op dezelfde plaats, om een tafeltje schaart en een kring sluit, waar
zich zelden een vreemde indringt. Thans valt een en ander van zelf in het oog en
behoeft men niet meer naar Sempre te gaan om de vriendschapsverbindtenissen der
Studiosi te bespieden.
De Symphonie is ten einde, en reeds wordt het benaauwd en ontsteekt de scherpe
cigarenwalm, welke zich alom verspreidt en de voorwerpen in een graauwen mist
dreigt te hullen, Augusts zwakke oogen. Een bedreven pianospeler zet zich voor het
klavier. Zijn stuk loopt onder overdreven toejuichingen af. Een zanger vervangt hem.
Een vreesselijk gestamp en gegil neemt den indruk weg zijner toonen. August houdt
het niet langer uit. Hij woelt zich door een paar tafeltjes, eenige bezette stoelen en
drommen jongelui heen, die geene
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plaats hebben kunnen vinden, nadert weldra, zonder verdere wederwaardigheden
dan de zigt- zoo niet verstaanbare ontevredenheid van die hij lastig viel tegen zich
te hebben opgewekt, het tegen de deur hangende programma, en ontdekt tot zijne
groote smart, dat zijn vriend van Vliezen eerst na de pauze speelt. Hij wil weg, maar
wordt door eenige binnenkomende heeren terug gedrongen. Intusschen begint het
laatste obligaat. Uit vreeze voor meer gestommel en op de stille vermaning van een
der Commissarissen bij het ronde tafeltje, blijft hij nog. De finale van de Symphonie
jaagt de meesten op de straat. Er komt lucht, en binnen weinige oogenblikken is het
pauze. Nu rukken zij allen uit, Bolus voorbij, die aan de deur, met zijne trommel op
een stoel naast hem, de wacht houdt, vervullen, als waren het de Leidsche wevers
van Borger, de Breestraat met gedruisch en laten, in den werkelijken zin, violen
zorgen63, terwijl zich in de groote zaal eenige groepjes vormen van opgewondene
liefhebbers en dolle melomanen, waarbij zich enkele jongens van smaak voegen,
met wie het zeer mogelijk is een boeijend gesprek aan te knoopen en een aangenaam
half uurtje door te brengen.
Doch de zaal loopt weder vol, Robert verschijnt weder op het orkest met partituren,
de Leden klimmen het trapje weder op, de gesteendrukte direkteur verheft zich weder
in zijne kwaliteit, en het Jovivat van Sempre, het Gezelschap, voor vol orkest bewerkt,
door den Heer le Lièvre geschonken, gaat, uitbundig begroet, de Ouverture vooraf.
Herinnert gij u nog, jeugdige broeders aan het Leidsch Athene, wier lange haren,
van achter nederdalende over den kraag uws fulpen gewaads, golven in den wind,
glad gestreken langs uw voorhoofd, links en regts, naar het spoor en de hoogte uwer
zuivere scheiding, dat dagelijksche struikelblok, die dagelijksche ergernis, die
dagelijksche wanhoop, die telken etmale terugkeerende foltering, dwang en
teleurstelling, - herinnert gij u, ridderknapige platkopjes van thans, dat er een tijd
was, toen de mode kuiven eischte, dat het stugge haar op de slapen naar voren werd
gebragt en de ooren bloot werden gedragen, dat in den hals het haar niet dan ter
hoogte van stoppelen gedoogd werd, dat voor uwe diergaarde geen voetpad
hoegenaamd over den schedel was aangelegd, en de heeren, bij het binnenkomen
van een vertrek en het ligten van den hoed de helft hunner tien geboden in het digte
haarwoud stopten en met herhaalde drift tegen de lokken inrameiden, opdat zich de
pracht er van des te wilder zou verheffen en des te schitterender uitblinken? Maar
die tijden zijn vervlogen. Dat was in den eersten beginne van Sempres bestaan, in
de dagen des strijds, bij het leggen der grondslagen, toen het getal van Werkende en
Buitengewone Leden nog zwak was en de middelen weinig toereikend. Ja, toen mogt
inderdaad, op het hooren des geliefden lieds en bij het eerbiedig afnemen der petten,
ieder, die het wèl met de instelling meende, veilig met de handen in het haar zitten;
thans zijn die dagen van angst voor de instandhouding des Gezelschaps voorbij,
Sempre heeft zich door alle moeijelijkheden, door alle aanvallen
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van naijver en tweedragt, roemvol, ongeschonden, heengeworsteld; Sempre is er
sedert lang boven op, het staat in vollen bloei, en de mode sloeg vriendelijk om naar
de behoefte des Gezelschaps, en die thans, op de gallerij gezeten, het Studentenlied
hoort aanheffen, aanschouwt zoo vele handen als toehoorders, die met een zachten
palm langs het ontbloote voorhoofd glijden, om er als het ware alle zorgen van af te
vegen en de poëzij der lucht, gelijk Hasebroek de toonkunst noemt, kalmer, geruster,
voller, te kunnen opvangen.
Het is onuitstaanbaar benaauwd. Is het nog mogelijk te zingen? De toehoorders
gelijken schimmen in den cigarendamp, het orkest is onzigtbaar. Hoe wenscht August
de lange pijpen terug! Die nu eindelijk volgt is gelukkig van Vliezen. De knechts
zwieren in de tusschenpoozingen tusschen de stukken door de stoelen heen en weder,
met flesschen wijn, gevulde bierglazen en ledige kelkjes. De zaal is veel voller dan
zij in den vooravond was. De theebezoeken bij de Hoogleeraren zijn afgeloopen, en
telkens laat een knecht, door eene hinderlijk piepende reet van de deur, een
Muzenzoon binnenknijpen, die zijn werk af heeft, en zijn vriend, met of bij wien hij
den overigen tijd na het concert zal doorbrengen, volgens afspraak, op Sempre
Crescendo komt vinden; op welk geluid de geheele vergadering, want zoo ver schijnt
de almagt der kunst, die steden bouwde en tijgers temde, niet te kunnen reiken, het
hoofd omwendt, ten einde hare - hare nietigste! - nieuwsgierigheid te bevredigen.
Onder de bij het eindigen der pauze ingekomenen behoort een jongman, die aan
tafel, bij gelegenheid van een volbragt Candidaats van een der dischgenooten, menig
fleschje te veel knapte en vervolgens in den Paauw in likeurtjes heeft doorgewerkt.
Onopgemerkt sloop hij de zaal binnen en langen tijd snoerden hem eenige vrienden
den mond. Onder het obligaat van van Vliezen, dat eindelijk tot groot genoegen van
August, wiens oogen traanden en wiens keel in vuur stond, een begin had genomen,
was het evenwel onmogelijk hem langer bedaard te houden.
- Bravo, bravo!
Een der vrienden. - Zwijg, kerel!
- Eene flesch!
Een ander der vrienden. - Wees dan een oogenblik stil, beroerde vent!
Opstaande en zeer luid tot den obligatist, terwijl er in de handen wordt geklapt.
- Op die passasie
Drink ik een glaasie.

Al de Commissarissen der Werkende Leden. - St! St! St! St!
Al de vrienden. - Zwijg! Zwijg! Zwijg! Zwijg! Zwijg!
Al de Commissarissen der Werkende en der Buitengewone Leden te zamen. - St!
Stilte! St! Stilte! St! Stilte! St! Stilte!
Speelt van Vliezen nog? De dronkeman breekt een glas en smijt het voetje
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met een fikschen vloek luidruchtig tegen den grond. De aandacht der meesten is ad
hajos.
Gemompel.
Een van de toehoorders. - Smijt den kerel de zaal uit!
Sommigen klimmen op stoelen. Een der Commissarissen begeeft zich met een
ander op reis naar het schandaal door eene onoplosbare verwarring van
ineengemetselde stoelen. Geschoffel. De gramschap der Commissarissen stijgt,
naarmate zij zelven het rumoer helpen vermeerderen; maar zij houden zich goed.
Het orkest is - een twee drie vier, een twee drie vier - verontwaardigd en vindt het een twee drie vier, een twee drie vier - beestachtig en - een twee drie vier, een twee
drie vier - schande - een twee drie vier, een twee drie vier... Het zatte heer vindt er
minder schande in den obligatist na te zingen.
De Commissaris.
Mezzo voce.
- Wees stil!
- Had u iets te zeggen?
Poco agitato.
- Dat je stil moet zijn.
De Commissarissen verwijderen zich een weinig. Na eene kunstige variatie, met
veel vaardigheid uitgevoerd, wordt er levendig in de handen geklapt. De dronkeman
fluit op zijne vingers.
Een opgewonden standje uit den hoop. - Zet dien beroerling ampart!
De alt en de bas blikken bliksemend door de zaal. De Commissarissen der
Buitengewone Leden, door de seinen der twee vorigen in het harnas gejaagd, rukken
aan.
Tempo di marcia.
- Je moet weg.
- Pluk starren!
Diminuendo.
- Stil dan!
- Mag ik niet fluiten?
Forte.
- Stil!
- Waarom mag ik niet fluiten? Fluiten is ook muzijk; je mainteneert zelf fluiten...
De vrienden komen er weder tusschen, maar het wordt hoe langer hoe erger.
- Die kerel kan geen bliksem op zijne fiedel...
Geen antwoord.
Tot een der Commissarissen, die juist niet bekend staat als een sterk bassist.
- Net zoo veel als jij op je bas.
De bassist knoopt een gesprek - vivace - al fluisterend met den dronkeman
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aan, in hetwelk de eerste: - het komt er niet op aan! - verscheidene malen herhaalt
en dat eindigt met de voor allen zeer verstaanbaar uitgesprokene woorden:
- Je haalt het immers al den donder uit je bas, als het niet waar is laat ik me hangen!
Waarop de Musicus steigert en hem gebiedend - con espressione - het zwijgen
oplegt, hetwelk geen ander gevolg heeft, dan dat de dronkeman, als of er niets
gebeurde, oogenblikkelijk met eene Joodsche goochelaarstem doordraaft, het
komfoortje in de hand nemende:
- En ik zal het bewijzen, want: steekt het beest een komfoortje tusschen de pooten
en maakt hem wijs dat het een bas is en het beest zal er geene enkele noot uit kunnen
voor den dag brengen!
Nu spat de lang verkropte woede der acht Commissarissen plotseling op eene
ontzettende wijze uit alle schuilhoeken huns gemoeds en een tutti con furore: - werkt
hem er uit! Gooit hem er uit! Er uit! Er uit! - dreunt door de zaal, welk vonnis door
een paar Commissarissen, benevens eenige verstoorde liefhebbers en zelfs enkele
vrienden, onder de snerpendste kreeten van het slagtoffer, dat zich met twee boven
zijn hoofd uitgestokene armen te vergeefs verweert, onmiddellijk wordt ten uitvoer
gebragt. Hoe kan iemand daarbij nog in de maat blijven!
August had gaarne van de gelegenheid gebruik gemaakt en was midden onder de
verwarring ontvlugt, doch reeds was de stroom weder glad en de orde hersteld; deze
welligt op nieuw te storen, durfde hij niet; hij gaf zich over, hoorde Zeiler nog op de
fagot poepen en zou juist de hand aan den knop van de piepende deur slaan, toen een
zijner kennissen hem overhaalde om eene boteram bij hem te komen eten en tevens
dwong, daar het toch haast gedaan was, tot het einde toe te blijven. Hoe dankte hij
den hemel, toen de frissche avondlucht weder in zijne opgedroogde longen drong,
toen hij weder kleuren en vormen kon onderscheiden en het kristallijn zijner oogen
niet langer aan de verschroeijing van den cigarendamp was blootgesteld!
- Ik kom nooit weder op Sempre! bromde hij gemelijk, toen hij zich op de levendige
Breêstraat een kuischen weg door de dartele meiden baande.
- En dat nu om een dronken vent?
- Niets van van Vliezen te hooren, om wien ik enkel gekomen was! En dan die
benaauwdheid!...
- Men moet voor de kunst iets over hebben. Waarom rook je óók niet? en 't was
immers je begeerte? Op dien bezopen kerel na was het waarachtig een mooije avond.
Alle welke gegronde redenen August besloot met het referein:
- Ik kom toch nooit weêr op Sempre.
Vergeeft, vrienden, Leden en vereerders eener Vereeniging, welke den geest der
Hoogeschool en den smaak harer burgers tot de grootste eer strekt, ver-
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geeft eene schilderij, als welke wij van een avond op Sempre Crescendo ophingen,
en het ongunstige licht, dat wij in dezelve welligt op hetzelve geworpen hebben. Zoo
gij er een middel op weet den indruk der muzijk, een bespraakte droom, gelijk een
reeds aangehaalde dichter haar noemt, in de tale des verstands, helder en zuiver weder
te geven en uit de betrekkelijke kracht van dien indruk den bloei van Sempre af te
leiden en de hoogte aan te wijzen, welke een Gezelschap in de kunst heeft bereikt,
welks lot, uit deszelfs Academieschen aard, wisselvallig is als een Dispuut-Collegie,
op- en afgaand in waarde, in luister, in vermaardheid, als de baren van de zee, naar
de talenten, naar den ijver van deszelfs personeel, welks Vergaderingen zelfs elke
in het bijzonder afhankelijk zijn van een meer of minder gelukkig programma Klikspaan zal zich overtuigd houden den bal misgeslagen te hebben en dat er een
beter weg dan hij koos ware te volgen geweest, om het Concert der Leidsche
Studenten te doen kennen. Tot zóó lang blijft hij bij zijn oorspronkelijk doel en zijne
eerste meening: dat het nuttiger is in een min of meer dramatiesch kleed misbruiken
te gispen en belagchelijkheden bij te lichten, dan te jagen naar eene onvolkomene
verkondiging van verdiensten, welke Sempre trouwens ten aanzien van het
Studenten-corps niet noodig heeft, terwijl het zelf op deszelfs armen- en
invitatie-concerten het publiek de duidelijkste blijken geeft van de liefde, waarmede
de toonkunst daar wordt beoefend. Dan verlaat Sempre de naauwe, lage zaal op de
Breedestraat voor den wel is waar veel ruimeren doch in een ander opzigt voor
deszelfs doel even ongunstigen Schouwburg. Ten einde een grooter aantal toehoorders
te kunnen toelaten betrekt het een lokaal, waar de muzijk klinkt als een pijpensteel
in een vaderlief en schenkt der toegestroomde burgerij de aalmoes van deszelfs
toonen.
Een gebelgd Leidenaar. - De aalmoes!
Eenmaal was er een tijd - toen de kuiven nog opstaken - dat, wanneer het jeugdige
Sempre Crescendo een invitatie-concert gaf, de Leidsche Schouwburg eene sierlijke
salon geleek. Het orkest was naar achter gebragt, de bak toegelegd en in twee vakken
met stoelen gevuld, op welke de welgekleede dames, tot tusschen de kolommen des
tooneels, plaats namen. De deur van den bak, welke naar de koffijkamer leidt, en
hare wedergade aan de andere zijde, waren daardoor onbruikbaar, en men kwam
binnen door het voor deze gelegenheid behoorlijk ingerigte en verlichte amphitheater.
Door den hoogeren vloer was de verdieping van de zaal lager en gezelliger; de
vrouwen in de loges, welke bij gevolg ook minder hoog waren, leverden,
zamensmeltend met de dames beneden, een allerbevalligst overzigt op; alles te zamen
deed den goeden smaak van het bestuur van Sempre eer aan, alles maakte een
behagelijk, levendig, feestelijk geheel, en de muzijk klonk niet slechter dan zij thans
doet. Heden heeft die weelde uit. Aan de Schouwburgzaal wordt voor geene cent
meer veranderd. Gelijk verreweg de meeste heeren buiten het bereik der meeste
dames staan, zoo zitten ook verreweg de meeste dames buiten het bereik van genen,
en, als
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of het Studenten waren, op de harde, vieze banken van den bak, in ongeoorloofde
cigarenasch, overblijfsel en getuige van de voorstelling des vorigen avonds; de telkens
krakend toevallende en winderig opengezwaaid wordende deuren van de zaal zoowel
als van het tooneelorkest, hetwelk ledig en ongebruikt blijft, maken door den
onophoudelijken togt de meisjes aan het bibberen, en dwingen de verkleumende
zieltjes tot het bergen harer blanke halsjes achter het satijn van gedonsde mantilles
of het bont van kronkelende boa's. De koude grijpt haar weldra bij den neus, dien zij
rood verwt, bij de oogen, wie zij tranen ontperst, bij de keel, die als kippenvel
oppukkelt, en niet zelden gaan zij met de griep in de koets en liggen 's morgens bij
den vlierpot te bed. Nu, zonder het naar achter gebragte orkest, is de zaal te klein,
de heeren kunnen heen noch weder, de dames, als haringen op een gepakt, zijn op
eenige uitzonderingen na ontoegankelijk, die in de logefuiken in den volstrektsten
zin; men stikt en men bevriest, men hijgt naar lucht en men huivert; de zaal, aldus
bezet, doet eene armzalige en smakelooze uitwerking; de pauze wordt door al deze
ongerijfelijkheden bij elkander voor de dames onuitsprekelijk vervelend en
onaangenaam, en niet het minst wegens den verfoeijelijken tabakssmook, welke uit
de koffijkamer bij dikke wolken de concertzaal binnendringt. Voorzeker, de
gelukkigsten van allen zijn nog diegenen der heeren, die, vrij willende zijn of zich
in den vreesselijken drang buiten het lokaal gesloten ziende, eene toevlugt hebben
gezocht op de gallerij, waar het minder benaauwd, in het geheel niet tochtig is, de
muzijk beter klinkt en zij zich, met hunne kijkglazen gewapend, onopgemerkt kunnen
verlustigen in het boezemmalsch van de dames, in het bange gekrioel van de heeren,
en beider kunne, de vrouwen in haren bonten tooi, de heeren in hun eentoonig laken,
zich voordoen als een perk bloeijende hyacinthen, in het vierkant door een pad van
vette tuinaarde omgeven.
Een Werkend Lid. - Wat praat gij? De Leidenaars komen toch; als het hun niet
aanstaat mogen zij wegblijven.
Klikspaan tot den gebelgden Leidenaar. - Wat zeide ik u, dat het eene aalmoes
was!
Maar hoe het mogelijk is in zulk een dampkring en uncomfort muzijk te kunnen
en te willen genieten, gaat het verstand te boven. Waarom toch schaft men die
zoogenaamde invitatie-concerten, waar men de dames zoo veel ongemak laat lijden,
geen enkel heer op gesteld is, en de Leden zelven niet meer mede op hebben, maar
niet voor eens en altijd af? Er steekt nut noch voordeel in: Sempre heeft Buitengewone
Leden genoeg.
Nu is het maar de vraag, of eenig concert ter wereld nut heeft en of er ooit iemand
komt om te luisteren, ja, of er daartoe de mogelijkheid bestaat. Een concert! wat
drukt het uit? welke is deszelfs bedoeling? waarvan is het de beteekenis? Het is de
opvoering van algemeen verkrijgbare, voor het meerendeel algemeen bekende
muzijkstukken van allerlei stijl en kleur, allerlei soort en
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snid, allerlei gehalte en waarde; hooge en lage, klassiesche en romantiesche,
geestelijke en wereldsche; voor eene menigte, van welke negentien twintigsten niet
alleen niets begrijpen van de kunst, maar er bovendien noch belang in stellen, noch
behagen in scheppen. Eene diepzinnige symphonie wordt door fransche variatiën op
de viool, vervangen op hare beurt door een bravour-aria uit een italiaansch zangspel
en dit weder door een duitsch concert voor de piano-forte, in tweeën gehakt; eene
kunstige ouverture door oppervlakkige romances opgevolgd.64 Nog eens! welke
meening kan in deze aaneengeschakelde opvoering van onzamenhangende
kunstvoortbrengselen liggen, welke elkander als zoo vele tegenstrijdige kleuren in
den geest der toehoorders verdringen? De voorstander zegt: - Om bij het publiek den
zin voor toonkunst aan te wakkeren. - Helaas! is hij niet reeds wakker genoeg! Concerten - voegt hij er bij - zijn een beschaafd publiek in deze eeuw eene behoefte.
- Juist, daar zit de knoop! De toonkunst is in de mode. Arme kunst, die in de mode
is! Om de modezucht in deze muzijkeeuw te huldigen, daarom alleen, heilige
toonkunst, in de wufte wereld nedergelaten! worden de trillendste akkoorden der
meesters voor de voeten gesleept des publieks, daarom alleen verknipt, verknoeid,
uit hun verband gerukt, van hunne plaats genomen, losgesneden uit hunne lijst.
Beethoven, vrouwen zonder hart noemen uwe meesterstukken lief! Weber, mannen
zonder tranen noemen uwe zuchten aardig! Verdienstelijke Rameau, Mozart, Glück,
Spohr, Cherubini, helden der kunst! schepsels zonder gevoel en gehoor vellen vonnis
over uwe harmonijen! Hiervan nu dragen de concerten, hiervan de zoogenaamde
muzijkfeesten de schuld. Zij hebben de toonkunst verlaagd, zij hebben haar den
tijdgeest, den voorbijgaanden smaak, hoe dikwijls wansmaak! den smaak van nuffen
en fatten - onverschilligen van den beginne - de nukken van de menigte onderworpen
en de toonkunst tot de eenige kunst gedoemd, die veroudert en verschiet, als het
fatsoen van een kleed of het gebloemte van een vest. Homerus, Virgilius, Dante,
Shakespeare, Goethe, zullen onvergankelijke teekenen blijven van de verhevenheid
des menschelijken gevoels en der menschelijke gedachte; de naam van Apelles en
Phydias waait ons met al de blozende frischheid der jeugd uit het oude Griekenland
tegen; Raphael, Michel-Angelo, Holbein, Durer, Rembrandt, voor wier bezield paneel,
hetwelk de rijkaard met liefde en ontzag vertroetelt, de vurige kunstenaar knielt,
leven voort in de onvoorwaardelijke bewondering aller geslachten, en het is als of
onzigtbare engelen uit den hemel het kostbaar erfdeel met hunne reine vleugels
overschaduwen en waken over het bovenmenschelijke heiligdom. Op die flambouwen
der edelste zielsbeschaving, op die toonbeelden van zedelijke en plastische grootheid,
houdt eeuw in eeuw uit geheel het menschdom met eene gelijke verrukking de blikken
gevestigd, staart er zich blind op, duizelt, zwijgt en aanbidt. Alleen de helden der
toonkunst, de zonen der zachte, der beminnelijke, welluidende, liefelijke,
bloemenstrooijende, sluimerzoete Titania, gaan op of onder naar mate ongeroepenen
het eis-
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schen; der willekeur van wormen staat het vrij, als ware het eene kunst van welke
de geest Gods geweken was, over de muzijk den regterstaf te zwaaijen; Palestrina,
Handel, Bach65, zijn namen, die niet meer genoemd, meesters, die niet meer gehoord
worden; scheppers, die men niet meer kent, kennen wil, kennen mag, kennen durft!
De muzijk is tweeledig: gewijd en ongewijd. De eene behoort de kerk, de andere
den schouwburg; de eene Gode, dien zij verheerlijkt, de andere den mensch, wiens
hartstogten zij met hare geluiden schildert en uitdrukt. Wat hebben de ontheiligers
gedaan? De Missen, de Oratorio's, de Psalmen, hebben zij, als melaatschen, de heilige
tempelgewelven ten openbaren marktveld uitgedreven; zij hebben de opera's
verbrokkeld en uitgeknipt, en daar verheffen zich nu de godgewijde liederen in
feestzalen, zonder betrekking of toepassing op de gelegenheden, bij welke zij plegen
te worden uitgevoerd, hoort men ouvertures, gescheiden van de zangspelen welker
geest zij ademen, koren, welker zin verloren gaat, zamenspraken, zonder oorzaak,
slot en verband. Pieneman, wat zoudt gij zeggen, zoo een paar matrozen, uit uwe
voorstelling van de Ruiters dood gesneden, op deze of gene kunstbeschouwing,
waarschijnlijk half verminkt, ter tafel werden gebragt? - Maar de kunst, zegt men,
de kunst! Een eenig persoon leest wel een tooneelstuk voor in een vertrek, waar... Komt met geene kunst aan bij het publiek, speelt dan voor kunstenaars! deze alleen
hebben het regt te beoordeelen, deze alleen achter de schermen te staan.
Tusschen deze beide staat eene derde muzijksoort: de zuiver instrumentale, de
kunst om haar zelver wille, zichzelve ten doel en uit haren aard meer overhellende
naar de kerkelijke dan naar die van den schouwburg, de symphonie in een woord,
met hare kinderen en hovelingen. Voegt er het Lied bij.
- Deze zal dan toch wel, in uw geest gesproken, voor het publiek mogen gebragt
worden?
De hemel beware er haar voor! Het is kamermuzijk, privatmusick. Waarachtige
liefhebbers, mannen van smaak en van hart, ingewijden alleen werd deze muzijksoort
geschonken. Zij behoort uitgelezene kringen, aandachtige hoogschatters.
- Ik geloof dat gij onregtvaardig wordt. Of zoudt gij het publiek ook den toegang
tot het tooneel en de tentoonstelling willen ontzeggen?
Neen, die kunsten staan hooger en spreken te veel tot het verstand. Het publiek
ziet er tegen op en durft ze niet aan. Het kan er geen kwaad bij. Maar de muzijk is
eene vlinder: de minste onhandige aanraking beschadigt het fijne stof harer vleugels.
Hoe! gij zoudt Beethoven, de zuiverste uitdrukking dezer instrumentale muzijk, den
man wiens geheele wezen een korf was van geruisch en harmony; wien God liefderijk
sloeg met eene gezegende doofheid, opdat hij niet meer het leven der aarde en het
krakeel der menschen, maar ongehoorde melodijen zou vernemen, die hem van uit
den hoogen hemel als op Cherubwieken tegenzweefden of als manna nederdaalden
op zijn klavier;
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hem, wiens wereld eene geestenwereld was van toonen, zich beurtelings
zamentrekkend op zijn wenk tot de verhevenste akkoorden, beurtelings uiteenstuivend
als een heirleger hoorbare sterrebeelden, - van klanken, met wie hij leefde als een
vriend, die hij gebood als een vorst, die hij de menschen welluidend verkondigde;
dien man zoudt gij aan uwe modepoppen te verslinden geven! Goethe met zijn fijnen
vriendenkring om hem heen en tegen over hem de kapel des groothertogs van
Saksen-Weimar, die hem op zijn wensch symphoniën voorspeelt of quartetten doet
hooren, ziedaar het ideaal. Maar niet in eene zaal, waar niemand zelfs gekomen is
met het voornemen om den meester te begrijpen. De airs variés, de caprices, de
pot-pourris, kortom de obligaten, kwakzalverijen door kwakzalvers uitgevoerd en
vrij algemeen geschreven66, met eene romance tot zang er achter en een walz van
Strauss tot ouverture er voor, deze moge het publiek ruimschoots genieten met den
beuzelpraat, waarin deze paarlen doorgaans gevat zijn; deze zijn juist kost voor
hetzelve; hoezee! deze zijn eerst muzijk naar de mode en naar den laatsten smaak,
zich met de wanstaltigste vleijerij plooijende en kruipende naar al deszelfs grillen
en invallen. Maar eene mis! maar eene symphonie! het zou zonde; maar een brokstuk
uit eene opera, het zou jammer wezen. Leve de obligaten en de deuntjes!
Het scherm is gevallen na het tweede bedrijf van de Lucia. In de loge eener jonge
vrouw treedt een heer, vraagt haar hoe het stuk haar voldaan heeft en bevredigt hare
nieuwsgierigheid, door haar op eenige der schoonheden van het laatste bedrijf voor
te bereiden.
De jonge vrouw. - Zoodat Lucie alweêr zingende sterft?
- Heeft u er dan iets tegen, mevrouw?
- Hoe onnatuurlijk! Ik houd veel meer van vaudevilles.
- Het is mogelijk, mevrouw, maar er zijn niet veel vaudevilles waarin gestorven
wordt. Misschien heeft u willen zeggen, dat een treurspel b.v. meer overeenkomt
met de behoefte van uw geest dan een stuk dat enkel zang is.
- Een treurspel? O, neen! Dat 's vervelend; eene opera is veel amusanter; maar ik
vind het alleen gek, dat de menschen er altijd zingende in moeten sterven, en ik ben
verzekerd dat u er ook zoo over denkt.
- Vergeef mij, mevrouw, dat mijn gevoelen voor deze keer van het uwe verschillen
moet. Voor mij leeft achter dezen voorhang eene wereld, welker wezens, even als
de vogeltjes, al zingende spreken; zij zijn niet anders gebekt, en als zij sterven blazen
zij natuurlijk ook al zingende den adem uit. Veroordeelt u het dan ook, dat de personen
van de treur- en blijspelen in verzen sterven?
- Ja, verzen!... dat is waar!... maar dat hoort men zoo niet.
- U zal mij toch wel willen toestemmen, dat het nog veel onredelijker is de personen
beurtelings te laten zingen en spreken, zoo als in het bastaard genre, dat men
opéra-comique noemt.
- Hé, waarom? dat vind ik wel aardig, als dat zoo eens afwisselt.
- Ja, maar, mevrouw, het is onmogelijk. Toets de kunst, ik bid u, zoo wei-
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nig mogelijk aan de waarheid der wezenlijkheid, maar bedenk tevens, dat er toch
altijd eene afgesprokene, eene overeengekomene waarheid bestaan blijft, welke de
kunstenaar nooit verzaken mag. Zingend sterven is niets onnatuurlijks...
- Maar zingen is toch iets prettigs, iets vrolijks!...
- herinnert u zich ook dat Shakespeare ergens zegt:
I am never merry when I hear sweet music,67

en gevoelt u niet, hoeveel waarheid...
Het gordijn gaat op, de mevrouw is gered.
Ziedaar nu uw publiek, het publiek, dat de voortbrengsels der groote vernuften
aanhoort, beoordeelt! Onder de symphonie hebben zij gefluisterd; de dames gehaspeld
aan hare mantille, gespeeld met haren zakdoek, gesnoven aan haar reukfleschje; de
heeren geloerd door hun lorgnet, van den eenen voet op den anderen gedribbeld.
Onder een pot-pourri uit Fra-Diavolo of variatiën op een thema uit le brasseur de
Preston luisteren zij; neen! zij kijken. Maar er is niets te zien. Onnoozele! Niets te
zien? en zij kijken den zwoegenden virtuoos de toonen uit het instrument en begrijpen
maar niet, zeggen zij tot elkander, hoe hij het doet, en schudden met verbazing het
hoofd; want in de kunstvaardigheid der voordragt schuilt thans voor de meesten de
hoogste bestemming der kunst.
Eene schilderij is voor de oogen, muzijk voor het gehoor en een orkest een
noodzakelijk maar belagchelijk ding. Al die stijve mannen op die tuitelachtige bankjes,
met die geraamteachtige lessenaars voor hen, in allerlei gedraaide houdingen
gewrongen, somtijds voortjassende dat hun het zweet langs het voorhoofd druppelt,
benevens den orkestmeester, die met zijne opzigtige gebaarden en bewegingen de
aandacht aftrekt en boven allen uitsteekt, terwijl elk muzijkant eene gedrogtelijke
schaduw achter zich op den muur werpt, en het schijnsel van al de strijkstokken
telkens als zoo vele pijlen bij elke opstreek naar de zoldering vliegt! Demidoff gaf
verleden winter concerten, op welke het orkest achter een breed gordijn verborgen
was. Zoo iets scheen mij vroeger onmogelijk, wegens de vrees, dat zulk een maatregel
nadeeligen invloed op het geluid zou hebben, doch nu de ondervinding deze bedenking
heeft doen wegvallen, zou ik voorstellen, ook in het welbegrepen belang der kunst,
dat de orkesten voortaan overdekt werden. De toonen zijn iets onzigtbaars en
bevleugelds; het stuit mijn gevoel, zoo ik zien moet, hoe zij worden voortgebragt;
ik wil mijn oog niet in de fabriek werpen, ik wil het speelwerk niet kinderachtig van
binnen zien, ik wil niet gehouden zijn te weten, hoe de instrumenten elkander
vervangen en wie aan de eerste viool zitten en wie het orkest bestuurt en wie eene
witte das draagt en wie boordjes en wie een bril, en al de verschillende geblazene en
gestrekene noten uit elk afzonderlijk instrument als het ware zien oprijzen. Het moet
één toon, één zin, één ligchaam, één innig

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

447
geheel, één instrument voor mij wezen. Een gordijn! o! hangt een gordijn voor het
orkest!
- Maar de stand, de houding van den virtuoos?
Wat gaan zij u aan? Zoo zij niet deugen zal zijn spel het verraden, indien gij uzelven
geleerd hebt - want ook dit is eene kunst en welke inspanning vereischt - scherp en
fijn genoeg toe te luisteren. Bovendien zijn zij alleen voor den kunstenaar belangrijk,
en wat is het publiek anders dan de menigte minus dezen? Maar gij wilt zien, hoe de
speler die verbazende toeren verrigt, met die pizzicati, die arpeggi goochelt, en of
gij zijne behendigheid ook betrappen kunt in het werken met geluiden, welke gij niet
begrijpen kunt, dat eene menschelijke hand bij magte is voort te brengen; dàt is het!
Ook wilt gij zien of de obligatist een mooi man is, of hij een goeden kleermaker
heeft, of zijn rok met een lintje is uitgemonsterd, of hij zijne oogen laat rollen door
zijn hoofd of smeltend naar den hemel heft. In één woord, gij wilt - want de muzijk
dezer eeuw is voornamelijk gemaakt om te zien uitvoeren - op de hoogte zijn van
alles wat er stoffelijks, werktuigelijks en uitwendigs in de muzijk is, en als het
geliefkoosde aria terugkeert gaat er een gemurmel van goedkeuring door de zaal.
Arme toonkunst, in welke handen zijt gij gevallen! En om dit alles nu, Leden van
Sempre Crescendo, gij, die haar op eene waardige wijze met al het vuur der jeugd
onderhoudt en vereert, o! Klikspaan bidt u, leent de hand niet langer aan de algemeene
heiligschennis, schaft, schaft uwe invitatie-concerten af en sluit u op met uwe Muzen
in de Stads-Gehoorzaal!
Sempre Crescendo's vestiging dagteekent van December 1831.
Eenige kwakken, die zich te 's Hage met eenig gelukkig gevolg op de beoefening
der toonkunst hadden toegelegd en een gezelschapje, aan die uitspanning gewijd,
met den prophetischen naam van Sempre Crescendo bestempeld hadden, bragt het
toeval, met eenige kunstminnende kweekelingen van de Noordwijksche Kostschool,
als Studenten te gelijk aan de Leidsche Hoogeschool en stelde hen aldaar in de
gelegenheid de werkzaamheden terstond te hervatten, zoodat zij de inrigting eenvoudig
van de Hof- naar de Academiestad over te planten hadden. De wind was der muzijk
gunstiger dan den rijmlust; den Student-Toonkunstenaar viel een zachter lot ten deel
dan den Student-Autheur. Sempre werd spoedig algemeen erkend en begrepen onder
de roemvolle instellingen der Academie; allen was het eene eer zich als Leden in de
Vereeniging te zien opgenomen, en wie het aan talent of aanleg ontbrak smartte het
toch bij de concerten, van welke iedereen zulk een hoogen dunk koesterde, niet te
kunnen toegelaten worden.68 Spoedig echter werd in deze behoefte, welke zich hoe
langer hoe algemeener en dringender bij de Academiesche jeugd deed gevoelen,
door de vrijzinnige inschikkelijkheid der Leden, gepaard aan het welbegrepen belang
ter instandhouding van het Gezelschap, voorzien en velen, na voorafgaande booning,
onder den naam van Buitengewone Leden, toegang verleend. Alzoo schonken de
Leidsche Studenten zichzelven
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eene oefenplaats in de toonkunst, gelijk zij zich later eene uitmuntende schermzaal
verschaften, gelijk zij zich in het vervolg eene behoorlijke manege - zeven magere
knollen! - bezorgen zullen. In den beginne beschoor het lot, ondanks al dien
voorspoed, Sempre zware tijden, en in de dagen van den Academieschen strijd stond
het meermalen op den rand des afgronds, maar thans is het meer dan ooit stevig
gevestigd en geworteld in de Academiesche Maatschappij en ziet het tegenwoordige
geslacht met een trotsch welgevallen terug op den dag, toen het zich in het openbaar
mogt verheugen in de verjaring van Sempres tienjarig bestaan en in het openbaar de
verzekering ontvangen van den luister, dien het schenkt aan de Hoogeschool en welke
toekomt aan welgeslaagde pogingen.
Doch te midden van Sempres voorspoed ontbrandde in deszelfs schoot een
noodlottig vuur, een burgerkrijg, welke onophoudelijk voortsmeulde en slechts dan
vlammen uitsloeg, wanneer de wind der omstandigheden er feller zijn adem in blies;
eene vete tusschen de Buitengewone en Werkende Leden. - Meer regten! riepen de
eersten, gij beslist zonder ons! Geene besluiten, geene veranderingen in de Wet
zonder ons geraadpleegd te hebben! Uwe bepalingen, uwe vergaderingen houdt gij
geheim! - Zij gaan u niet aan, was het antwoord. De twist liep hoog. Hij werd gestild,
hij verhief zich weder. Er kwam eene herziene Wet.69
Van den beginne af aan hebben de Buitengewone Leden hun standpunt niet
begrepen. In de eerste jaren na Sempres stichting was het de begeerte van de meeste
Studenten zich in de gelegenheid te zien gesteld de concerten van het Gezelschap
bij te wonen; Sempre van zijn kant verlangde geld, ten einde zich de noodige muzijk
te kunnen aanschaffen, en zoo kwam men elkander te gemoet; de Studenten zouden
tot de muzijkale werkzaamheden toegelaten worden, tegen de matige contributie van
ƒ0,75, waarvoor de Werkende Leden in staat zouden wezen de aanmerkelijke uitgaven,
welke een redelijk uitgebreid répertoire medebrengt, te bestrijden. De Wet wijst in
haren geheelen geest zeer duidelijk het bedoelde standpunt aan. ‘Het gezelschap
Sempre Crescendo’, leest men aan het hoofd, ‘heeft voornamelijk ten doel, om aan
zulke van de Studenten der Leidsche Hoogeschool, welke daartoe de vereischte
geschiktheid bezitten, gelegenheid te geven, om zich onderling te oefenen in de
toonkunst; en verder, om ook aan die Studenten, welke, schoon zelf geen werkend
aandeel nemende aan de muzijkale oefeningen, evenwel verlangen mogten dezelve
bij te wonen, gelegenheid te geven, onder de volgende bepalingen, bij de Concerten
van het Gezelschap tegenwoordig te zijn.’ Ook is de keus der door de Buitengewone
Leden in te leveren lijst van twaalf candidaten tot het Buitengewoon Commissariaat
van de Commissarissen der Werkende Leden onmiddellijk afhankelijk. ‘De
Buitengewone Leden’, staat er verder, ‘hebben het regt, de Concerten, voor welke
zij de contributie betaald hebben, bij te wonen, mits zich houdende aan de bepalingen
dezer wetten.’ Ook hebben hunne Commissarissen geene zitting in de Vergaderingen
der Werkende
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Leden, terwijl op die Vergaderingen door de Werkende Leden al die besluiten
genomen, schikkingen, wetten en veranderingen in de wetten gemaakt worden, als
welke door hen voor het Gezelschap nuttig en noodig geacht worden. Zoodat de
Buitengewone Leden niets meer zijn dan het publiek en ook als zoodanig door de
wetten des Gezelschaps beschouwd worden. Hiertegen nu kwamen zij op. Het groote
argument van de Buitengewone Leden klonk: wij betalen, ergo moeten wij regten
hebben. Indien het argument niet ter kwader trouw was, hetgeen niemand zal
veronderstellen, dan was het zachtst genomen eene dwaling. Van den beginne af aan,
zeiden wij, hebben de Buitengewone Leden hunne stelling, de voorwaarde waarop
zij tot Sempres concerten toegang hebben en de wet als het ware gebouwd is, niet
begrepen. Wij hebben dit uit de geschiedenis en met de wet in de hand trachten te
betoogen. De naam, Buitengewone Leden, bragt hen in de maling. Leden zijn zij
eigenlijk niet; zij hebben alleen maar het regt - en dit is hun eenige - van te komen
luisteren. Zij betalen, het is waar; maar niets meer dan hunne zitplaats, gelijk bij
Hoedt en Bingley of bij Wetrens en le Lièvre. Voor hun geld nog iets meer dan den
toegang te eischen was onbillijk en onredelijk. ‘Zij handelen maar naar willekeur
met ons geld!’ heeft men hooren zeggen. Natuurlijk. Of vraagt gij ook Vrugt, Lubeck,
Döhler, Ernst, Servais, Vieuxtemps of wie ook, rekenschap van het geld, voor hetwelk
zij u op hunne gaven vergasten? Het zou immers al te onbeschaamd en te bespottelijk
wezen, en is 't het minder ten aanzien van Sempre, dat u even vreemd is als elk ander
concert, waarop gij niets meer dan uw stoel betaalt, terwijl van beide het eenige
onderscheid hierin bestaat, dat onder Studenten een concert om de helft beterkoop
is dan onder philisters. Ook hier heeft het publiek de toonkunst, na haar overrompeld
te hebben, aan zich trachten te onderwerpen, doch het is Klikspaans zekere
overtuiging, dat deze redenering, welke zoo duidelijk en eenvoudig is dat ieder
onpartijdige haar sedert lang bij zichzelven zou hebben kunnen maken, die van allen
is geworden, de vete reeds sedert lang gesmoord, de vrede reeds sedert lang gesloten
is en dat, met de onafhankelijke vrijzinnigheid, eigen aan de jeugd en den
Hoogeschooltijd, Buitengewone en Werkende Leden de handen in elkander zullen
slaan, om in Sempres gestadigen bloei de Hoogeschool blijvenden luister bij te zetten.
Kleingeestigheid zullen zij moedig en onverschrokken zamenspannen steeds van
zich te weren; liever zich gevoelige slagen getroosten dan lafhartig te bukken voor
de kitteloorige bekrompenheid van muzijkantentrots en steeds Sempre Crescendo
een open tempel doen strekken voor ieder jongeling wiens boezem zwanger gaat van
melodyen.70
Maar, past op, past op! Klikspaan houdt u bij den arm. De muzijk is eene
gevaarlijker feeks dan gij vermoedt. Luistert!
Als de jongeling zich aan de banden der school ontwrongen heeft en met zijn schat
van Grieksche, Romeinsche en meetkundige kennis vrij gevoelt in de Academiestad,
barst plotseling, met al de hevigheid zijner achttien jaren,
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den vulkaan zijns gemoeds uit. Gelukkig, zoo hem de magt der neigingen bewust is,
tegen welke het hem pligt zal zijn met al het strijdvermogen zijner rede op te varen;
zoo hij den stroom der tijdelijke verrukking weet te bedwingen, welke hem als in
eene zee van geestelijken wellust op hare zachte baren dreigt te laten afdrijven tegen
de klippen, naar welke de Syrenen met haar zoet gefluit den niet argwanenden heen
vleijen! Onze eeuw, welke den kunstenaar niet meer alleen bekroont met lauweren,
maar ook bekleedt met titels en aanzien, opheft tot de hoogste en hoovaardigste
kringen, omgeeft met een fantastischen stralenkrans; onze eeuw, welke den versleten
adel des bloeds een voortreffelijkeren, dien van verdiensten, heeft in de plaats gesteld;
wier fijne en algemeene beschaving bij alle klassen des volks het begrip van de
vormen der kunst en het gevoel voor de schoone gedachte, zich in dicht, in marmer,
op het doek, in het maatgeluid openbarende, zoo overmatig en onevenredig heeft tot
helderheid gebragt en opgewekt - onze eeuw moest ook wel den invloed dezer
verschijnselen, dezer stemming der maatschappij, aan de verschillende bevolkingen,
inzonderheid aan dat gedeelte, hetwelk nog in de volheid van deszelfs levensgenot,
voor hetzelve zoo nieuw en tevens zoo frisch, zonder bepaalden werkkring rondstoeit,
en wel het meest aan het beschaafdste, het weligste, meest naar die rigting der eeuw
heengebogene, de Academiesche jeugd, mededeelen. Van daar die hartstogtelijke,
overdrevene voorliefde van zoo vele ongeroepenen voor de kunst, welke - ziedaar
de ramp! - hun zulk een jammerlijken afkeer inboezemt voor de wetenschap. Ach!
hoe velen zijn er, wakkere koppen, fiksche geesten, jongens met een helder verstand,
een duidelijk voorstellingsvermogen, eene juiste bevatting, een vaardig geheugen,
rijk aan kundigheden, degelijk onderwezen, op de school blakende van leerzaamheid
en vlijt, die, in plaats van zich rekenschap af te vragen van hunne toekomst, van
hunne pligten, vrede te sluiten met hunne bestemming, hunne omstandigheden, met
de noodzakelijkheid en, gelijk zij spreken, de prozaïsche maatschappij; in plaats van
geloof te slaan aan wat de wijze ondervinding hun te verstaan geeft, de vriendschap
raadt en vermaant, of zich aan voorbeelden te spiegelen; in plaats van zich met
onderwerping en ijver toe te leggen op het gekozen vak, dat al de behoeften vervullen
moet des mannelijken leeftijds, - hunne beste, kostbaarste jaren, jaren door de natuur
tot den arbeid en de ontwikkeling des geestes bestemd, jaren later voor eeuwig
verloren, ijdeltuitig verwaarloozen, verspillen, verbeuzelen, verfladderen!71 Gij allen
- Studenten-Autheurs, thans zou Klikspaan u van eene ernstiger zijde kunnen teekenen!
- gij, veelgeliefde jongelingen, wier dagen nutteloos te loor gaan in nietigheden of
in droomerijen, welke zich nooit zullen verwezenlijken, gij, die toegeeft aan een
toestand van geest, welke u voor ware studie onvatbaar maakt en ongeschikt, werpt
toch die vreemde octavo's weg, waarmede uwe tafel overdekt ligt! Hebt gij aan de
natuurlijke spanning uwer zenuwen en het bonsen van uw hart van twintig jaren dan
niet genoeg; verheffen zich dan geene zuchten diep genoeg uit uwe van
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onbestemd verlangen beklemde borst; gist de liefdestroom dan niet schuimend genoeg
door uwe aderen en ruischt de behoefte naar iets ruimers, hoogers, zuiverders, naar
iets onbekends, niet weelderig genoeg om uwe slapen; vloeijen er dan niet genoeg
tranen door het wit uwer oogen, als de zorgeloosheid, waarin gij baadt, uwe
lotbestemming kommervol en troosteloos toetst aan de harde maatschappij, en gij u
verdiept in hersenschimmige voornemens, ontoepasbare stellingen, schemerende
idealen zonder grondslag in de werkelijkheid, waarvoor gij terugdeinst, maar die
onvermijdelijk aantikt, u mededoogenloos verzwelgt, in welke het uwe roeping is te
leven en tot aller heil werkzaam te wezen? Is u al de poëzij, met welke uwe jonge
jaren u overstelpen en die u bedwelmt, wierook opstijgende uit uw eigen hart, niet
voldoende? en zoekt gij nog scherperen prikkel in dien oceaan van boekdeelen, welke
de eene dag voortbrengt en de andere verslindt, eene scheeve wereldbeschouwing,
eene ongodsdienstige zedekunde van willekeur en eigenbaat prediken, noch den
smaak veredelen, noch den geest verheffen, en des te gevaarlijker in een tijdperk
waarin deze beide, nog zoo luttel van het versterkend en zelfstandig makend voedsel
der kennis doordrongen, niet vast en onafhankelijk genoeg staan om de gewetenlooze
broodschrijvers der eeuw in al hunne leugentaal te peilen; in een tijdperk waarin 's
menschen vaste beginsels tot stand komen en in den maalstroom van gedachten,
welke zich verdringen in zijn brein, van vraagstukken, welke zich opdringen aan zijn
geest, de regels en grondstellingen zich vormen zijns wandels, de raadsels zich
beginnen op te lossen en eenige overtuigingen hun licht werpen door de schemering?
Gij overspant uwe zenuwen, gij jaagt uwe verbeelding zoo wel als uw denkvermogen
op een dwaalspoor! Weg er mede! het is vergif voor u! gij zuigt maneschijn en
rozengeur! In plaats dat uw geest, door het heilzame brood der wetenschap, dien
hefboom der gedachte, versterkt, eenmaal moedig en gespierd zich aangordt als het
tijd is, vervalt hij, vadsig, loom, week, oververzadigd, zonder geloof, zonder hoop,
zonder liefde, in een treurigen, ziekelijken, werkeloozen toestand, en wanneer het
uur slaat van handelen en strijden, knaagt u een worm des verderfs en verteert u de
wroeging der weerloosheid, daar gij gevoelt dat u door eigen schuld kennis en
veerkracht ontbreken. In Frankrijk schrikken dezulken plotseling wakker uit hun
roes, gillen het uit in hunne wanhoop. Zij meenden dat zij kunstenaars waren, groote
mannen en vernuften: 't was eene noodlottige leugen! Het leven wenkt; zij zijn
onbekwaam, zij zijn onbruikbaar. De maatschappij ijlt voort; zij zien zich buiten
gesloten. Holt den vertrokken spoorwagen maar na, verdoolden! En dan grijpen zij
roekeloos eene pistool of steken de kolen aan, aangemoedigd door een onvoorzigtiglijk
ten tooneele gevoerd doorluchtig voorbeeld.72 Hier in ons vaderland troosten zij
zich, mijmeren mismoedig voort, tot de jaren komen dat de driften der jeugd bekoeld
zijn, dat zij elkander wijs maken dat zij al evenwel toch knap zijn en alzoo de reeds
zoo treurige toekomst des lands,
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welks volk - hoe onverdragelijk en vreesselijk de gedachte ook zij aan het verlies
van nationaliteit - in deszelfs verbastering niets beters overschiet dan zich met een
ander gezonder en milder bloed te vermaagschappen, al zekerder en onvermijdelijker
doen worden.
Voor hen wier gesteldheid wij schilderden en wier getal, helaas! grooter is dan
menig huisvader vermoedt, is de muzijk niet de liefelijke, zachtzinnige vriendin, die
hen bij de hand leidt in de bekoorlijke landouwen der kunst, die hun gemoed beschaaft,
hun smaak veredelt; zij is de gevaarlijke, bedriegelijke verleidster, de vleijende
duivelin, die het gevoel aanprikkelt ten koste van de rede, den jongeling warsch
maakt van kennis en volmaking, verweekt, verflenst, verlamt, ontzenuwt, bederft,
van elk genoegen van het denkvermogen afkeerig maakt en zachtkens in den afgrond
troont. Muzijk, de werktuigelijkste kunst, is voor ieder, wiens oor een geheimen gang
heeft naar het hart, - en wie zal bekennen, dat hij zin voor toonkunst mist? - meest
van allen toegankelijk. Slavinne der mode, heerscht zij met deze over Europa. Zij is
de aangebedene, de gevierde, zij de kunst der eeuw; voor haar de sympathiën der
volken!
Heureux ceux qui vivaient dans ce siècle sublime
Où, du génie humain dorant encor la cime,
Le vieux soleil gothique à l'horizon mourait!
Où déjà, dans la nuit emportant son secret,
La cathédrale morte en un sol infidèle
Ne faisait plus jaillir d'églises autour d'elle!
Ère immense, obstruée encore à tous degrés,
Ainsi qu'une Babel aux abords encombrés,
De donjons, de beffrois, de flèches élancées,
D'édifices construits pour toutes les pensées;
De génie et de pierre énorme entassement;
Vaste amas d'où le jour s'en allait lentement!
Siècle mystérieux où la science sombre
De l'antique Dédale agonisait dans l'ombre,
Tandis qu'à l'autre bout de l'horizon confus,
Entre Tasse et Luther, ces deux chênes touffus,
Sereine, et blanchissant de sa lumière pure
Ton dôme merveilleux, ô sainte Architecture,
Dans ce ciel, qu'Albert Dure admirait à l'écart,
La Musique montait, cette Lune de l'art!73

Niet voor den geleerde, niet voor den wijsgeer, niet voor den staatsman, niet voor
den schilder, niet voor den dichter, wat zeg ik? zelfs niet voor den toondichter, ligt
het tegenwoordig geslacht op de knieën. Noch Rossini, noch Meyerbeer, bewijst de
menigte de laagheden, welke zij nog somwijlen voor gekroonde hoofden veil heeft.
Het zijn de obligatisten, de vocale en instrumentale acteurs, de tolken slechts, de
uitvoerders van de voortbrengselen der
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meesters, de zamenflansers van der meesters melodiën tot potpourris en airs variés,
in welke hunne behendigheid op de snaren uitblinke, de kwakzalvers in één woord,
die, met balletspringsters verward, de bedorven smaak des verblinden publieks in
deszelfs dolzinnigen ijver met onbezonnen lof, baldadige eerbewijzen, honderdvoudig
overdreven gejuich, vervolgt. Wie deelt niet dezen roes der mode? Wie is alleen
onder al die dwazen wijs? Een toonkunstenaar te zijn, een afgod der eeuw! welk eene
verleiding! Wie wederstaat haar? De jeugd althans allerminst. Men droomt muzijk,
en zoodra schrapt men niet mede in het orkest of men waant zich kunstenaar geboren.
Vriendschap! wie denkt er meer aan? Is uw vriend fideel en bekwaam?
- Hij speelt goed bas.
Hoe lang reeds is hij de vertrouwde van uw hart?
- Sedert hij componeert.
Uw beste vriend!
- Ik droeg hem mijn IJsgalop op.
Men verwondert zich, dat er nog andere onderwerpen van overweging overschieten,
en vraagt hun, die de opgewondene stemming minder deelen, waarover zij dan toch
wel in godsnaam met hunne kennissen spreken. Kortom men is ingepakt en glijdt
steeds voort op de glibberige baan. Nacht op nacht is het zingen, spelen en... wat er
meer volgt.
't Is muzijk, muzijk, muzijk,
Muzijk tot over de ooren,

totdat eindelijk het muzijkale vernuft, door de Promotie gesleept, in de groote
maatschappij verschijnt als een leeghoofd en een redelijke tweede viool, die razend
veel noten gevreten heeft, wien de met eelt begroeide vingertoppen over de korte
nagels gebogen zitten en die, na lang zwoegen, zweeten en martelen, er in geslaagd
is, ten koste zijner studie, twee magtelooze muzijkstukjes bij elkander te haspelen.
En welke is dan nog deze kunst, waaraan de jeugd zich met al de drift harer jaren
zoo onbedachtzaam en uitsluitend verslingert, waaraan zij, met verwaarloozing van
wat haar onontbeerlijk is, al hare uren wijdt? Eene zinnelijke is zij, welke veel meer
de zenuwen dan de hersenen aandoet, het ligchaam veel meer dan de ziel. Er is, om
het zoo eens te noemen, iets dierlijks in de toonkunst...74
- Maar gij verwerpt de muzijkale gedachte toch niet?
Ik eisch niet meer van de toonkunst dan zij geven kan. Van nature onbestemd en
nevelachtig, vermag zij niet meer dan de ziel te schokken of te streelen door in haar
de algemeenste aandoeningen, voor welke zij vatbaar is, op te wekken. Zij vervult
den mensch met moed en doet hem ruim van borst op den vijand aanrukken; zij
koestert hem als een zoele lentedag of verrukt hem als eene bekoorlijke maagd; zij
overstelpt hem met onuitsprekelijk geluk en laat in zijn boezem een vertederenden
weemoed nederdalen; zij voert hem
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rond in de danszaal op het gesleep van de walsen en verplaatst hem te midden van
de weelde der wereld bij de prachtige tooisels en de wulpsche wendingen der paren;
zij doet hem in zichzelven wegzinken, in peinzende droefgeestigheid verdiept, tot
tranen toe bewogen en ontroerd; zij heft hem op tot wat verhevener is dan hij, en
alzoo tot God, en dankbaar en vurig stemt hij in met den lof, dien hij in het lied hoort
galmen. Doch meer dan deze algemeene invloed - even algemeen als hare taal - is
der toonkunst niet toegestaan. En dit is zóó waar, dat de ondervinding leert, hoedanig
dezelfde muzijkale gedachte bij verschillende personen, naar hunne inborst,
voorbijgaande stemming of ligchamelijke zamenstelling, tegenovergestelde
gewaarwordingen te weeg brengt;75 en wordt ten overvloede voldoende bewezen
door den zang, welke genoodzaakt is steeds den bijstand der dichtkunst in te roepen,
ten einde door dier vermogen bepaald worde datgeen, waarin de spraak der noten te
kort schiet. De muzijk is eene kunst, welke met uitsluiting de verbeelding prikkelt,
zonder medewerking van het verstand. Zij ontleert den jongeling het denken: daar
schuilt haar gevaar. Zij zet de hersenen op stal en jakkert de zenuwen af. Zachtkens
laat men zich voortwiegelen op het zoete geneurie en geeft zich, ten koste van alle
verstandsontwikkeling, ten koste van alle degelijkheid, van alle zelfstandigheid, ten
koste van de wetenschap, ten koste van de toekomst, van het waarachtige geluk des
lateren levens, met al de toegefelijkheid der jeugd over aan de trouwelooze Muze
der eeuw en der mode. Wacht u, jonge Studenten, zoo gij u zelven lief hebt, voor
muzijkale clubben!
Onder de schoone kunsten bekleedt de toonkunst voorzeker den ondersten trap.
Zij staat beneden de schilderkunst, wier vermogen van zich bevattelijk en bepaald
te doen verstaan niet sluimerend ter neder ligt gelijk de meesterstukken der
toondichters, welke in zekeren zin door den virtuoos uit hun schijndood behooren
opgewekt te worden; beneden de bouw- en beeldhouwkunst, wier doel geheel
maatschappelijk is en de groote mannen der aarde in het marmer tracht te doen
voortleven; verre beneden de dichtkunst, welke in haar onmetelijk gebied al de
schoone kunsten als het ware opneemt en de heilige verkondigster is, van het
geheimste, innigste, zuiverste, van het engelachtige der menschelijke ziel. Van daar
misschien de onverdraagzaamheid der musici, der liefhebbers, der half- en
kwartgeleerden, een heirleger! Bij hunne eigene zwakheid, van welke zij echter ver
zijn zich rekenschap te geven of te vragen, dragen zij een onbestemd gevoel om van
de zwakke zijde der kunst, waarmede zij tot in het redelooze en belagchelijke
dweepen, en hunne eenzijdige ontwikkeling ziet naijverig uit de hoogte neder op
alles wat de hartstogt, aan welke zij alle verstandelijke volmaking hebben ten offer
gebragt, hen volstrekt onvatbaar maakt te verstaan en te genieten, halen de schouders
op voor Vondel en keeren Rembrandt den rug toe. Impopulariteit! dit is het groote
doel waarnaar zij streven. Het publiek den blinddoek zoo lang mogelijk voor de
oogen gehouden! Toonkunst! het is iets geheimzinnigs, iets voor den lagen sterveling
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onbereikbaars! en zij sluiten zich angstvallig op in den toovercirkel hunner kaste.
Molière, de wijsgeer, die zulke diepe blikken in de menschelijke ziel wierp, riep
zijne keukenmeid boven en achtte het oordeel der onbeschaafde niet te gering om
op haren afkeurenden uitroep een tooneel te veranderen. De werkplaatsen der penceelen beitelkunstenaars staan open voor ieder, die smaak genoeg heeft ze te bezoeken,
en de schilder en beeldhouwer voelt zich vereerd met iedere aanmerking, welke hem
een teeken is van belangstelling in zijn arbeid, en bekent gaarne, dat hij dikwijls
pleegt verbaasd te staan over het scherpzinnig oog en het natuurlijke kunstgevoel
van menigen oningewijde. Alleen de musicus houdt zich met verwaandheid in zijn
zelfbehagenden trots op waarde en bijt den vreemdeling toe, die eene beoordeeling
wagen durft: - zijt gij kunstenaar? - en, als hij een ontkennend bescheid geeft, sluit
hij hem met een medelijdenden glimlach den mond. Of wel zoo een blokker, wien
nooit eenige melodie in de ooren gesuisd heeft en die reden zou hebben Apollo op
zijne bloote knieën te danken, indien hem ooit eene dragelijke romance mogt invallen,
het eindelijk zóó ver gebragt heeft, dat hij, door de genade van de vaste regels der
wiskunstigste kunst76, welke een wezen, wiens bewerktuiging het flaauwste
denkbeeld eener toonladder ontzegd is, tot eene soort van componist zou maken,
geene lieve, eenvoudige romance, o neen! maar iets oneindig meer verhevens, een
psalm of iets dergelijks, heeft zamengesteld, welken een man van smaak leelijk durft
vinden, fronst de dilettant het voorhoofd tegen den kwalijk onderwezen bediller en
vraagt hem met een gewigtig gelaat op zijn geweten af: of hij het wel begrijpt? Welk
eene school!
Om dezelfde reden waarom wij voorstelden voortaan gordijnen voor de orkesten
te hangen, waarom, gelijk bij de schilderkunst het penceel, de zigtbare behandeling,
- als het ware, gelijk in de dichtkunst, het onderwerp zelf - verdienstelijk kan wezen,
daarom is bij de muzijk de voordragt, de hoorbare opvoering, van bijzonder gewigt.
Van daar het aanzien den obligatisten geschonken, die het publiek in deszelfs ijver
met de componisten verwisselt en hun de eer doet te beurt vallen, welke dezen
toebehoort. Voor den toondichter zijn zij wat de tooneelspeler voor den tooneeldichter
is, weinig meer. Terwijl elke andere kunst, zelfs die van het schouwspel, den
kunstenaar niet dan na langdurige oefening en na schijnbaar onoverkomelijke
moeijelijkheden overwonnen te hebben, na jaren zwoegens, strijds, pijnigende
twijfelingen, tot eene zekere hoogte opvoert, zien wij in de eerste virtuozen van
Europa de jongste namen in de kunst. De lof van Vieuxtemps zweefde reeds op aller
tongen, toen hij naauwelijks zestien jaren telde; wie is de Eichhorns vergeten? de
wonderkinderen op de piano worden ieder jaar menigvuldiger77, en zouden wij eene
kunst, wier uitvoering zoo belangrijk en moeijelijk geacht wordt, dat aan hare
waarachtige scheppers en dichters dezer tolken voorgetrokken worden, en toch zoo
vroeg in hare grootste volmaaktheid te bereiken is, niet beneden de overigen mogen
plaatsen en verdacht houden van niet veel meer dan ligchamelij-

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

456
ke oefening te zijn? - Maar zij hebben er ook al de uren hunner kindschheid aan
opgeofferd, zegt gij, daar schuilt het geheim van hunne vroege faam. - Zij dragen er
de vruchten van. Welk eene armzalige ontwikkeling, na zulk eene geestvermoordende
opvoeding! In hen bevestigt het zich ten volle, dat de muzijk buiten het verstand, ja,
buiten het hart kan omgaan en geheel werktuigelijk blijven, zonder op te houden
voortreffelijk te zijn.78 De meesten zijn weinig onderrigte menschen; zij lezen nooit;
zij oordeelen verkeerd; zij zijn partijdig, smakeloos, flaauw, onbeteekenend; velen
worden cijferaars, loopen, met de Leeraars onzer Hoogescholen, aan het lijntje der
nijverheid en zien in hunne kunst niets hoogers dan eene broodwinning; zij maken
een gedeelte van hun instrument uit, zonder hetwelk zij luttel waard zijn en missen
gewoonlijk den ernst, welke aan de natuur des waren kunstenaars eigen is: hun gedrag
zou er de bewijzen van kunnen leveren. Virtuozen zijn afbrekers, hun omgang deugt
niet. Laat de jonge Student op zijne hoede zijn!
De muzijk is de eenige kunst, welke middelmatigheid duldt, waarin de
middelmatigheid zich op haar gemak bevindt, ja, in zichzelve, en met eenig regt,
behagen mag scheppen. De kermisblazer verschaft ons onder een opgeschoven raam
aangename oogenblikken; niet ongaarne leenen wij het oor aan een muzijkstuk, door
een jong meisje met zekere bevalligheid op de piano uitgevoerd, en een lied, met
eenig gevoel voorgedragen, boeit en behaagt ons. Bewijst dit iets tegen de toonkunst?
Geenszins, en ik zou schromen haar deze eigenschap, door welke het gezellig verkeer
zoo zeer pleegt veraangenaamd te worden, als een verwijt aan te wrijven, ware het
niet dat het dilettantisme er zoo sterk door werd aangemoedigd, de kanker welke ten
allen tijde knaagt aan elke schoone kunst, doch aan geene onvermoeider dan aan de
muzijk, wegens den voortdurenden invloed der mode, onder wier wufte schepter zij
zucht.7980 Erkent gij dilettanten? Liefhebber! kunstminnaar! het is een mooi woord
voor brekebeen. Hij behoort meer tot het publiek dan tot den kunstenaar, wiens toon
hij zich aanmatigt. - Het is al heel sterk voor een liefhebber! vleit de menigte; dat
zoo veel zeggen wil als: - voor iemand, die er niet veel van te doen heeft, is het nog
al zoo slecht niet! Want dit is het ergste: zij bepalen zich niet met te bewonderen, zij
verlangen een werkend aandeel. In vroegeren tijd, toen de mensch nog niet bevroedde,
dat de kunstenaar een bevoorregt wezen is, hetwelk uit alle standen der maatschappij
kan opdagen, en nog zoo vrijzinnig niet ontwikkeld van te willen begrijpen, dat de
kunst en hare vertegenwoordigers boven en niet beneden eene hooge geboorte en
die er zich op laten voorstaan verheven was; toen de meer bevoordeelde standen in
hunne oppervlakkigheid niets anders in de kunst zagen dan een middel van tijdverdrijf
en uitspanning, hetwelk zonder studie, zonder aanleg, alleen uit kracht van aanzien
en vermogen te bereiken was, en den kunstenaar beschouwden als een potsenmaker,
een speeltuig, een dienaar, eene soort van hofnar, te buigen naar hunne gril het inviel,
- zelfs in dien tijd werkte de tooverachtige aantrek-

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

457
kingskracht der kunst op die verwaande geesten, en ondanks hunne kleinachting
konden zij, in hunne ijdelheid, geen weerstand bieden aan de verzoeking om op
hunne wijze ook eens een lauwertakje te plukken en hiermede getooid te toonen dat
een fatsoenlijk man slechts te verkiezen zou hebben, om even zoo groot en
wijdberoemd te worden, in die zoo hoog opgevijzelde en te gelijk zoo
benijdenswaardige kunst, als sommigen uit het volk, die er hun brood mede
verdienden. Deze was de oorsprong van de zoogenaamde liefhebberij, en het was de
toonkunst, waarop het publiek, als de ligtste, de aangenaamste en de vermakelijkste
tevens, het gretigste aanviel.
Academieburgers, Leden van Sempre Crescendo, al stelt Klikspaan, in uwe oogen
onregtvaardig misschien, de toonkunst lager dan de overige schoone kunsten, zijne
aanmerkingen, op een paar na, golden minder het wezen der kunst zelf dan wel de
misbruiken, waartoe zij aanleiding geeft, en hij heeft meer het nadeel en gevaar willen
aantoonen, welke hare onbesuisde en uitsluitende beoefening jonge Studenten van
meer dan eenen kant berokkent, die van de muzijk hoofdvak in plaats van uitspanning
maken en de wetenschap allengs beschouwen als eene lastige en vooral drooge
liefhebberij, dan eene kunst, welke zoo veel uitstekends heeft gewrocht, zoo veel tot
de innerlijke beschaving toegebragt en hemzelven zoo veel onuitsprekelijk zalige
oogenblikken doen smaken, met een nijdig opzet aanranden. Hij geeft toe, dat er
zich, op hetgeen hij in algemeene bewoordingen heeft moeten kenbaar maken, schoone
en edele uitzonderingen onder de kunstenaars vallen te maken, en er zich, te midden
van de musicerende jongelui, Studenten bevinden, die èn door hunne grondige kennis
van de wetten hunner lievelingskunst èn door hun meesterlijk spel èn door den ijver,
waarmede zij de studie van de tot hun vak gekozene wetenschap voortzetten,
schitterend sommige mijner uitdrukkingen logenstraffen, en de heerlijke
zamensmelting, het zonderbare evenwigt schijnen te willen daarstellen tusschen
kunst en wetenschap, welke Klikspaan zich altijd als het ideaal eens naar de behoeften
dezer eeuw welopgevoeden jongelings gedroomd heeft. Ja, wat meer is, hij is
overtuigd, dat alles wat is, van God komende, goed moet zijn, en dat, zoo het
onveranderlijke, heilige beginsel, in de kunst aanwezig, meer en meer gemeene zaak
met den tijdgeest maakt, zoo de kunst hoe langer hoe krachtiger tot het volk doordringt
en van gevleugelden engel zich tot onder de menigte omwandelende gestalte
vernedert81, zoo hare geheimzinnige windselen een voor een afvallen en zij hare
vormen al wijder en wijder openstelt en toegankelijk doet worden voor het
menschdom, het Zijn wil is, die alle en derhalve ook deze dingen aldus in zijne
wijsheid verordent. Weten wij, welke de wegen zijn, langs welke het Opperwezen
zijne kinderen leidt? Veelbeduidende verschijnselen van streving naar gelijkheid,
vereffening, veralgemeening, verbindtenis, eenheid, doen zich op. Het waterpas der
standen bevestigt zich, de hooge kruinen raken glad, de monarchij vervalt onder het
constitutionalisme, de tafel der grondwet is eene zerk, onder welke
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de onbeperkte magt begraven ligt; de kunstenaar rigt zich op uit zijne verworpenheid;
de perkamenten adel ligt afgetobd, vervallen, naakt, van deszelfs ontleende glansen
beroofd, ter neder voor de voeten van de nijvere middelklasse, welke zich hoe langer
hoe krachtiger ontwikkelt en weet dat het bloed der aloude baronnen niet zoeter
smaakt dan het hare en dat de jonkheeren van gisteren voor al hun goud geen
bijzonderen tint voor het hunne van de genade des vorsten hebben kunnen koopen;
de kleine staten werpen zich in de armen der magtige, welke hen opnemen onder
hunne voogdijschap, weldra in hun schoot, of wel vereenigen zich in verbonden,
welke hen tot een eerbiedwekkend geheel te zamen smelten. Grenzen, afstanden,
tongvallen verdwijnen, worden uitgewischt, en de engel Gods, die klapwiekt over
de aarde, wat is hij anders dan de bezielde en albezielende stoomwolk, zij, de engel
der vriendschap, die de handen in een vlecht, de maatschappij vervormt, een nieuwen
geest over onze wereldbol blaast; zij, de heraut des Almagtige, die kneedt, gelijkstrijkt,
zamensmeedt en de sombere afgronden vult met de hoovaardige bergen! Zij heersche,
en eenmaal over den ganschen aardbodem, zoo de Almagtige het zóó ver komen laat,
aanschouwen de nageslachten eene dragt, eene taal, een geloof, een rijk, een
opperhoofd: zal deze waarachtig een stedehouder Gods zijn? Wel nu! wie zegt ons
of de toonkunst, in haren meer beperkten kring, niet, even zoo als de stoom, eene
kracht Gods is, eene roeping vervullende, noodzakelijk en onwederstaanbaar als de
Almagt, onder wier bevelen zij klinkt, en, in één harmoniesch akkoord op hare
colossale feesten alle standen, in één zuiver en zelfde geluid vereenigd, opnemende,
het hare toebrengt, en zoo ook onze geringe Academiesche instelling, aan de
vervulling dier wet van waterpas, welke onze eeuw ondergaat.
En zouden wij nu durven morren en onze hand slaan aan het rad des geduchten
werktuigs, dat haar zeker zou verbrijzelen? Wij openbaren slechts hetgeen wij meenen
te bespeuren en - het staat ons vrij! - klagen en weenen er over en geven naar onze
zwakke krachten raad, daar wij zien, hoe de toonkunst ook onze jongeren bederft,
afkeert van de wetenschap, drijft in de wuftheid; hoe weinig het ontluikende geslacht
voor het vaderland belooft en welligt rijpt tot de onmagt, waarmede God Holland
slaan wil, ter bereiking van zijne oogmerken.
Keeren wij onzen blik van deze treurige en ondoorgrondelijke beschouwingen en
rigten wij hem liever nederig en zonder verder den sluijer voorbarig te willen opligten
weder naar u, zachtmoedige, vreedzame inrigting van vriendelijke jongelingen! Ja,
voorzeker, alles wat bestaat is goed, het geringe zoo wel als het magtige, en welke
de bestemming ook van u zij, Sempre Crescendo, zijn wij niet geregtigd na te
vorschen; maar tot heden waren uwe vruchten zoet; gij behoort tot de edelaardigste
stichtingen, door de Leidsche jongelingschap tot stand gebragt, gij verheft het hart,
verwijdert van smakelooze vermaken, legt een bewarend verglaas om het zachte
gemoed. Ja, Sempre Crescendo
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werkt liefelijk op de zeden der studerende jeugd, emollit mores nec sinit esse feros,
het bekleedt een aanzienlijken rang onder de zusterlijke maatschappijen des
vaderlands, en hartelijk stemmen wij in met den dichter van de Masquerade, als hij
zingt:
Blijf gij bestaan, Vereeniging van al
Wat Toonkunst mint, en ijvrig blijft betrachten!
Bloei onder ons in Leydens stille wal,
Wees onze lust en die der nageslachten! Geen tweedragt brenge u immermeer ten val,
Maar ieder jaar vermeerdre nog uw krachten! Bevestig, en verheerlijk uwen naam:
G R O E I I M M E R A A N in ijver, kunst, en faam!
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IX Convocatie(aant.)
Deze eertijts een gewijde en afghekeurde plaets
Vast grimmelt van het volk, dat zwart van allen oorden
Hier dringht, en t'zaemenschoolt. Wat is 'er een gewoel!
Een yeder heeft zijn wit. Dees draeght zich stil en koel
In 't weereltlijck beloop, noch weet wat hy zal wenschen,
En om te kijcken volght slechts 't spoor van andre menschen:
Die braeckt zijn gal, en scherpt zijn tongh, gelijck een' pijl,
En bootst in 't spreecken na den priesterlijcken stijl,
En schelt, en is vol viers, en groeit in 's naesten schennis,
En wort al heel bereên van yver, zonder kennis.
Een ander, ruim zoo flaeu
In teghenyveren, uit vreeze van het graeu,
Zich intoomt, en met rou het treurspel komt bekijcken.
.................................................................................................
De domme menighten haer handen t'zaemenklappen.
VONDEL,

Palamedes, V. 1.
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- Juffrouw! het eten is op tafel.
Wonderlijk! Anders paste Sophie altijd zoo stipt op haren tijd, en dezen middag
heeft zij zich reeds tweemaal laten roepen; nog komt ze maar niet. Eindelijk roept
tante zelve, door de reet van de deur, dat de geheele gang van het schelle geluid
vervuld is:
- Sophietje, kom dan toch! Het eten staat koud te worden. Wat doe je daar dan
toch zoo lang in de voorkamer?
- Och... niets, lieve tante!... Ik zoek... o, hier heb ik het al... Wacht!
Sophietje, eene wilde kraai van eene meid, zocht evenwel niets en had ook niets
gevonden; het was alleen maar eene kleine list van het lieve kind; want bommen
zouden er losbranden, als tante er achter kwam, dat haar logeetje al dien tijd
nieuwsgierig tusschen de gordijntjes door had staan gluren. - Joosje! wat kwamen
er aan de overzij van het Rapenburg een boel Studenten voorbij! - Hé, wie was dat,
met zijne zwarte snorren? - Ah ja! daar heb je dien mijnheer van gisteren. - Heere,
met wat een raren pedant loopt die daar? - Kijk! die poolsche jas en die lange haren!
Wat een man! - En dat gaat alles naar de Academie! - Jongens! daar zou ik wel eens
even in willen koekeloeren.
Wel, nuffig lezeresje! zou jij 't ook zoo ongeoorloofd van Sophietje durven vinden,
dat ze die woorden en wenschen uit haar popelend hartje ontglippen liet? Zou... Maar
Klikspaan schrijft immers niet voor dames.
Vier huizen verder sloeg, op den hoek van eene steeg, een geheel ander wezen,
met geheel andere gewaarwordingen, de voorbijstroomende troepjes gade.
- Als ze maar het hart hebben, om het minste of het geringste... - bromde Leidens
Policie-Commissaris, terwijl juist twee oude bekenden onbezorgd hem arm in arm
voorbij slenterden. - Ze moeten maar... - en in zijn binnenste de magt berekenende,
welke hij tegen zulk eene massa vermogt over te stellen, deed bezorgdheid hem de
vingers krampachtig om zijn wandelstok zamenkrimpen. - Ik zal ze, sacrrr...
Luid schaterend huppelde een nieuw plukje den man van alsem en bittere galle
voorbij.
Ge begrijpt, Studiosi! het moest iets gewigtigs zijn, dat zooveel jongelingen, op
een mistigen vijftienden November, ten vier ure, in het kelderachtige, ongezellige
Academiegebouw bij een kon roepen. Zich het genot van een rustig herkaauwen te
ontzeggen; het uurtje luijerens tot vijven niet in den dampkring der Kroeg, met door
olievlamlicht omzoomde tabakswolken beladen, te gaan liggen genieten, terwijl het
dommelend brein, dat eene courant, welke dan ook, doorkruipt, buiten staat is de
Chinezen niet met oesters, en Hefftrich niet met Elliot te verwarren; waarlijk! iets
dat ons al die zaligheden kan doen opofferen, moet iets groots, iets verhevens, moet
iets zijn, dat het gemoed aanpakt en opwindt.
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Van daar dan ook, dat, als er gehandeld zal worden over eene minder belangrijke
zaak, dan die, welke thans het Studentencorps naar het groot Auditorium drijft; over
een funus b.v., hetwelk te droevig is, dan dat allen er gelijkelijk in deelen; over
Serenades aan Professoren, welke te opwekkelijk zijn, dan dat ieder zich, achter de
blazers aangesloten, van harte aan de trappen en schoppen der naauw omstuwende
en door het graauw telkens opgestootene broederschap onderwerpe; over rekenschap
van gelden, hetgeen te mathematisch wordt geoordeeld, dan dat veler hart er aan
hange, - meestal niemand, behalve de Praeses en de Secretaris van het Collegium,
de een met een hamer, de ander met het oude, smoezige, kwarto Notulen-boek,
roodmarokijn van achter, paars gemarmerd op zij, gewapend, door weêr en wind,
naar de Academie sjokt. Aldaar zal dan, met alle observantie der vormen, gene voor
dezen met den hamer slaan en hem in den pluralis majestaticus: - Mijne Heeren, ik
open de Vergadering - toespreken; deze voor genen de Notulen, die hij zoo even in
zijn bijzijn schreef, hardop voorlezen; gene wederom zichzelven met luider stemme
afvragen, of de Heeren ook aanmerkingen op de voorgelezene Notulen hebben.
En dit kan er nog door; maar, helaas! daar zijn er sommigen van die zich Leden
van het Leidsche Studentencorps heeten, die zich, echte porci epicurei, door geene
Convocatie, hoe gewigtig het onderwerp ook in de oogen des algemeens zijn moge,
- proh pudor! - bewegen laten, hunne oude gewoonte vaarwel te zeggen, van kwart
over vieren achter de kagchel van Minerva te komen druilen; die, wanneer de
opgewondene menigte, met gloeijend gelaat en kokend bloed, van het groot
Auditorium terugkomt en, dewijl het hart te vol is, om met het overstorten er van in
bezielde taal te wachten, tot zij dieper in de zaal gedrongen zal zijn, den ingang van
de Leeskamer verstopt, hunne onverschillige blikken spottend op den gonzend
binnendringenden zwerm vestigen, met een minachtend glimlachje ieder ingespannen
troepje opnemen, en, zoo wijsneuzig en bedaard, alsof zij reeds tegenover de baker
in de kraamkamer zaten, hun kopje koffij op hun gemak blijven omroeren en
uitlepperen. Is het dan ook niet natuurlijk? Die Heeren zijn al Candidaten in de
Regten. En wie zou nu ook, als hij reeds zóó oud Student is, zich nog met al die
kinderachtigheden afgeven?82
Vooze beroerlingen! Jongens, die reeds in uwe frissche jaren uw geest in witte
das, zwarten rok, korte broek laat rondparaderen! Flaauwerts, die er naar hunkert,
om voor leden dier niet meer dwaze, dier o zoo wijze maatschappij gehouden te
worden, in welke gij ten minste nimmer een ferm figuur zult slaan; - al dat schimpen
op de handelingen, op de belangen uwer medgezellen, wat doet het anders dan uwe
eigene, kleine, lamme ziel in al hare nietigheid zichzelve ten toon stellen? Of is het
niet juist den kindertijd eigen, te haken naar ouderdom, zich deszelfs voorbijgaande
positie te schamen, en is er wel onaangenamer kinderachtigheid, dan die van den
verwaanden knaap, die
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tusschen mal en dwaas is, te groot, gelijk men zegt, voor een servet, te klein voor
een tafellaken? Ge staat op gelijke lijn met den kwâjongen van dertien jaar, die zich
te ver gevorderd waant, om nevens zijne broertjes met hoepel en tol te spelen, maar
liever cigaartjes rookt, verheerlijkt is als de meiden hem nakijken en het kwalijk
neemt als de winkelknecht hem jongeheer noemt. Ja! ziet maar dikwijls in den spiegel,
laat u een scheermes aansmeren en verblijdt u met de zoete, zoete hoop, dat de geele
nestharen al welig aanwassen; nimmer zullen ze bij u tot een dragelijken baard
opschieten; of, krijgt gij er nog een - let er op - dan zult ge in lateren tijd misopogon
worden83, en die gulden jeugd terugwenschen, toen ge, zonder baard, een kinderlijker
uiterlijk hadt.
En niet alleen gij, allen zullen wij ze eens terug wenschen, die heerlijke dagen van
olim, die levendige Convocaties van onzen Studententijd. Nog eenige jaren, en het
hart draait ons om bij het ploertige, philisterachtige, landziekige, langdradige,
afgemetene, slaperige, in debatten en besluiten van vergaderingen, zoo als de
maatschappij die kent, en gij zucht: - helaas! neen! wij krijgen nooit iets gelijk eene
Studenten-Convocatie terug. O! wanneer, als Leden van Stedelijke en Provinciale
Raden, ja, zelfs van de Staten-Generaal, aanzienlijke Vergaderzalen zich voor ons
opensluiten, met welk een smachtend verlangen keert men zich ook daar, als Tantalus
naar het wegvlietend water, naar den vervlogen Academietijd om! Bij iets doms mag
men niet meer jouwen, bij iets vervelends niet meer gapen, bij iets lamlendigs niet
meer schoffelen; men mag zich alleen vergenoegen, met zijn buurman in het oor te
blazen, hoe dienzelfden spreker, nog Student, reeds het Studentencorps trachtende
te vervelen, telkens door een daverend handgeklap het stilzwijgen werd opgelegd.
Ware men nog Student onder Studenten, hoe zou men, met gespierde taal, den kakelaar
van het eene einde tot het andere sleuren! Maar de achtbaarheid der plaats, de
waardigheid des sprekers, onze eigene betrekking... Neen! in ons binnenste moge
het bonzen, trekken, rillen, men moet zonder genade uiterlijk het beeld der
bedaardheid zelve vertoonen; gelukkig, zoo men zich een enkelen nog wel humanen
steek veroorlooven kan!
Jongens! gaat ge eens even met mij meê naar de Vergadering der Staten-Generaal?
Daar verrijst juist de welsprekende man, de man der mannen, de Demosthenes der
Kamer, wiens woord aller harten dwingt, aan wiens lippen ieder hangt. Dat treffen
we, kerels! Nu als vinken opgelet! Inderdaad! het zijn juist en sierlijk gekozene
beelden en uitdrukkingen. Heerlijk afgeronde volzinnen rollen uit zijne helder
klinkende keel. Een numerus oratorius wat ben je me! Maar, eilieve! let toch eens
op dat evenmatig langzame spreken, op dien deftigen val in zijn toon; let op die
oogen, die op bevel van 't overleg dreigen of lonken, naar de stem zich kunstig
bulderend verheft, of lieftallig fluistert; ziet naar die deining der handen, welke zoo
netjes golvend heen en weder drijven! Hij doet het al heel mooi! Of het hem evenwel
niet aan de innige, bezielende overtuiging van de waarheid der zaak, die hij verdedigt,
aan de actio des harten ontbreken zou?
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Des redenaars laatste volzin rolde ten einde. Een handjes geven in het oneindige, een
gedwarrel van gebuig, een gefluister van bewondering, een opzien tot den ervaren
spreker! O, hoe was dat anders in de dagen van olim! Edel Mogende Heeren! herinnert
gij u nog die Studenten-Convocatie, gehouden tot het nemen van maatregelen, bij
het onregtvaardig in de kast plakken van eenigen onder u? Daar had uw tegenwoordige
spreker het eens moeten wagen, om met galmende declamaties en mooije, overdachte
woorden voor den dag te komen. Ziet gij het nog, hoe daar plotseling een van de
gegijzelden binnenstormt? Zoo even vrij gelaten, is hij van 's Gravenstein regt toe
naar de Academie gerend. Woedend vraagt hij het woord. - O, Meneeren!... - er
volgden drie krampachtige trekkingen, ten einde de woorden, welke er niet uit wilden,
doortogt te banen. Nog eens een ziedend: - O, die... - Dreigend, huilend, hief hij zijne
vuist in de hoogte; toen viel hij uitgeput neder. Zegt het, Edel Mogende Heeren! het
daarop volgende wraakgeschrei van vriend en vijand, die eenstemmige
verontwaardiging, herinnert gij ze u nog?
- Ja! zegt gij, goedmoedig lagchend, en een ieder, die den blik op vroegere jaren
vestigt, zal het u nazeggen: - Heere Joosje! wat een dwaze, opgewonden standjes
waren we toen!
Hoewel zelf nog zoo'n opgewonden standje, ben ik toch niet dwaas genoeg eene
dergelijke handelwijze, bij een hooger gewigt der zaken, van meer gevorderden
leeftijd te verlangen.
Verbeelde
De weelde
Zich meer dan zij mag!
We ontleeren
't Braveeren
Bij dalenden dag.
Wat zouden
Wij, Ouden?
Der Jeugd voegt het Lied.
Verstommen
Of brommen,
Meer kunnen wij niet.84

Maar, o! het beginsel waaruit zij voortvloeide, zou ik zoo gaarne, ten deele ten minste,
in de maatschappij terugvinden. Frischheid des harten, kenbaar in het vaardig geven
zoowel als ontvangen van krachtige indrukken, inwendige fikschheid; noemt het zoo
als ge wilt, ik noem het: leven van het gevoel.
Eene vergelijking! Terwijl ge nog Student zijt, springt wat gij gevoelt slootje, een
heel smal, petietig slootje, dat de harten van elkander scheidt. Wip! zegt het uit het
eene hart, en zoo komt het, zonder missen, tot het andere over. Is het te zwak, dan
valt het, voor het den overkant bereikt, in de sloot en verzuipt. Wat niet sterk genoeg
is om over te wippen, denkt gij, moet den sprong
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maar niet eens wagen; - en dat is braaf van u gedacht. Maakt ge dus kennis met een
pleizierigen vent, met een vent, die u aanstaat, wel dan weet gij immers al gaauw,
hij, door een fermen handdruk, gij, door eene fiksche terugkneep, dat vriendschap wip! wip! - over en weêr uit de harten is overgesprongen. Vreugd heerscht in uwe
ziel, gij vertelt het hem schaterend; joolig vliegt hij op, wrijft zich de handen, valt u
om den hals: daar is alweêr iets heelhuids overgekomen. Zoo is het met droefheid,
met luim, met ontevredenheid, met studie, in één woord, met al wat in het harte
woont.
Maar gij promoveert tot... lid der maatschappij. O jé! wat wordt op eens het slootje
breeder en dieper; zoo breed dat wat gij voelt, met de oogen vol tranen, op den oever
staan blijft. Eenige vruchtelooze pogingen, en weldra wordt het gevoel zelf, het
jeugdige, vrije, losse, onergdenkende gevoel, het wakkere springen ontwend. Wat
is er het gevolg van? Zonder gevaar van in de sloot te raken, vermag men den overkant
niet meer op de gewone wijze te bereiken. Zoo men wil overkomen heeft men eene
brug noodig. Ieder bouwt er nu eene, en zoo wandelt, in het vervolg, langs dien weg
alles van het eene hart in het andere over: het zijn de vormen. Nu geen omgang meer,
zonder een sleep van buigingen en strijkaadjen, geene vreugde meer, zonder
gelukwenschen en pligtplegingen, geene droefheid meer, zonder rouwbeklag en lange
gezigten; deze voortaan zijn de weg tot de harten. En, wat het beroerde van de zaak
is: in vorigen tijd bereikten de zwakke springers meestal de overzij niet; nu die
noodbrug ligt is dat gedaan; men komt in de noodzakelijkheid kritiek aan te wenden,
want o! hoeveel, hoeveel van de zwakke halzen komen, hinkend en trekkebeenend,
overloopen, hoe velen die lam zijn, hoe velen die eene ruggetering hebben, hoe velen
die zoo ijl en schraal zijn als een haar! Och, die vormen!
Medestudenten, wier harten nog niet door breede stroomen gescheiden zijn, komt!
smaken we volop het genot, dat het bezit van een frisch en krachtig gevoel ons
schenkt! Niet lang tijd meer! Ook wij zullen welhaast de brug moeten betreden.
Pijnlijk zal het ons vallen en moeijelijk. Menigmaal zullen wij in den beginne het
oude loopje nog eens nemen en het sprongetje wagen; maar, even als Bertolotto zijne
vlooijen, zullen ook wij de springkracht, het levensbestanddeel van ons gevoel, lam
dienen te knijpen; want droevige ondervinding zal het ons leeren, dat bij velen, ja!
bij de meesten! hun overkant glad beijzeld is, zoodat, kwamen wij al over de breede
sloot heen, wij toch akelig naar beneden zouden glijden en tot het bewustzijn komen,
dat geen zekerder weg, dan die over de brug leidt, ons tot de harten brengt.
Gij gelooft het niet? Kijkt dan maar eens even de maatschappij in! Zijn niet alle
wijzen van zich aan anderen mede te deelen, op alle plaatsen, bij alle gelegenheden,
in het bijzondere zoowel als in het openbare leven, op eene en dezelfde leest
geschoeid? Eene en dezelfde is de wet, tot het maken van indruk, zoowel voor kansel
en balie, als voor danszaal en feestdisch: het in acht nemen
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der eens aangenomene vormen. Ginds noemt men het voordragt, hier noemt men
het fatsoen. Kunstmatige voordragt in de rede, wat is zij anders dan fatsoenlijke
manieren in de wereld? Zijn zij niet beiden dezelfde vorm, verschillende alleen naar
de verschillende stoffe; beiden niet eene en dezelfde, de eenmaal voor fraai
aangenomene snede van het kleed, waarmede men zijne menschheid bedekt; beiden
niet evenzeer de uitingswijze der oorspronkelijke natuur, besnoeid naar de wetten
van, de hemel moge weten welk, aesthetisch gevoel?
O, die rampzalige vormen! Maar ik bid u, denkt niet, dat ik die om hunzelver wille
veroordeel. De vormen zelven eerbiedig ik, ik vloek er alleen op, om hetgeen men
er van gemaakt heeft; alleen de overdrijving van dezelve haat ik. Ik ben het met
Chesterfield eens: Ceremony is the superstition of politeness as well as of religion;
but as it serves as a defence for both it must not be entirely prescribed. Ik leef nu
eenmaal in eene wereld, waar men het mooi vindt den schoonen omtrek des ligchaams
in een cylinderachtigen pilotcoat of zwabberigen kuitendekker te verbergen. Evenmin
als ik nu in puris zal gaan loopen - ik zou het onder de Nieuw-Zeelanders doen, want
de aesthetiek dier natie schijnt zulks doeltreffender te vinden - evenmin zal ik de
telgen van mijn hart naakt voor den dag brengen, zoodra de menschen het beter
vinden, dat ik haar eene korte broek aantrekke, eene deftige bef om den hals hange
en een eerbiedwaardigen steek op den schedel druk. Neen, meer nog! ik vind ze men kan het niet anders van een kweekeling der maatschappij verwachten - ik vind
ze schoon, de vormen, door de maatschappij tot schoone vormen geslagen. Hoewel
ik de reden niet weet, vind ik een blank Appollobeeld mooi en een getatoueerden
Ta-Ta-Bahi-Bah afgrijsselijk leelijk; een meisje, dat als een klomp vleesch voor eene
piano zit en met krommen rug en lompe vingers kunststukken uitvoert, al speelt zij
als een engel van gevoel, vind ik beroerd, en eerst, als ik mijne oogen digt knijp, kan
ik zeggen, dat het mooi is. Diep gevoel zich uitend in schoone vormen, schoone
vormen bezield door waar gevoel, dat er kleurig, tintelend door heen straalt, zegt het,
die zamenweving, die ineensmelting, die eenheid van beiden, wie erkent haar niet
voor ideaal? Ideaal! want - en dit spijt mij - omdat de volkomene en evenredige
ontwikkeling, het bestendig evenwigt van beiden in één persoon, zoo weinig wordt
aangetroffen, is men wel genoodzaakt zijn hart voornamelijk op eene van beide
schalen te leggen. En ziet, dit geloof ik nu het punt van onderscheid tusschen
vroegeren en lateren leeftijd: deze zegt: - ‘wilt ge mijne gunst verdienen, zoo gebruik
jegens mij de eens geijkte vormen!’ - gene daarentegen: - ‘Laat mij bespeuren, dat
ge voelt, dat ge waar zijt, zonder dat treft gij mij nooit.’
Ja, voorzeker! hierin ligt het onderscheid tusschen den macrocosmus der
maatschappij en den microcosmus der Academie! Verbeeldt u een jong mensch, in
wiens toon, in wiens handelingen, in wiens kleeding en uiterlijk, hoe fatsoenlijk en
welgesneden voor het overige ook, noch frischheid, noch fikschheid, noch geest,
noch kracht, noch openheid, noch consistentie, noch zuiver gevoel
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doorstraalt. Zou het geen wanklank zijn, indien een medestudent zoo'n blok verdedigde
met te zeggen: ‘- ja! maar de man kleedt zich netjes, niemand komt gemakkelijker
een salon binnen, niemand draagt beter handschoenen, op niemands arm heeft een
meisje onder het walzen met meer zekerheid gesteund... het overige raakt mij niet
-’? Maar brengt dienzelfden man daarentegen eens in de maatschappij. Ziet hoeveel
opgang hij daar maakt, hoe de dames hem met oplettendheden overladen! Ach! hoe
menigmaal heb ik daar een lieven, een charmanten jongen hooren noemen, van wien
ik u op mijn woord van waarachtig kan betuigen, na hem jaren lang te hebben gekend,
nog niet te weten of hij lief en charmant, ja! zelfs of hij een jongen was.
Vertegenwoordigers van het toongevend publiek, wordt boos! en slaat mij in alle
vormen op mijn gezigt, - ik kan het niet gebeteren; maar weet ge met wie ik u
gelijkstel? Met de teedergevoelige dame, die flaauw valt, omdat zij, op het tooneel,
de oude juffrouw Hoedt met zeer veel handgebaar en borstgejaag en ooggedraai den
hongerdood ziet sterven, maar met een vies gezigt het venster verlaat, als een
onoogelijke bedelaar, op den ongekunsteld raauwen toon des hongers, om een stuk
brood smeekt. Meer eerbied heb ik voor de vierkante boerenmeid, die, boven in den
engelenbak naast haren vrijer gezeten, met schalken blik op dat treurtooneel nederziet;
maar, als zij den volgenden morgen met hare melk rondloopt en een armen schobbert
tegenkomt, die met hollen buik, holle kaken, holle stem, haar zijn nood klaagt,
medelijdend met haar hoofd schudt, hare emmers nederzet, hare boterham met
roggebrood en kaas van tusschen de plooijen harer rokken te voorschijn haalt, er
eene fiksche homp van mededeelt, en, na met haar ruige schort zich de oogen te
hebben afgeveegd, voortsjokt, bij zichzelve bedenkende: - dat het toch alevel wat te
zeggen is! - Lieve, fijne, fatsoenlijke dametjes! ik bid u! eens eventjes oogjes digt
en de vingertjes voor de ooren! Kom ik ooit zoo'n deerne tegen, al is het op de
pantoffel met mijn meisje aan den arm - een schop aan alle vormen! - die meid pak
ik in de bouten en ze krijgt een zoen dat het klinkt.
Vier keeren bromde de zware Academieklok, met eene stem als had zij het land,
dat de tijd haar op haren ouden dag nog maar geene rust wilde laten; de laatste
troepjes, die nog buiten staan te praten, gaan het hooge ijzeren hek door, en het
luidruchtig gezang van een paar Muzenzonen, dat buiten al niet fraai was, maar onder
de dompige gewelven des voorportaals tot helmuziek steigert, stroomt de
aankomenden naar het groot Auditorium vooruit. Het groot Auditorium! Eerwaardig
lokaal,
Van vroeger glans nog schemerende straal!85

dat, niet minder dan de Haagsche Loterijzaal u er op moogt beroemen, de meest
verschillende tooneelen binnen uwe muren te hebben aanschouwd; dat vetgemeste
nonnen zaagt dansen en uitgemergelde geleerden ziet binnenschuiven op de maat
van krassende violen; dat diepe geleerdheid vernaamt,
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zoo dikwijls een versche Professor zijne stem voor het eerst binnen uwen omtrek
verhief, en ook wel mindere geleerdheid, zoo dikwijls diezelfde Professor naderhand,
jure suo, opponeren wou; dat getuige waart van algemeene opgewondenheid, bij het
uitspreken van het dixi der jaarlijksche Oratie, van persoonlijke neerslagtigheid, bij
het nederleggen van het winstgevend Secretariaat; getuige waart van tooneelen van
hoogen ernst en smartelijken rouw, wanneer de lof van den door den dood
weggeroofden Hemsterhuis of Rau, de weemoedige herinnering aan zoo vele andere
schrandere en dierbare vernuften, uwe ruimte vervulde, van tooneelen van goedwillige
scherts, zoo dikwijls men de verdiensten van Heeren Curatoren als zoodanig verhief;
dat met dezelfde onverstoorbare rust de non in haren sluijer en den dandij in zijn
frac, den gemaskerden boogschutter en den baardrager met zijn rouwstrik, den
Leidschen jager in zijn boomgroene pak en den openbaar doctorerende in zijn
pikzwarte, omvat hebt; in uwe muurspleten hortend middeneeuwsch barbaarsch naast
de zoetvloeijende taal van een Ruhnkenius hebt hangen; Brugmans stem krachtig
hoordet aandringen, Hollandsch leuteren onder het Collegie... Doch genoeg. Op!
sluimerende dichters van het Studentencorps! Te lang reeds heeft de lier, naast de
veerkracht der ziele, aan den spijker gehangen! Aan de pompen! Aan de pompen!
Is de dichtader uitgeput? Ziet, als Israël bij Meriba86, zoo houdt ook de smachtende
Redactie van den Almanak voor 1844 de uitgedroogde emmers op!
Midden in den voorsten catheder staat, met ongedekten hoofde, de Praeses Collegii
Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremi, ten halven lijve zigtbaar en omtogen
door een lichtblaauwe dampkrans van kronkelende cigarenrook. Hij is op het punt
de Vergadering te openen en wacht slechts zoo lang, tot die luidruchtig
binnenkomenden hunne banken zullen beklommen hebben. Naast hem leunt op den
kant van het ongefatsoeneerde blok hout de Secretaris, die niets anders te doen heeft
dan te lezen en dus enkel zijn hoofd vertoont. Achter beiden, in den hoogeren catheder,
hangt een beminnelijk viertal, hetwelk deszelfs acht beenen, in broederlijke omhelzing,
op de zitbank neergeschlamierd heeft, met vier buiken den lessenaar troetelt, vier
hoofden omhoog, vier luije elbogen, als booze jongens op school over de tafel, naar
voren steekt; aan beide kanten op de trappen, de gracieuselijk omhooggaande draperie
van, met mantels en andere groote lappen laken omhangen en omwonden, staande
en leunende personen, meestal Leden van het Collegium en mannen, die de
vooraanzitting op maaltijden beminnen, deze plaats gekozen hebbende, om met hunne
oogen, op de tegenover hen vergaderde menigte, den zekersten invloed uit te oefenen;
boven op het klankbord eindelijk een eenzame, gewikkeld in zijn mantel, die zijne
beenen, als twee zwaarden van Damocles, naar beneden laat afhangen, en, terwijl
hij bedaard zijne cigaar rookt, op een bij wijlen vuur spuwenden daemon gelijkt, die
met welgevallen op zijn zwarten, golvenden dienaarstoet nederziet.
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Zietdaar het middenpunt, den tabernakel des grooten Auditoriums, tot welks Heilige
der dienstdoende priesterschap anders alleen op de Promotie de toegang verleend is,
welks Allerheiligste slechts éénmaal 's jaars, op den achtsten Februarij, de aftredende
hoogepriester binnentreedt. Als het aan de Joden is overgeleverd is het in eere; nu
heerschen de Heidenen. Hetzelfde geldt omtrent het overige van het lokaal. Geen
onderscheid nu tusschen het hoekje, waar, op den grooten verzoendag, de Curatoren
van hunne werkzaamheden gedurende het afgeloopene jaar zouden kunnen gezegd
worden uit te rusten, indien niet juist het nemen van die rust meestal de eenige
werkzaamheid was, welke de Groot Edel Achtbaren zich moeten getroosten; dat
hoekje, waar Morpheus gewoon is tegen Minerva, de pinguis, de crassa, de
moeder-Schlette-Minerva, te velde te trekken, en den overkant, waar, bij plegtige
gelegenheden, de Senatus amplissimus wordt ingestopt, en men de veelvormige
steken, als zoo vele gedrogtelijke monsters, het heilige land ziet bewaken, beide nu
aan tegen den kant der banken aanleunende, op den voorkant der banken zittende,
of hoog in de lucht uitstekende personen overgegeven. Niemand die niet de kussens
op de zitplaatsen versmaadt en tot rustplaats doet strekken aan zijne honden, van
welke er hier en daar een zijn treurige snuit, schilderachtig, tusschen de beenen van
den voor hem staanden meester door, naar buiten steekt. In het midden zijn alle
doorgangen bezet, de banken opgevuld met op een volgende rijen van wezens, die
voorover hangen, op leuningen zitten en op banken regtop staan, opdat alzoo de
achtersten over de voorsten kunnen heenkijken en zoo doende het onbewust overleg,
uit zichzelf, in het weinig amphitheaterswijze opgaande der zitplaatsen voorzie.
Doch er is stilte gekomen. De hamer valt neder.
- Mijne Heeren! ik open de Vergadering en verzoek den Ab-Actis de Notulen der
vorige Vergadering te lezen.
- 'Ονδερδ αχθ εν ζεςτιχστε ουεργαδεριγγ ουαν ετ στυδεντενκορψ οπ Μαανδαγ...
enz.
Weetje: een rij soldaten zonder geweer, zoo als Professor Geel herinnert.87 Geen
een accentje er op, dat, naar Matthiäs theorie, een hooger nootje, een reetje of een
mietje, zou moeten verbeelden; vervloekt onmuziekaal! allemaal utten! eene
vervelende partij!
De Secretaris leest voort:
- Op Maandag, den tweeden November, in het groot Auditorium. De Praeses opent
de Vergadering, en brengt ter kennis van het Studenten-corps het overlijden van den
Weledelen Heer P.J. Ferbeeck, Philosophiae Studiosus. Hij stelt voor den gewonen
rouw van zes weken aan te nemen. - Aangenomen. - Verder stelt de Heer de Bries
voor, zoodra de sneeuw het zal toestaan, eene sleedevaart te houden. Nadat de Heeren
Dandels, van der Guyt en Mijnders de onderhavige zaak, elk uit een verschillend,
doch met de meening van het algemeen overeenkomstig oogpunt hebben beschouwd,
en over en weder her-
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haaldelijk het woord gevoerd, wordt het voorstel met algemeene stemmen
aangenomen. - Men besluit verder, dat, in afwachting van den winter, alvast de
noodige toebereidselen, als het huren en op sleden stellen der booten en wagens,
zullen gemaakt worden. - Eindelijk stelt men voor, eene Commissie ter regeling van
de plegtigheid te benoemen; de Praeses verwittigt dat de stembussen, tot morgen
avond, op de Societeit Minerva zullen geopend zijn. Porro nihil actum. De Praeses
sluit de Vergadering.
- Heeft iemand iets op de Notulen aan te merken?
Handgeklap! het gewone antwoord, helaas! op de Notulen, al zijn ze ook nog zoo
onnaauwkeurig. In Gods naam dus, Leden van het Collegium, zorgt, dat gij een
Secretaris kiest, die geweten heeft!
- Mijne Heeren! vervolgt, na een oogenblik ademhalens, de Praeses, het Collegium
heeft deze Vergadering belegd...
- Mag ik eens eventjes het woord, Praeses? valt de man in, die boven op het
klankbord zit, terwijl hij de pet afneemt en, tusschen zijne beenen door, op den
Praeses naar de laagte het oog vestigt.
- Mijne Heeren! mijnheer Dandels het woord!
Allen zien omhoog. Alleen de Secretaris blijft over zijn papier gebukt.
- Praeses, mag iemand, die geen Student is, hier tegenwoordig zijn?
De Praeses met verbaasden blik en ernstige stem zich tot de Vergadering wendende.
- Al wie geen Lid is van het Studentencorps wordt verzocht, voor wij verder gaan,
deze Vergadering te verlaten.
Plank! doet met een de hamer, die altijd suppleren moet, wat er misschien in kracht
aan de woorden ontbreekt.
Diepe stilte. Een ieder ziet zijn buurman aan en rekt vervolgens den hals uit om
de vergaderde menigte in oogenschouw te nemen. Spoedig rust aller spotachtige blik
op een bleek, lang, onnoozel aangezigt, dat, op de derde bank gezeten, alleen niet
rondkijkt, maar rood wordende tot achter de ooren - een wonderlijk ding, dat
bloozertjes doen van tusschen bakkebaarden! - regt voor zich heen ziet, met een
gelaat als of hij niet weet hoe dat eindigen moet. Ja! het stond in het boek des noodlots
geschreven, dat een ongelukkige broeder van een nog ongelukkiger jong Studentje
er op dezen vijftienden Novemberdag zou inloopen. Het mannetje was voor een paar
nachten bij zijn broertje komen logeren, en dit had al zijn best gedaan om 't het leven
aangenaam te maken. Zoo had het het dan ook naar de Convocatie medegenomen,
en, verguld met het hooge denkbeeld, dat hij zijn broeder nu van het Studentzijn kon
geven, hem nu en dan gewigtig aankijkende, zich stilletjes, maar toch statig, naast
hem nedergezet. Lacy! hoe kort duurt die vreugde! Die beroerde mijnheer Dandels!
En toch durft hij hem niet aankijken. Er wordt hardop gelagchen. Wat kan de ziel
doen? Vragend ziet hij broertje aan, of misschien de laatste hoop, dat het niet hem
geldt, verlevendigd worde. Maar, neen! hij ziet genoeg. Dat sippe gezigt, die ter
neder geslagene oogen!... Welaan! Hij springt van de
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bank af. Maar nu moet hij nog al die rijen voorbij, die, heel uit de hoogte,
glimlagchend op hem neêrzien!... Toch houdt hij zich goed, en, langzaam
voortstappend, bij iederen tred zijn stok hard neêrzettend, welk eentoonig geluid
onwillekeurig op de lachspieren der aanwezigen werkt, verlaat hij de zaal. Maar,
neen, beste jongen! zoo stilletjes kunnen wij u toch niet laten afdruipen! Op eens
hoort ge achter u, uit twee longen, op bekende voys:
Die man die wordt...

en tweehonderd jongelui vallen met woedend pleizier in:
ampart gezet,
ampart gezet!

totdat een daverend gejuich, hetwelk den oliebak boven in eene onstuimige zee
verandert - arme Kayser! - aan het feest een einde maakt. Op straat hoort de man nog
de hem narollende donderslagen...
Leidenaar! verlangt ge er een voorsmaakje van, hoe de duivels u in de hel zullen
verwelkomen? Niet dat ik het u toewensch - God beware mij! maar - neem het niet
kwalijk - men kan het niet weten - steek dan maar eens eventjes uw hoofd in eene
Convocatie. Het kan u ook voor uwe zedelijkheid goed doen. Alleen moet ge weten,
dat het bij het helsche gespuis nog erger zal wezen; want ter helle gaat gij die
grijnzende smoelen, die helsche muziek onvermijdelijk te gemoet, die gij hier nog
den rug kunt toekeeren; dáár zijn horens wat hier kuiven, dáár haken wat hier stokken,
dáár toortsen wat hier cigaren!... Brrr! 't zal afgrijsselijk wezen.
- Meneeren! hervat de Praeses, zoodra het gezang bedaart, gelijk u bekend is, werd
op de vorige Convocatie door een onzer het voorstel gedaan, in den loop van dezen
winter, eene glansrijke sledevaart te houden. Er waren, zoo als ge u herinneren zult,
slechts zeer weinig Leden van het Studentencorps op die Vergadering aanwezig,
waarschijnlijk wel, omdat zij niet belegd was met oogmerk om over eene of andere
wijze van feestviering te handelen, maar enkel om aan het Corps kennis te geven
van het overlijden van den Heer P.J. Ferbeeck. Doch, Meneeren, het is bovendien
weldra gebleken, dat het voorstel van den Heer de Bries eigenlijk minder in den geest
viel der jongelui, misschien ook wel door de bedenking, dat sneeuw en vorst beide
hagchelijke en wispelturige zaken zijn, en het juist daardoor wel eens gebeuren kon,
dat onze groote Achtste voor de oogen des algemeens onbemerkt voorbijging; zeker
is het althans, dat al te weinig op de lijst der deelnemers teekenden dan dat onze
sledevaart zou kunnen doorgaan. Waarom het Collegium, na met de Commissarissen
ter regeling van de sledevaart gesproken te hebben, deze Vergadering belegd heeft,
opdat wij thans, in grooteren getale dan laatst, een ander plan zouden kunnen beramen,
volgens hetwelk door ons, op den aanstaanden jaardag der Academie te handelen
zij. Wat onze kas betreft, wij rekenen op den
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achtsten Februarij aanstaanden, na aftrek van alle onkosten, ongeveer ƒ3000 over te
hebben...
- Mooi zoo!
- Heerlijk!
- Leve de kas!
- Hoerah!
Applaudissements prolongés, zoo als Guizot in zijne histoire générale de la
civilisation en Europe van zijne toehoorders getuigt.
- Zoodat gij ziet, Meneeren, gaat de Praeses weder voort, dat wij wel iets kunnen
doen.
- Nog al!
- Daar het Collegium er nu van overtuigd is, dat ook gij allen den Achtste eene
feestvierende gezindheid toedraagt, den Achtste, Meneeren, een gewigtigen dag voor
onze Academie...
- Een van je gewigtigste!
- Zoo stelt het Collegium voor, op den eerstkomenden dies natalis, van wege het
Studentencorps een gecostumeerden optogt te doen houden, zich vleijende, dat
deszelfs voorstel meer dan het vorige met den geest van ons Corps overeenkomstig
is. Evenwel, heeft er iemand iets op tegen?
- Ja, Praeses! klinkt het plotseling midden uit een troepje, hetwelk den doorgang
voor de Professorenbank verstopt.
Aller blikken rigten zich naar den kant, van waar de stem opsteeg.
- Wie is dat? fluisteren de verst afstaanden.
Die de achterste banken vullen, klimmen op de leuningen, met oogmerk om,
gedurende den overigen tijd, in puntig evenwigt op deze te blijven hangen.
- Meneeren! mijnheer Laats het woord.
Laats! toen hij aan de Hoogeschool kwam, een vlugge, flinke jongen, maar al
gaauw door een paar stadgenooten ingepalmd, aan wier leiding hij zich had
toevertrouwd, en door deze ingewijd in eene club, welker leden, met laakbare
eenzijdigheid, slechts ééne ontwikkeling, die der maagholte, eerbiedigden, één doel
voor hoofddoel erkenden, prikkeling des vleesches, met haar onvermijdelijk gevolg,
verstomping van den geest. Ach! dat er altijd bedriegelijke loodsen zullen wezen,
die den onervaren zeebouwer op dergelijke klippen der Academiezee te gronde doen
gaan! Te gronde? Helaas! het is maar al te waar! In den beginne moge nog de heldere
bewustheid van hetgeen de geest met vasten wil vermag, den ingetogene moed en
krachten schenken om zich los te woelen uit den fulpen arm, die hem omstrengelt,
de snelle voort- en vooruitgang van hen, die ten zelfder tijde de ouderlijke haven
verlieten, dien moed verhoogen, die krachten verdubbelen, - één oogenblik van rust
te midden van den strijd is genoeg tot des jongelings verderf; één enkele golfslag
slaat hem in de doodelijke omknelling terug, uit welke gestadige inspanning hem
nagenoeg
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verlost had. Dan komt afmatting en dan moedeloosheid. Het berouwvol maar reeds
sluimerziek oog bemerkt nog wel, hoe, een voor een, alle togtgenooten voorbij
stevenen, maar de veerkracht ontbreekt. Ginds aan den horizon zijn de laatsten nog
zigtbaar. Eene stuiptrekking! Zoo hij bij hen was! Maar, neen! ook die laatsten
verdwijnen. Nu kust met hare rozenlippen Verleiding zijne lodderige wimpers geheel
digt, neuriet hem uit den laatsten kommer, streelt zijne vadsige leden met hare lange,
zachte vingers, wiegt hem in de zorgeloosheid haars molligen schoots, waait de
gedachten met haren paauwenveeren waaijer uit zijn omtrek en giet ledig over zijne
slapen den geurkruik der wellustige ligtzinnigheid: de jongeling heeft zich
overgegeven. Hoe zoo, vriend! stilstand, te midden eener maatschappij, waar alles
beweging, alles voortgang ons toeroept! Wakker! wakker! Maar hij sluimert door.
Geene redding meer! geen troost! Droom voort in den tuimelenden roes der
gedachteloosheid, welke een Academische opium voor eene wijle kan schenken!
Zelfs voor een heilzamen schok van wanhoop, voor de electrieke vonk der wroeging,
is hij gestorven, en onder het bruisend geweld der baren slaat weldra het gehavende
schip uit een; zoo niet, schoone slaper! wiens kasteel met zulk eene menigte van
groote en kleine boomen, struiken, struweelen en dorens in en door elkander begroeid
is, dat er geen mensch of dier bij of omtrent kan komen, eene teedere princesse tot
u nadert, voor wie alle groote en kleine boomen, dorens, struiken en struweelen ter
zijde wijken en de gevaarlijke betoovering vliedt.
Op zulk eene klip was Laats gestooten. Jammer van den fikschen aanleg, jammer
van het goede hart! en dat ook hij de waarheid moest helpen bevestigen, dat het meest
de beste inborst is, welke zich aan de Academie het beruchtst maakt; dat het juist de
voortreffelijkste eigenschappen zijn, welke het snelst en ligtst in hare
tegenovergestelden ontaarden; dat de diepste verachting hem moet te beurt vallen,
die zich anders de hoogste toegenegenheid zou hebben waardig gemaakt; dat de
koesterende stralen eener zon, welke eene Academiewereld verkwikt zouden hebben,
achter donkere wolken van flaauwheid en wangedrag verduisterd worden, en de
flikkeringen schijnen van het eenzaam en onopgemerkt wegteerende nachtlicht, dat
alleen dienstig is om den onbesuisd dansenden muggenkrans te vervrolijken, die
vroeg of laat in hetzelve den ondergang vinden zal. Zie hem aan, onzen Laats! Daar
staat hij nu, omringd door wezens, ver beneden hem in aanleg en ontwikkeling, op
zijne wenken en woorden wachtende; en zoo diep was hij gevallen, dat de blikken,
de huldebetooningen van dezen hem niet ongevallig waren, ja, hij er hoogmoedig
op was de eerste te wezen onder die minsten.
Deze zoogenaamde club van Laats had voorgenomen zich, evenmin als met de
voorgestelde sledevaart, met het plan van het Collegium, zoodra haar dit ter oore
was gekomen, te vereenigen. Een optogt! Wat had men daaraan? Zoo'n beroerde,
flaauwe, koude liefhebberij, welke u met allerhande Bivalva's
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op ééne lijn stelt en dikwijls een lammeling en een fluim, omdat hij de oudste is, de
eerste rol schenkt. Jongens! als men het er eens door kon krijgen, dat er een jool, een
algemeen bacchanaal werd aangelegd, een gloeijend feest; een feest welks weêrga
desgelijks nog nimmer was aanschouwd; een feest, verbeeld je! waarmeê de heele
kas tot op het laatste centje naar de haaijen ging! In één woord, de club besloot het
voorstel des Collegiums tegen te werken, en Laats zou, zoowel omdat hij de eenige
daarvoor berekend was, als ook, dewijl hij nog het meest van al de leden der club
zich op populariteit mogt beroemen - iets dat onder sjouwers van beroep zelden in
den algemeenen zin het geval is - beproeven het te doen ketsen.
De muts in de hand, begint hij met radde tong:
- Praeses! ik zie mij genoodzaakt tegen het Collegium te velde te trekken.
Meneeren! ik weet, dat het eene moeijelijke taak is, een gevoelen, hetwelk door uwe
vertegenwoordigers verdedigd wordt, en als zoodanig reeds de goedkeuring van de
meeste jongelui heeft verworven - om zoo'n gevoelen, zeg ik, aan te vallen. Toch
waag ik het, er rond voor uit te komen, dat ik een optogt afkeur. Meneeren! ik voel,
dat ik de waarheid verdedig; en daar ik nu meen, dat het de pligt is van een ieder hier
tegenwoordig, om ridderlijk uit te komen voor hetgeen hij als waarheid beschouwt,
zoo zal ik, zelfs op gevaar van te worden uitgefloten - hetgeen mij ondertusschen
minder zou bevallen - trachten mijn gevoelen mede te deelen, kon het zijn, het tot
het uwe te maken. Dus, een oogenblikje attentie, Meneeren, als je blieft! zoo als pias
tot de boeren zeit. Het Collegium stelt voor den Achtste met een gecostumeerden
optogt te vieren. Waarom? Omdat die dag, een feestdag voor de Academie, ook voor
ons Studenten een feestdag behoort te zijn. Best. Het doel is dus, ons op dien dag
het leven zoo aangenaam mogelijk te maken. Atqui ergo moet, wil hij aan het doel
beantwoorden, een optogt voor ons pleizierig zijn. Goed. Maar laat ons eens kijken
of hij werkelijk pleizierig is. Eene lieve geschiedenis, Meneeren! Al dat pleizier,
gelooft mij, je kunt het wel op. Ik kan daaromtrent bij ondervinding spreken. Bij de
vorige massacrade, al ben ik nog altijd geen Candidaat, pars magna fui, of liever
parva, parvissima! heila! minima wil ik zeggen; want ik was toen, als jong Studentje
- en op die schijnt het bij zoo'n gelegenheid minder aan te komen - onder de
boogschutters gestopt. Daar marcheer je dan, drie godganschelijke uren achter
elkander, voetje voor voetje en bibberende van de kou, in den winter en in een luchtig
plunjetje, midden door de versche paardenvijgen; voor dat je vier huizen ver bent
heb je oliepooten; en dan komt daar nog bij de mogelijkheid, dat je uit het Zuijen
ettelijke
Wind- regen- hagel- weerlicht- donder- bliksembuijen88
op je ziel krijgt. Heerlijk! Dat 's nommer één. Pleizierig, niet waar? Ten tweede: wat
heb je om dat verdriet te verdrijven? Geen duivel. Eén klein fleschje met rhum, dat,
voor je halverweg bent, al op is, kun je in eene plooi van je rok-
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ken steken; in eene tweede zit je zakdoek, en meer plooijen ben je niet rijk. Nu wil
je ten minste lullen. Goed, je kunt lullen; want je loopt meestal twee aan twee; of je
moet al heel ongelukkig wezen en veroordeeld zijn om met eene groote vlag te
kuijeren in de lucht, dat je de armen lam worden. Maar, Meneeren! wie staat er je
voor in, dat je nevenman niet een diepdenker zal wezen, waar je de woorden met
eene tang uit moet halen; en al is dat zoo niet, dan is hij nog geen kennis; en dan drie
uren lang! Bedenkt eens, Meneeren! drie uren lang met een zelfden man in gesprek!
je kunt op zulke oogenblikken toch niet over de onsterfelijkheid van de ziel loopen
redeneren. Ferm. Maar je kunt rondkijken, zal men zeggen; daar is heel wat te zien.
O, Meneeren, kijkt zelf! Het is om dol te worden, als je daar heen stapt, en dan bij
je zelven bedenkt, hoeveel van die lieve gezigtjes je daar boven uit de vensters liggen
te bewonderen, zonder dat je eenigzins in staat bent over d'er
goedgeconditionneerdheid te oordeelen. Die beroerde stikwalm van driehonderd
fakkels maakt, dat je menigmaal eene grootoudevrouw voor d'er dochter aanziet.
Allemaal planzier, daar je luizig het land van krijgt. En bleef het bij een dubbeltje,
'k zweeg nog! zoo als pater Brom tegen de boeren zei.89 Maar neen! Op den avond
van eene mascarade geniet alles in Leiden volop, geene ziel die zich niet in genot en
wellust wentelt, behalve drie soorten van wezens: de boeven op 's Gravenstein, de
geconsigneerde Rector Magnificus, wiens deur de trein niet voorbijkomt, en de
jongelui, die aan den optogt deelnemen. Die zien er geene luis van. Dat noemen de
heeren nu pleizier hebben. Lekker! Ik voor mijn part, ik gun je de pret. - Met
verandering van stem. - En dat zou het gebruik zijn dat wij van onze kas wilden
maken? - Met stemverheffing en op minder alledaagschen toon. - Neen, Meneeren!
het kan niet - 't is vervloekt - het kan niet zijn, dat je den Achtste op zoodanig eene
wijze ten feestdag maken zoudt. Den dag der Academie moeten wij op echte
Studentenwijze vieren. Verre van ons die stijfheid in houding, die afgemetenheid in
gebaren, welke het costuum van de middeleeuwen met zich brengt. Komt! de
luchthartige Student agere liever in zijne vrije, natuurlijke, hem aangeborene en
ingeschapene rol! Ik stel een feest, een opregt Studentenfeest voor, waar wij niet aan
het gesprek met dien eenigen naast ons zullen gebonden zijn, maar allen, met volle
pokalen, het welzijn aan allen zullen toeroepen; een feest, Meneeren, waar dezelfde
rang door ouden en jongen wordt bekleed. Leden van een Studentencorps, dat
verbroedering ten doel heeft! vieren wij feest op eene onzer jeugd en onzen stand
waardige wijze; institueren wij eene plegtigheid, waar de deelnemers niet vorsten
en ridders, niet onderdanen en slaven - neen, Meneeren! waar de dischgenooten
broeders zijn!
Daverende toejuichingen rollen het Auditorium door.
Na eerst, door eene onderhoudende voorstelling, de aandacht, in het bijzonder die
van het jongere geslacht, aan het lijntje gekregen te hebben, had Laats, door op eens
de laatste volzinnen met de hem eigene voortvarendheid
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van stem en bewegelijkheid van gebaren te hebben uitgestooten, een groot gedeelte
zijner toehoorders medegerukt, en nu sloegen deze, als waren zij razend geworden,
met hunne stokken op en neder, en zett'en, door de wonderlijkste verdraaijingen van
mond en oogen, hun ijverig getrap op vloer en banken kracht bij, en wuifden met de
petten omhoog, en riepen:
- Hoerah!
De zaak van het Collegium scheen reddeloos verloren. Maar nog heeft het geraas
geen einde, of het klinkt weder: - Mijnheer Dandels het woord! - en driftig de pet
naast zich op het klankbord nedersmijtende, valt deze plotseling in:
- Is dit dan nu het oordeel van de meerderheid? Eene mooije waarheid, die waarheid
van mijnheer Laats! Gelooft die mijnheer dan waarlijk, dat er voor ons, Studenten
aan de Leidsche Academie, geen ander genot bestaat dan dat van den buik? Neen,
Meneeren! dat is geene waarheid hopen en weten wij. Dat is eene leugen. Leden van
het Studentencorps! gij zult het heden middag toonen, dat al die fraaije redeneringen
niet de uwe en van nul en geener waarde zijn. Waarom zou ik u en mij dan nog
ophouden met ze te refelleren? Eéne vraag slechts heb ik te doen. Meneeren, ik zie
er onderscheidene onder ons, die, hoewel voor vijf jaren Student zijnde, toen geen
aandeel namen aan de mascarade en die zich dus, volgens hetgeen wij zoo even
hoorden, op den avond der feestviering hoogst gelukkig hebben moeten achten. Was
er iemand onder deze, ik vraag het hun hier thans op hun geweten af, die zich
werkelijk verheugd gevoelde, toen hij dien, zoo het heet, bibberenden troep voorbij
zag komen? Waren er niet veeleer onder hen, bij wie toen eene heimelijke spijt
opkwam, dat zij niet hadden verkozen mede te doen?
Allen zwijgen.
- Bij mij niet! roept op eens, de stem zottelijk onnoozel verdraaid, met oogmerk
om de lagchers op zijn kant te krijgen, een Laatsiaansch hagje, dat voor een paar
jaren de Latijnsche scholen eerst verliet. Maar Dandels heeft met bliksemsnelheid
het schreeuwertje in het oog gekregen en vaart met Catilinarischen uitval voort:
- Neen, mijnheer Larda! u niet! u moest toen nog geboren worden. Daar ziet gij
het, Meneeren! welke middelen ter overreding die partij dáár zich niet schaamt te
gebruiken!
Gemor en dreigementen stijgen brommend en onverstaanbaar van uit de laagte
naar Dandels omhoog. Hij spreekt door.
- Het stilzwijgen van al de overigen strekt het niet ten duidelijksten bewijze van
de nietigheid en spitsvindigheid van wat tegen het voorstel van het Collegium is
ingebragt. En wat stelt men voor hetzelve in de plaats? Een feest! Eten en drinken!
Is dat dan het toppunt van zaligheden? Ik op mijne beurt zou dat hooggeroemde
pleizier van een ruwen aflegboel hier kunnen gaan ontleden; ook ik kon hier
sarcastisch uitroepen: het af te leggen! het in het eerste
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kwartier af te leggen! heerlijkheid der heerlijkheden! Dronken elkander op het gezigt
te timmeren! Geduwd, geknooid, gestompt, gewurgd te worden! O! overloop van
broederliefde en Studenticositeit! Ook ik kon, even als mijnheer Laats, de jongeren
onder ons op sluwe wijze tot mijn gevoelen trachten over te halen, door hun te vragen,
of zij op een dergelijk feest alleen op broederhanden en niet ook te gelijk op
broedervuisten rekenen. Ik doe het niet. Zulke vragen komen hier niet te pas. Neen,
Meneeren! het is bij u de vraag niet wat pleizierig...
- Edele zelfopoffering! laat zich op priesterlijk zalvenden toon een sjouwer
ontvallen.
- Ik spreek natuurlijk altijd onder verbetering van dien mijnheer dáár; hoe heet hij
ook?
Iemand die aan den sjouwer het land heeft. - Die heet niet.
De sjouwer kijkt woedend om.
De Praeses - Klikspaan vergat te doen opmerken, dat het onze goede Flanor is,
die de Vergadering bestuurt, maar ouder en bedaarder dan voorheen; hij is
doctorandus, draagt een hoed, heeft een bril opgezet, zijne snorren afgeschoren en
de schaar van van der Meer door zijne lange lokken gejaagd - Flanor bewoog reeds
de lippen en den hamer, toen Dandels voortging.
- Bij u, Meneeren! dien persoon dáár altijd uitgezonderd, is het alleen de vraag,
wat ons voegt. Het voegt ons op den Achtste te toonen, aan de buitenwereld te toonen,
dat wij in het welzijn, in de glorie onzer Hoogeschool belang stellen. Niet een dozijn
dronken knechten achter tafel, neen, Meneeren! het geheele vaderland moet het
weten, al de dagbladen het vermelden, dat die dag onze feestdag is. En...
Onderwijl beginnen drie honden, onder de banken door, krijgertje te spelen, ten
gevolge van wier luidruchtige vrolijkheid, waarbij zich de verbiedende stemmen
hunner meesters voegen, wel wat verloren gaat van de uitwerking van Dandels
woorden.
- Hoe... toonen? Door... te vieren, dat geene andere corporatie ons kan nadoen.
Wij Studenten alleen, wij kunnen, door onze eenheid, door den aard onzer zelfs
verschillendste studiën, daardoor, dat wij een staat op onszelven vormen, wij alleen
kunnen zoodanig een optogt daarstellen. Bij plegtige gelegenheden binnens kamers
te eten en te drinken, wij laten het aan hoogheemraden over! Op den Achtste is het
onze pligt, dat wij ons boven zwelgerijen, boven hoogheemraden verheffen. Een
optogt dus, Meneeren! dat vordert de eer van de Academie, dat de eer van het
Studentencorps. Bovenal, ons Studentencorps vordert het, vordert het thans, dat er
een gehouden worde. Meneeren! wij hebben iets noodig, dat ons gezamenlijk boeit,
bezig houdt, om hetzelfde belang schaart, ten behoeve van het esprit de corps. Dat
iets vinden wij in een optogt. Gelooft mij! dat onophoudelijk beschikken en
beredderen, dat één punt hebben, om hetwelk aller hart, gedurende drie maanden,
draait, het is een
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krachtig middel ter handhaving, ter aanwakkering van het esprit de corps. Ook ik
zeg het dus, en roep het, met meer regt, geloof ik, dan mijnheer Laats, u allen toe:
leden van een Studentencorps, dat verbroedering ten doel heeft! vieren wij een feest,
dat verbroedering bevordert, een feest onzer waardig, een feest, dat niemand ons
nadoet! Leve de optogt! Hoerah!
En - hoerah! - riep met Dandels de golvende menigte, en allen wuifden als Dandels
met de petten, en allen...
Een nare boel! veranderlijk als de wind! - zegt welligt deze of gene zwartgefokte
wijsgeer, terwijl hij een diepdenkend gelaat aanneemt en zich eene toekomst schildert,
somber als zijn blik, waarin hij het vaderland aan staatsmannen, de kerk aan
geestelijken ziet overgeleverd, die van meeningen verwisselen naar de weerhaan
draait. Zacht een beetje, oude paai! Gij trekt het wat al te ver, en ziet de reden niet
in van die veranderlijkheid, welke u zoo gemelijk doet kijken. Zij is eenvoudig deze:
in hunne onverschillige ligtzinnigheid bekommeren de jongelui zich te weinig om
het onderwerp, dat op eene Vergadering behandeld zal worden; zij nemen de moeite
niet eens er vooraf een oogenblik over te denken. Elk argument, voor en tegen, valt
derhalve, daar het nieuw is, ongewacht, min of meer sierlijk opgedischt en door
opgewondene taal aangeprezen, in een verschen grond, waar het terstond wortel
schiet en het onkruid met het moeskruid te gelijk opkomen. Scheld nu vrij op die
flaauwheid, op die lafheid, op die beginselloosheid van het opkomend geslacht, van
ganscher harte juich ik met mond, armen en beenen u toe. Maar op deze oorzaak
uwe vrees voor zulk eene wriemelende toekomst, vol kleurwisseling van cameleons,
vol gedaanteveranderingen van Proteussen te bouwen! Neen, oude! het draaijen der
meeningen in de groote maatschappij rust op geheel anderen grond. In de
Studentenwereld zondigt men, omdat men de zaken niet doorziet en niet doordacht
heeft, en men zich gaarne druilerig laat medeslepen door eene gemakkelijke
prikkelbaarheid des gevoels, zonder medewerking van het gezond verstand; in de
maatschappelijke, o! te zeer met voorbedachten rade; - hier, omdat men, onzeker en
weifelend, van de eene in de andere en van de andere weder naar de vorige
beweegreden gesleept wordt; dáár, omdat het eigenbelang spreekt en het Ik wordt
gehuldigd en aangebeden.
- Praeses, het woord! buldert Laats.
Flanor. - Op uwe beurt, Mijnheer! Drie zijn er vóór u. Mijnheer van Dou heeft het
woord.
- Praeses, het woord! - zoo had, reeds voor Dandels de helft zijner redevoering
had uitgesproken, een klein, bleek, pieperig ventje, met een smal en ingetrokken
buikje, dat naast Laats stond, uit verroeste keelgaten geroepen. Het was een sjouwer,
doch waar niemendal bij zat; een mannetje van wien de Rabbijnen, zoo zij het
genoegen hadden gehad hem te ontmoeten, ongetwijfeld zouden rondverteld hebben,
dat een engel hem in zijne jonge jaren met eene kool vuurs de lippen had gezengd;
want, indien iemand, hij was zwaar en moeijelijk ter
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sprake.90 Het was in eene onvoorzigtige opwelling van edele verontwaardiging
geweest, dat hij om het woord geroepen had; maar, ach! hoe spoedig werd het hem
raar in zijn binnenste, toen de Praeses hem door een wenk met den hamer te kennen
gaf, dat zijn wensch was verhoord. Geel en groen werd het hem voor de oogen, bij
de gedachte, dat hij zoo aanstonds beginnen moest. Waarmede zou hij? Meneeren,
ik drink... - wij hebben zoo even den toast gehoord... - met dit glas... - er zijn reeds
vele toasten gedronken... - ik heet u welkom aan dezen vriendendisch... - alle
mogelijke soortgelijke inleidingen en aanheffingen bij drinkgelagen, welke hij gewoon
was te baat te nemen, schoten hem door de hersens, doch geene enkele kwam hier
te pas, geene enkele wou hier deugen. Daar eindigt reeds Dandels! Daar hoort hij
zijn eigen naam noemen!... O, zalige kracht des nooddwangs! Als een bliksemstraal
schiet hem iets te binnen: het is het woord aangezien. Op langzaam plegtigen toon
vangt hij nu aan, terwijl hij den regterarm statig doet rijzen en dalen, en zijne oogen
regtuit in het niet blijven staren, of hij misschien nog de woorden en zaken in het
ijdel luchtruim lezen moge, welke hij zelf niet begrijpt, hoe hij ze vangen zal.
- Aangezien, Meneeren! ik tot mijne groote smart heb moeten hooren, van Mijnheer
Dandels, Meneeren! die daar zoo even gezegd heeft, dat wij met allerhande middelen
probeerden, de jongelui, die van ons in gevoelen verschillen, en die daarom alleen
verschillen, omdat zij niet genoeg begrijpen wat echt Studentikoos is, Meneeren!
noch ook wat er tot de pligten van een Academieburger behoort, zoo voel ik mij
gedrongen te zeggen, Meneeren! dat dat eene infame leugen is. Neen, Meneeren!
het is niet door u op te winden, dat ik het zal trachten te bereiken. Het is veeleer
daarom, omdat ik weet, Meneeren! dat de eensgezindheid en het esprit de corps u
aan het harte gaan, daarom alleen is het, Meneeren! dat ik het u zeggen zal. Twaalf
onder ons dan, Meneeren! hebben zich plegtig verbonden, om, indien het plan, dat
het Collegium voorstelde, van eene mascarade te vieren, Meneeren! en dat plan door
de meerderheid onder u werd aangenomen, tegen alle mogelijke idée van
Studenticositeit, die we hopen dat onder u niet zal zijn uitgedoofd, aangezien ze altijd
aan de Leidsche Academie is bloeijende geweest, Meneeren! Wij hopen dus, dat u
niet alleen op hetgeen Mijnheer Laats gezegd heeft, maar ook op hetgeen ik heb
trachten in het midden te brengen, en dat ik meende te moeten zeggen, aangezien de
eer van de Leidsche Academie mij insgelijks aan het harte gaat, Meneeren! en het
me in mijne ziel zou spijten, Meneeren! indien de oudste jongelui en die in vorigen
tijd hier het meest te zeggen hadden, Meneeren! zoo als het ook regt was en billijk,
en zoo als het altijd geweest is; zoodat het al heel anders met het Studentencorps
moet gesteld zijn, indien zij zich nu lieten leiden door een Mijnheer Dandels, dien
men nergens ziet, en die, wed ik, Toon Muller nog nooit eene flesch Champagne
heeft laten verdienen...
- Ha! ha! ha! ha! klinkt het op eens uit volle borst, over aller hoofden heen.
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Onze vriend daar boven had het reeds lang bar genoeg gehad. Beter dan iemand had
hij van zijne verhevene zitplaats opgemerkt en er zich mede vermaakt, hoe Laats,
hoorende hoe mooi van Dou bezig was al het gewonnen land den vijand af te staan,
reeds dadelijk bij het begin van die onverstaanbare redevoering, zijn nevenman
telkens een stomp had gegeven, met oogmerk hem te doen begrijpen, dat hij zoo
spoedig mogelijk te zwijgen had. De brave van Dou had evenwel iedere knooi voor
eene aanhitsing tot vuriger spreken opgenomen, zoodat Dandels het onuitsprekelijke
genoegen had, van te zien, hoe die twee vrienden, die het zoo goed met elkander
meenden, de een den ander van den wal in de sloot hielpen, met het gevolg, dat,
naarmate klimmende opgewondenheid, uit het steeds feller vonkelend oog van den
eenen flonkerde, stijgende wanhoop op des anderen gelaat te lezen stond. Doch toen
de verheveling eindelijk ook het krachtige argument vernam, waarmede zijn persoon
werd aangevallen, kon hij niet langer. Schaterend barstte hij uit, dat hem de tranen
over de wangen rolden, en allen - want aan de Hoogeschool kan onzin op den toon
der hoogste wijsheid uitgekraamd den geest nog tot vrolijkheid stemmen - ware het
hier namaals ook zoo! - allen deden van harte mede. Van Dou kroop terug met een
neus van eene el en een gezigt van oude lappen, en kreeg van den woedenden Laats
nog eene wraakzuchtige kneep op den koop toe.
Nu heeft Dierstra het woord, een man ex sine nomine plebe, die het, ja! goed meent,
maar het kleine gebrek heeft, dat zijne hersens, òf te weinig wendingen hebben, en
hij dus dom, òf er te veel, en hij dus verward is, ten minste, dat zij in allen gevalle
niet gezond zijn. Van uit de Curatorenbank vangt hij aan:
- Neen, Praeses! niets, weet u, maar omdat wij toch zien, dat wij er niet allemaal
voor zijn, zoo wou ik voorstellen om de Societeit te koopen. Weet u, namelijk dit,
dat wij de kas bewaren, totdat wij genoeg geld hebben, was mijn plan, en dan, als
wij genoeg hebben, daarna de Societeit te koopen. Die konden wij dan aan de Societeit
verhuren, weet u, ik meen, de Studenticorps aan de Leden, en dan Commissarissen
daarvoor kiezen, en dan zouden wij boven meteen bovenkamers hebben, weet u,
voor de Vergaderingen, meen ik, en dan zou het goedkooper en beter zijn. Dat wou
ik voorstellen, als de heeren er niet tegen hebben, om te doen, weet u.
- Neen, stik! - Ben je beroerd! - Loop naar den duivel! - snaauwt het hem van alle
kanten tegen, waarop hij, de schouders ophalende, weder zitten gaat, om zijn buurman
met een: - neen! maar, weet je, ze begrijpen het niet! - aan te vallen.
Eigenlijk gezegd, was het ook geenszins zoo'n dwaas plan en zou men het er welligt
op elke Convocatie door kunnen krijgen - wat toch geven de jongelui om hunne kas
- alleen op de tegenwoordige onmogelijk, want men was heden te zamen gekomen
om te beraadslagen, hoe de kas er door te lappen, en het zou dus ongerijmd wezen
eenige poging te willen aanwenden om haar door
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belegging te bewaren. De kas moet op! dit staat heden vast en is Studenten-logica.
Daar verheft zich Roezt, een stevige Kapenaar. Kapenaars! een ferm ras, Meneeren!
Jongens met een hart, dat Holland tot schering behield, ofschoon het Engeland tot
inslag moest bekomen; kerels, die in levendigen lijve toonen, wat er van Hollanders
groeijen kon, zoo deze, in plaats van koek met koffij, wat meer beaf en wat meer
port innamen, in hunne jeugd wat meer leerden boksen en zwemmen, in plaats van
kienen en dammen, maar bovenal, indien zij zoo beleefd waren van, bij wijze van
tegenbezoek, voor eenigen tijd aan het Athenaeum Austro-Africanum te gaan studeren,
opdat hunne overtollige lymphatische deelen zich, langs de krachtige zonnestralen
opgetrokken, met de wolken mogten vermengen.
- Mijne Heer! ik heef wat te voegen bij de speech van Mijnheer Dandels. Mijnheer
Dandels heef it getoond gehad, dat it de eer van onze Corps is, dat door de mascarade
sal vermeerderd sijn, en de eer van de Academie, dat...
Laats. - 'k Schijt in de eer van de Academie!
- Ik merk soo, Mijnheer! U had anders al soo goed de perfectum kunnen seggen.
U heef it al lank gedaan; ik wist dat. Maar dat u it niet in mij doet, waarschuw ik jou,
hoor je? Ik will spreken, jij swijgen; want de woord is aan mij. Meneeren, we will
voortgaan. - Daar sijn verder, als ik goed heef begrepen van Mijnheer van Dou, maar
een seer beetien onder ons, dat voor de feesvieren sijn; een stuk of elf, twaalf, dat is
all...
- Mijnheer Roezt, u vergist u! - klinkt het op eens van de meer achterwaartsche
banken.
De stem kwam uit een lang houtig personaadje, dat men aan zijne fleemende stem
dadelijk voor Beckers erkent; Beckers, die o! zoo lang reeds, o! zoo veel moeite had
gedaan, om zich in de club van Laats in te dringen, maar tot nog toe slib gevangen
hebbende, thans weder eens eene poging wagen wilde, om zich op nieuw te pousseren.
- U vergist u; niet alleen die Heeren - op Laats en de zijnen wijzende - ook ik, bij
voorbeeld, ben er tegen.
Roezt gaat bedaard voort.
- Mijne Heer! ik heef mij vergis. Er had door mij gesegd gehad moeten... gewees
hebben:...
- Nou ja!
- ...er sijn twaalf voor de feesvieren en dan nog mijnheer Beckers. - Met eene ligte
buiging tot gemelden Academieburger. - Excuseer me, Mijnheer! - Sou nu de een of
ander, daar ze vreezen, dat er vijandskap sal komen, om den vrede te bewaren, die
plan afkeuren? Well, Meneeren! Twaalf, en Mijnheer Beckers, sijn er tegen. Maar
immers toch de veel grootere boel, wel honderd, sijn tegen de fees. Soodat je ziet,
Mijnheer van Dou! jou argioument van self verval. Maar nog iets, Meneeren! Die
Studentencorps is toch altijd bij elkander
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vriendskappelijk onderling gewees, soo dikwijls er eene mascarade gehad is geworden.
Dan kom de fees altijd van selvers achteraan, en die fees, die van selvers opkom, is
altijd pleisieriger - o, dat komt niet bij! - als de fees, die met studie is ingesteld. Sie
je well, Meneeren! soo krijg dus, door de mascarade, die heeren, dat de feesvieren
willen, ook haar sin, en it is daarom, dat ik de propositie heb, die goeije voorstel van
de Collegium stellig aan te nemen, als de eenige middel, die aan allebei de partijen
te samen tevredenheid verskaf.
- Sakkerloot, dat 's waar ook, mannen! Leve de mascarade! - roept een opgewonden
soesje uit den hoop, en het daarop onmiddellijk volgende gejuich der menigte bewijst
genoeg, dat Laats de nederlaag zal krijgen.
Wel verheft deze zich nog, wiens spreekbeurt nu gekomen is, en zwaait met de
hand, ten einde der vergaderde menigte het stilzwijgen op te leggen; maar zoowel
door de bijgebragte redenen der vorige sprekers als door het ter dezer gelegenheid
gehoudene gedrag van de club, is de groote hoop van zijn voorstel afkeerig geworden;
buitendien, de debatten beginnen te vervelen, daar een ieder zich nu eene vaste
meening gevormd heeft. Niet zoodra is zijn donderend: - Meneeren! - midden door
het geraas heengedrongen, of tegenover hem staat een ander op, die insgelijks: Meneeren! - brult; en als nu de club in luide kreten hare verontwaardiging doet
uitbarsten, zet de gansche Vergadering het op een algemeen geschreeuw en getrappel.
De Praeses moge met gespannen longen stilte gebieden, van alle kanten vliegen hem
de woorden: - Neen! - Ja! - Hoerah! - 't Woord, Praeses! - Stemmen! - en duizend
andere, vijandig in het aangezigt. De spaniëls, door al dat getier verontrust, beginnen
te janken; de newfoundlanders, door al dat leven verstoord, te grommen; de bulldogs
raken aan het bassen; de keezen kunnen hun gekef niet bedwingen; en de honden
maken zich zoodanig van den boventoon meester, dat, niemand verder zijn gevoelen
vermogende te ontwikkelen, een iegelijk zijne toevlugt neemt tot zijne handen, voeten,
knieën en andere geraas kunnende maken deelen des ligchaams, knuppels en hetgeen
de zakken des gewaads voor hards verbergen niet uitgezonderd. In één woord,
plotseling stormen van alle zijden en uit alle hoeken, van Noord en Zuid, van Zenith
en Nadir, door den dampkring van het zoo aanstonds doodstille Auditorium, rollende
stroomen van gestamp, gebrul, gesis, geschoffel, getrommel, geroffel, geblaf, gefluit,
geratel, gejank, gekletter, getrappel, vliegend, bruisend, hortend, daverend,
ontploffend, door, over, tegen elkander in, tot zij zich eindelijk in een dof gonzenden,
suizenden, rommelenden, brommenden stortvloed van geluiden oplossen, welke de
ruiten rinkinken, den grond dreunen, de muren trillen doet.
Wie nach Homers Bericht, wenn in dem Trojerstreit,
Mars, gleich zehntausend Mann, aus Schmerz der Wunde schreit,
Das ganze Heer erbebt, nebst Bergen, Thal und Felsen So bebt die Stube hier von den Studentenhälsen.91
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Hier ziet gij een onbekenden Academiebroeder, wiens nijdig vonkelende blik
verzengende vlammen uitwerpt; dáár een leelijk gezigt, welks wijd opgesperde kaken
en toegeknepene oogleden van de ijdele pogingen getuigen, om het oorverdoovend
rumoer door het geweld zijner stem te beteugelen; ginds pakt onverwacht eene
gansche rij personen, met woedende handtasting, de niets kwaads vermoedende
broeders vóór hen verraderlijk van achter aan: eene bouwvallige bank! en aan een
der uiteinden een van woede en ongeduld trappelend wezen! Geraden? Verder,
midden uit dien zwarten hoop, verheft zich een boven allen; hij gooit zijn ligchaam
voorover, steekt den arm venijnig vooruit, denkelijk om het woord te vragen, maar
het leven laat slechts de gebarentaal toe. Dat men zich aan de harmony der
Academiespheren maar niet gewent! Elders werpt een lange, slanke jongen zijn
crispin met een nijdigen omzwaai over den schouder heen, als stond hij op staanden
voet te vertrekken. Op den achtergrond steekt een dik bobbertje met opgezwollene
en karmozijne koonen - een ondergaand zonnetje aan den gezigteinder - zijne vier
vingers in den mond, met oogmerk welligt om een schel fluitje door den
kreten-dwarrel heen te priemen. Vlak bij ontwaart ge een sterveling, die in korte
schuddingen met het hoofd het einde van zijn geduld te kennen geeft, verachtende
neusvleugels en mondhoeken vertoont en rammelende lippen, welke niet stilstaan:
zoo de man eens verwenschingen stond te braken! Boven op het klankbord Dandels,
die, met de pet in den nek en vooruitvliegend bovenlijf, zijne gebalde vuisten, als
een razende, om zich heensmijt: zou hij misschien het gegier nog meer willen
aanhitsen? Geen enkel hoekje, waar het niet draait, niet woelt, niet krioelt, niet wiegelt,
niet schommelt. Overal rondom, gespartel en gewentel, gewemel en gewriemel. Een
harmonisch geheel van krakende, sissende, klaterende, brullende, donderende toonen,
zigtbaar door de hoekigste, hortendste, scherpste, stootendste, onderscheidenste,
vreemdsoortigste gebaren uitgedrukt; een wedstrijd van beweging en geluid, een
zondvloed van verwarring, welke, in deszelfs bonzend en fluitend rondstormen, de
ooren suizen, in deszelfs krinkelend dwarrelen, de oogen schemeren doet.
Ondertusschen draait de Praeses, met borstelende haren en opengerukt vest, naar
alle kanten rond; zijne linkerhand zet onophoudelijk den buitensporigen bril te regt,
zijne regter zwaait onvermoeid den hamer dan hier, dan daarheen. Het zweet loopt
hem tappelings langs beide zijden van het aangezigt en de smartelijkste kreten
verheffen zich pijnlijk uit zijne heesche en uitgeputte keel.
- Stilte, Meneeren!
Onverhoorde slagen met den hamer.
- Meneeeren!
Vruchteloos kloppen.
- Meneeeeren! Stilte! Sssssst! Eén oogenblikje, Meneeren!
Een polsslag verademing! Van dezen gebruik gemaakt!
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Met een geweldig teeken den bedoelden persoon met den schepter aanwijzende. Mijnheer Menschenhaat en Berouw heeft het woord!
De goede Mijnders, die daar vlak voor den Praeses was opgerezen, een schraal,
verschrompeld voedsterling der Muzen, met een eenigzins zwaarmoedigen trek om
den mond en sluikhaar om het knikkertje, had dien dramatischen bijnaam, op een
guren winteravond, dat er een scherpe noordenwind woei, opgedaan, toen hij, bij
een zijner kennissen op eene boterham verzocht, met blaauw gevrozen neus en rood
betraande oogen bij dezen aantikte. Bijnamen zijn meestal vrij puriteinsch Kill-sin-Pimple-of-Witham, Praise-God-Palmer,
Fight-the-good-fight-of-Faith-White-of-Emer,
if-Christ-had-not-died-for-you-you-had-been-damned-Barebone - en bevelen zich
weinig wegens derzelver kortheid aan; doch zeker daardoor zijn zij, al schijnt het
ook een paradox, meest geschikt voor Academisch gebruik. Flanor, een van Mijnders
vertrouwdste vrienden, was er dan ook, onder al het geraas, dat hem bestormde en
overdonderde, zoo weinig op bedacht, de achtbaarheid der plaats en het onderscheid
tusschen nomen en cognomen in acht te nemen, dat hij, bij het plotseling en algemeen
gelach, verbaasd en half verstoord bleef rondkijken, tot de Secretaris hem de noodige
ophelderingen gegeven had. Menschenhaat en Berouw lachte echter even goedmoedig
en gul als al de overigen en, zoodra het publiek zich genoeg aan zijn bijnaam verkwikt
had, sprak hij met zijne gewone bedaardheid:
- Meneeren! ik geloof dat het voorstel genoeg is toegelicht. Derhalve zou ik er
voor zijn, dat wij maar tot de stemming overgingen.
Algemeene kreet. - Stemmen! Stemmen!
- Stilte, Meneeren! Ik verzoek dus, dat, die er tegen zijn, de petten opzetten.
- Waar tegen zijn, Praeses?
De Praeses kwaad wordende en hevig met den hamer beukende. - Meneeren, wil
je stil zijn? Stilte! zeg ik. Ik zeg, dat, die er tegen zijn, om aan het voorstel van de
heeren Laats en van Dou gevolg te geven, die, namelijk, tegen het voorstel van het
Collegium zijn van een optogt te vieren, ik zeg, dat, die daar tegen zijn, dat die de
petten opzetten.
Vergeeft het den Praeses! Wij weten het, hij is een ferme vent, een knappe kerel,
en geen beteren voorzeker zou het Studentencorps tot deszelfs
hoofd-vertegenwoordiger hebben kunnen verkiezen; maar onder zulk een roezemoezen
zou Beëlzebul zelf, overduiveld, druipstaartend de plaat poetsen; verwondert het u
dan, dat de Praeses eene zegswijze, even duister als de voorgaande, gebruikt? Een
ieder is op het punt een luid gemor te doen opgaan, waardoor de Praeses, nog meer
van zijn stuk, gevaar zou loopen de zaak nog meer in het riet te sturen; maar plotseling
roept Dandels met eene stem wier zuivere trillingen, door alle dampen, en alle hoeken
en gaten door, helder heendringen:
- Dus: die vóór den optogt zijn, petten op, jongens!
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En na een oogenblikkelijk gewirwar van armen en mutsen, ziet het begeerig
rondspiedend oog, dat, behalve de club, slechts hier en daar een enkele de ontbloote
kruin omhoog steekt, en hoe een jong Studentje, dat juist het oog op de ongedekte
club vestigt, de hand, als ware het eene aardigheid, met een zekeren glimlach op de
wangen, naar de pet brengt, om die vervolgens zoetjes, onbespeurd, en als schaamde
hij er zich over, zijne maag digt langs, naar omlaag te laten glijden.
De uitslag der stemming wordt door een daverend handgeklap der meerderheid
begroet: eene beroerde gewoonte, zegt Piet Kole, juist geschikt om twist en tweedragt,
voor welke de gemoederen dan juist, door het versche van den onaangenamen indruk
der nederlaag, meest vatbaar zijn, te weeg te brengen. En welke eene
onedelmoedigheid! Luidruchtig zijne vreugd aan den dag te leggen over datgeen,
waarover een medebroeder naast u de teleurstelling op het gelaat staat te lezen. Maar
gewoonte is eene tweede natuur.
- Meneeren! het voorstel om, op den aanstaanden dies natalis, een gecostumeerden
optogt te houden, is dus aangenomen, en het zal wel niet noodig zijn, dat wij tot eene
telling overgaan. Daar de sledevaart niet doorgaat, vervalt van zelf de Commissie,
ter regeling van dezelve benoemd. Wij brengen deze echter, uit naam van het
Studentencorps, voor haren reeds betoonden ijver, onzen hartelijken dank toe. Wij
weten, uit onze herhaalde gesprekken met haar over dat onderwerp, dat zij in de
tegenwoordige schikking genoegen neemt, en oordeelen het bij gevolg onnoodig
haar onze verontschuldigingen te maken, omtrent een plan, dat, ten gevolge van den
loop der omstandigheden, hare pogingen vruchteloos maakt. Wij bevelen ons, voor
het vervolg, in hare welwillendheid aan.
Handgeklap. De Praeses vervolgt.
- Thans hebben wij nog te spreken over het onderwerp van den optogt. Ten einde
de beraadslagingen eenvoudig en gemakkelijk te maken, stelt het Collegium voor,
de intrede van Alexander den groote in Jerusalem. Heeft iemand hieromtrent iets in
het midden te brengen; of heeft iemand een ander idée?
Laats, woedend en razend. - Ik, Praeses! Meneeren, dat onderwerp vind ik veel te
besneden.
Het Laatsiaansche hagje, Larda. - Ik heb een ander plan: den uittogt van de dieren
uit de ark. Dan kan Mijnheer Dandels, die hier toch de dux gregis schijnt te zijn, voor
Noach spelen, het Collegium voor zijne familie en jullie voor het vee.
Dandels. - Een heerlijk plan, Meneeren! Eén ding slechts hoop ik, dat de club van
Mijnheer Laats zich niet onttrekken zal; want wie zouden wij ooit geschikter kunnen
vinden, om de verschillende ezel- en buffelsoorten te vertegenwoordigen?
- Kom hier, beroerling! dan zal ik je voor je snoet trappen.
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- Liever niet, jongetje! want dan zou Noach heusch moeten toonen, dat hij zijne
dieren op hunne huid weet te komen. Wat belief je? Zoo eventjes!
En een heerlijke moulinetslag wordt kosteloos aan het publiek vertoond.
De Praeses. - Stilte, Meneeren! Geene personaliteiten. Ik vraag nogmaals, of
iemand iets op het door het Collegium voorgestelde plan heeft aan te merken.
Eene stem uit de menigte. - Praeses! ik alleen dit, dat wij, naar ik denken zou,
moeijelijk getrouw zullen kunnen blijven aan de geschiedenis.
- Maar wij kunnen toch, met vrij groote waarschijnlijkheid, de hoofdpersonen
bepalen, die bij den intogt binnen Jerusalem zijn, of kunnen zijn tegenwoordig
geweest. Bovendien is toch eigenlijk het voornaamste doel, de costumes van den tijd
zoo getrouw mogelijk terug te geven, en daartoe zijn wij, wat de joodsche betreft,
door een groot aantal monographiën, wat de Grieksche, door de bereidvaardigheid
van den directeur van het Muzeum van oudheden, ruimschoots in staat gesteld.
Eindelijk gaf het Collegium aan dit onderwerp de voorkeur, omdat men, zonder aan
de waarheid te kort te doen, er eene groote verscheidenheid van kleederdragten bij
kan ten toon spreiden, als Perzische, Syrische, enz. en dat niet van je minst prachtige!
Gelach.
- Meneeren! heeft iemand er verder nog iets tegen?
Allen zwijgen. De beraadslagingen zouden te geleerd worden voor eene algemeene
Vergadering.
- Dan is het aangenomen, Meneeren! Nu hebben wij u nog maar alleen te
verwittigen, dat, tot den dertigsten November, eene lijst op de Societeit zal gelegd
worden, op welke de Heeren, die aan de mascarade willen deelnemen, verzocht
worden te teekenen. Degenen, die te paard wenschen te zitten, verzoeken wij, dat er
dit bijvoegen. Voor die Heeren, die geen lid van de Kroeg zijn, zal er eene lijst bij
mij aan huis liggen. Langer dan tot den dertigste kunnen wij de lijst niet open laten,
want eerst na het sluiten van dezelve kunnen wij tot het benoemen van eene
Commissie overgaan, welke de handen dan toch al vol genoeg zal hebben. Verder laat mij eens zien... Neen!... - hebben wij niets. - Na eene tusschenpozing. - Heeft
iemand nog iets voor te stellen?
Dierstra. - Ja, Praeses! weet u, u sprak daar zoo even van eene Commissie; maar
denkt u er wel aan, om de orde, weet u, op den dag zelven, Praeses! moeten daar niet
Commissarissen voor gekozen worden, wou ik vragen, om die te handhaven? Tien,
bij voorbeeld, wou ik voorstellen.
- Mijnheer Dierstra, ik begrijp u niet. Spreekt u van eene Commissie voor de
mascarade?
- Neen, maar, Praeses! ik meen niet van die Commissie, weet u.
- Mijnheer! wat meent u dan?
- Praeses, ik meen Commissarissen voor de mascarade, op den dag zelven, weet
u, van den Achtste. Dat zal wel noodig zijn, dacht mij, voor de orde, weet u, Praeses!
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- O, mijnheer!... Ah ja!... u wilt dus Commissarissen doen verkiezen, die niet eene
Commissie uitmaken, tegenover diegenen, die wel eene Commissie uitmaken?
- Ja, Praeses! juist, weet u, om de orde van den optogt, meen ik.
- Ja, Mijnheer! weet u, dat zou eene verandering in de wet zijn, weet u; en zoo u
die wilt voorslaan, moet zulks eerst door u aan het Collegium voorgesteld worden,
weet u.
- O, zoo, Praeses! dat wist ik niet. Neem mij niet kwalijk. Dan trek ik het in.
- Heeft iemand verder nog iets voor te stellen? vraagt de Praeses nog eens.
Maar de algemeene spotlust en jooligheid, waarmede het laatste bedrijf de
gemoederen vervuld heeft, doet de woorden krachteloos op elks trommelvlies
afstuiten.
- Niemand niet? Dan heeft het Collegium nog iets in het midden te brengen. Een
paar voorbeelden uit de laatste dagen zouden ten bewijze kunnen aangevoerd worden,
dat sommigen onzer zich niet ontzien, door het inslaan van glazen, het aanheffen
van minder kuische zangstukjes, als anderzins, molesten aan te doen aan die burgers
van Leiden, wier zonen Studenten en Leden van ons Corps zijn, alsmede aan die, bij
wie op dat oogenblik jongelui vereenigd waren, en die derhalve, ten gevolge van het
bewijzen van beleefdheden aan Academieburgers, op hunne beurt, regt op aller
beleefdheid zouden hebben. Meneeren, zulks zou voor eenige jaren niet geschied
zijn. Toen was ieder huis, waar een Student in woonde, reeds daardoor beveiligd
voor elken aanval van den kant der jongelui. De ruiten er in te slaan, den gevel er
van te beteeren, den belknop er af te draaijen, de rust er van door vuile of smadelijke
kreten te verstoren, rekende men eene schande, dikwijls eene straf, den Student zelven
aangedaan, en was voor de geheele stad een teeken, dat hij bij het Corps gehaat en
geminacht was. Meneeren, het Collegium, aan hetwelk alles wat strekken moet om
de eer der Academie te handhaven is aanbevolen, meende niets anders te behoeven,
dan eenvoudig aan deze aloude, voorvaderlijke gewoonte, het natuurlijk uitvloeisel
van de toenmalige en, hopen wij, ook van de tegenwoordige zeden, te herinneren.
Bedenkt, Meneeren! dat de verwaarloozing van een heilig Studentengebruik, voor
het esprit de corps en de onderlinge verbroedering van het algemeen, welke in uwe
harten leven, een heilloos en bedroevend teeken wezen zou; bedenkt, Meneeren,
Leden van eene maatschappij, welke zichzelve eerbied verschuldigd is, dat het gemeen
staat!
Plank! doet de hamer.
- En nu sluit ik de Vergadering.
Daverende toejuichingen, aanduidende dat het hart de laatste echt Flanorische
volzinnen van den Praeses volkomen heeft begrepen; en de drommen raken in
beweging.
Eerst overal wurmen, dringen, wringen, wriemelen, om zich uit banken en
vriendenjassen los te warren.
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- Bonjour, Piet!
- Zoo, Jantje, was jij hier ook?
- Dag, Sooph!
- 'k Feliciteer je, Dandels!
- Ferm afgeloopen!
Dit zijn de eenige tusschenwerpsels, die men al voortdringende uitstoot, naarmate
men meer of minder kennissen wordt voorbij geperst. Eindelijk! men is buiten! en
wacht, op binnenplaats of Rapenburg, zijne vrienden op, ten einde met deze
zwermswijze naar het Kroeggebouw te vliegen. De oppositie kijkt nijdig, loopt
langzaam, bekvecht met diegenen der vrienden, die van eene tegenovergestelde
meening waren, zweert bij hoog en laag, dat ze uit het Corps gaan en herhaalt, dat
ze 't een kinderachtigen, flaauwen boel vinden. Maar morgen zijn zij al zoo boos niet
meer, en overmorgen drinken Dandels en Laats het af met een glaasje gentiaan, en
overovermorgen ziet de laatste dezer beide zelfs de inteekenlijst eens in, en zegt met
een knikje tot Roezt, die toevallig tegen den lessenaar leunt, dat het goed gaat, en
den vierden dag zegt hij tegen Mijnders, nadat deze een kwartier lang met hem heeft
staan redekavelen, terwijl hij eene pen opvat:
- Nu ja, kom aan! ik doe meê.
En de club volgt.
Daar hebt gij den Student! Onmogelijk, dat deze een bedaard toeschouwer blijve,
waar hij medebroeders in rep en roer ziet! Meêdoen, dat is de lust, de leus, het
wachtwoord zijns levens, dat de spoorslag zijner handelingen, dat de eeuwige, de
eenige raad, welken zijn daemonium hem toefluistert.
Op een zomerschen namiddag dwaalt Herman, na eene verkwikkende wandeling,
de Koepoort weder binnen. Onder Lammen bleef hij staan luisteren naar het vrolijk
gekweel der vogeltjes, naar het gebulk der melkkoeijen, die elkander uit de verte,
als levende echo's, toeloeiden; bleef hij stilstaan bij den ooijevaar, die op zijne roode
koussen zoo deftig door de weide stapte en zoo vorstelijk de wurmpjes de genade
des oppikkens bewees; bij het elzenhaantje, dat zijn donkerblaauw aan het vale groen
van deszelfs lievelingstruik huwde; bij de vlugge mieren, die pas hare kunstige zalen
tot vergaderschuren voor den wintervoorraad begonnen waren in te rigten; bij den
Leidenaar, die, aan de legerplaats der Spaansche benden, het spartelvischje uit den
Vliet wipte; ja! bij welke nietigheden niet al meer! Als over de geheele natuur, was
er vrede en rust gedaald over zijne ziel. Daar loopt hij op eens, aan den hoek van de
Koepoortsgracht, een standje in den mond! Zes jongelui, hem niet dan van aangezigte
bekend, verlustigen zich met, in het voorportaal van den broodbakker Teunissen
gratis eene voorstelling van de Grieken bij de Thermopylae te geven, terwijl, tot
groot ongerief van het gebogen vensterglas in de winkeldeur, een twintigtal
ploert-Perzianen er op in beuken. Meêdoen! roept zijn binnenste, ondanks de kalme
stemming zijns gemoeds, ondanks de onbekendheid met de
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kampioenen, ondanks de hagchelijke kans van den strijd; en acht dagen lang
verkondigt de vonkelende blik, welken hij van tusschen opgezwollene oogleden met
onnatuurlijk somber gekleurde slagschaduwen in derzelver buurt, elken Leidenaar
toebliksemt, hoe diep hij hen beneden het redelooze vee stelt.
De burgemeester van Leiden, dat wil zeggen, een Curator van de Leidsche
Hoogeschool, is afgetreden; een ander benoemd in zijne plaats. De HH. Studenten
bieden beiden in hunne betrekking tot de Academie eene serenade aan. Piet heeft
reeds gedurende vier op elkander volgende jaren, den negenden Februarij met een
berookt en gekookt gelaat begroet.
- Jongen, neen! Piet! - denkt hij deze keer - niet meêgaan! Je bent er te oud voor,
en wat heb je er aan?
En, zich op zijne kamer opsluitende, haalt hij het Wetboek van Koophandel voor
den dag. Doch weldra doet zich, luider en luider, het naderend geschreeuw en gejoel,
van den begeleidenden troep barbaren vernemen.
- Eventjes reis kijken! hé, Piet?
En - wip! - is hij de trappen af en staat reeds op de stoep.
Daar draaft hem de beminde broederstoet met lantaarnaanstekers uiterlijk voorbij.
Meêdoen, jongens! Hij staat, al is het op muilen, in hun midden, en één arm meer
houdt den dreigenden stok boven de ontbloote kruin van Leidens burgerij, en - Petten
af! - brult het den verbouwereerden ploert uit ééne keel meer in het oor.
Welk een lieve lenteschemer! Na een dag in noeste vlijt te hebben doorgebragt,
gaat Kees in zijne eenzaamheid een Breêstraat-en-Rapenburgje pakken. O! hoe die
zachte en frissche lucht, welke hare gebalsemde togtjes hem toe-wiegt, hem zaligheid
in het harte blaast! Neen! hij bemerkt het niet, dat hij verlaten daar heen doolt. Nu
eens leent hij het oor naar het ruischen der linden van het Rapenburg, dan weder rolt
hem de trillende slag des nachtegaals van uit den plantentuin tegen, of boeit hem die
ster, wier nog zwak geflonker door het tanende blaauw des hemels heen breekt. Elke
ademtogt gaat hem zoo weelderig diep en ruim naar binnen. Met elken polsslag voelt
hij het bloed zoo evenmatig, zoo gemakkelijk, zoo gezond door zijne aderen vloeijen,
en in dat volmaakte evenwigt tusschen ziel en ligchaam doordringt hem het besef,
dat het toch heerlijk is mensch en jong te zijn en op deze aard te leven. Maar wat
hoort hij? Door de zwijgende schemering, golven zacht wegstervende toonen de
gracht langs. Luisterend vervolgt hij zijn weg. Het is alsof de muziek weldra zwijgt;
maar op eens stuiven luidruchtige kreten van uit Minerva's tuin dwarrelend omhoog.
Broeders vieren daar feest! Meêdoen! roept het hart; meêdoen! het heerlijke leven
genoten!
Ach! dat hij het konde! Maar, neen! hij moet voorbij. Hoe menigmaal had reeds
het vrolijke feestgejuich hem de ziel verbitterd! Hij kan, hij mag niet meêdoen. Hoe
drukt hem zijne armoede thans in al hare ontberingen met verduizendvuldigde zwaarte
op het hart! Geen lid van de Kroeg, geen lid van
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Sempre, geen deelgenoot aan feesten, geen medgezel in vrolijke togtjes! Uitgesloten
van alles, dat zoo vele makkers bezielt, verbindt, verbroedert, ontwikkelt, veredelt!...
Doch neen! van alles is hij niet uitgesloten. Ook hem is de gelegenheid aangeboden
zich aan de algemeene zaak der medebroeders aan te sluiten, onder hen zich eene
practische baan te openen, onder hen zich te doen gelden. Zijn er niet bijeenkomsten,
tot welke de titel van Student alleen den toegang opent, in welke hij, die dezen titel
het meest verdient, de eerste rol vervullen zal, de algemeene Convocatiën van het
Studentencorps? Daar zijn zij verzameld, de voedsterlingen van Minerva; allen zonder
onderscheid, propaedeutici en doctorandi, aanzienlijken en behoeftigen, gezienen en
vergetenen, beruchten en versmaden, allen, onder, door, naast elkander. Opgeheven
is het verschil van studie, van omgang, van geboorte, van aanzien, dat hen elders zoo
ras van elkander verwijdert en vervreemdt; daar gevoelen allen zich verbonden en
vereenigd; daar is de rang, die allen bekleeden, één rang, gelijk het regt, dat allen
bezitten, één regt is, en één de geest, dien allen ademen, gelijk het onderwerp, dat
allen bezielt. Daarheen dus, al wie het lot met karige hand zijn deel heeft toegemeten!
Naar de Convocatie, al wie u zelven ter neder gedrukt gevoelt, bij de bewustheid van
onbekend te zijn, ongewaardeerd door hen, wier belangstelling, wier ingenomenheid,
wier liefde u ter harte gaan! Neen, begraaft u niet op uwe kamer, met het wanhopige
besluit om in afgetrokkene en verslindende studiën het gevoel uwer verlatenheid te
versmoren. Niet hier namaals eerst, reeds nu vermoogt gij u door eigene verdiensten
op het lot te wreken. Blijft u vormen voor de geleerde wereld, het is wel! maar die
meer noodzakelijke, die meer edele ontwikkeling, welke niet de boeken, welke alleen
het verkeer met uwe tijdgenooten kan schenken, uwe practische vorming voor de
maatschappij, ontzegt ze u niet in de bitterheid uws gemoeds. Vraagt het u af, wat
gij er rijker om zijt of al een weidsche titel van dubbelen Doctor voor uwen naam
prijke, zoo ge dien meer benijdenswaardigen, dien meer verheven naam van mensch,
den naam van maatschappelijk gevormd en bruikbaar burger ontberen moet? Zie!
daar schuift de doctor umbraticus, schuchter en verlaten u voorbij. Die man denkt
in het Grieksch; zijne lexica mogen het bewijzen! Die man droomt Latijn; geen
onderwerp zoo hoog, geene wijsbegeerte zoo diep, welke hij niet veracht, tenzij ze
hem in de taal der geleerdheid worden toegediend. En toch, wat heeft, ondanks al
deze oudheidkundige optuiging, wat heeft de maatschappij aan zulk een wezen? Ban
hem er uit! sluit hem op, voor eeuwig, in zijn studeervertrek! opdat hij er - o, zegen!
- voor altijd achter zijne hoog opgestapelde boekenschans voor den openbaren glans
der zon wegduike; opdat hij er, op zijne folianten, zijne eenige vrienden, den laatsten
adem uitblaze! er verrotte! geen kerkhof waar hij naast teederder geliefde betrekkingen
zal rusten; er wederkeere tot stof! want is eene zaliger bewustheid voor hem denkbaar,
dan dat 't stof van hèm wezen zal, hetwelk tusschen zijne lieve
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boeken zal inkruipen? Doch neen! in het zonlicht met hem! Daar kan hij grooter nut
stichten, al is het ook dat van den boosdoener, wanneer hij wordt gegeesseld en
gebrandmerkt, dat van den beschonken Heloot voor het oog der Lacedemonische
jongelingschap. Ziet op hem, jeugdige reizigers door de streken der wetenschap! en
leert eenzijdige ontwikkeling schuwen! Schrikt terug voor eene toekomst aan zijn
levensloop gelijk! Zijn verschrompeld wezen roept u toe, dat gij op de reis naar uwe
bestemming niet slechts den statigen heerweg der strenge en bespiegelende
wetenschap betreden, dat gij ook de zijpaden van het onderling verkeer bij wijlen
inslaan en in al hunne aanminnige kronkelingen volgen moet. In het Academiegebouw
zijn de broeders verzameld. Vliegt in hun midden! doet er u gelden! Niet langer
behoeft gij vergeten en miskend te zijn. Toont vrij, wat een schrandere, een krachtige
geest vermag, en oefent er den invloed uit, tot welken gij, in uwen stand van
Academieburger, geroepen zijt. Erkenning van verdiensten is een grondtrek van het
jeugdige hart: gij zult op de Volksvergaderingen naar waarde geschat worden, en
onder het gebied uwer rede de fierste en aanmatigendste hoofden nederbuigen.
Al wie, in het algemeen, behoefte gevoelt, zich in het verkeer met medgezellen
op te scherpen en te volmaken, snelle naar de Convocatie. Daar zal men zich
verkwikken in een schaarsch in dien zin en die volmaaktheid ons omgevenden
dampkring van ware Studenticositeit. Of meent men welligt, dat deze alleen
schuimende bekers en volgeladene tafels eischt; dat ze zich niet anders dan in
ligtzinnige verkwisting en doldriftige buitensporigheid vermag te uiten? Neen!
levendiger dan onder de ruwste feesten, overweldigender dan onder de schromelijkste
uitspattingen, stroomt ware Studentengeest op algemeene Convocatiën u toe. Is het
niet de levendige bewustheid, dat men Student is, welke de menigte naar de
Vergaderingen heendrijft, en op dezelve, door de onderlinge wrijving verhoogd, zich
op de ondubbelzinnigste wijze uitdrukt? Gluur eens even, bid ik u, door een reetje,
Societeits- of, liever nog, Faculteits-Vergaderingen binnen. Welk een onderscheid!
Hoe weinigen slechts zijn daar tegenwoordig! hoe deftig en afgemeten gaat alles
daar toe! Ja, maar gisteren waren het Studenten, die algemeene, thans zijn het Leden
eener Faculteit, eener bijzondere inrigting of vereeniging, die bepaalde, huishoudelijke
belangen, belangen - getuigt het, gij die het weet! - van een gansch afzonderlijken
aard, als zoodanigen behandelen. En hoe weinigen zijn er, helaas! wie de bewustheid
hunner pligten van Litterator, Theologant of Jurist zoozeer aanspreken, als het
tintelend gevoel van Student te wezen hunne ziel aangrijpt en hun het harte
door-gloeit.
Dit gevoel alleen, boven dat van jeugd, van onbezorgdheid, van onbeschaamdheid;
die bezielende, scheppende bewustheid is het van Student te zijn, lid van een ligchaam,
dat in den staat een staat op zichzelven daarstelt, overstaande tegen de groote
maatschappij, en jegens welks Leden men wederkeerig en uitsluitend een weet ik
wat in den boezem gevoelt, - welke de handelingen
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der jongelui zoo zeer van die van alle overige tijdgenooten en standen verschillen
doet. Breng den Student op de algemeene Convocatie, waar Studenten hem omstuwen,
die Studenten-belangen verdedigen. De electriciteit, door deze wrijving opgewekt,
knittert, van alle kanten, op alle omringende voorwerpen over. Overal die gloed,
overal die eigenaardige atmosfeer, in welks kleur ieder onderwerp zich hult; die
levendige tint over alles uitgespreid; dat flikkerende licht, hetwelk door alle
handelingen heenstraalt; overal die dwarreling, die gudsing, die lavavloed, vermetel,
ja, somtijds verzengend in zijn rondwentelen, maar zegenrijk en vruchtbaarmakend
in deszelfs bekoeling, wanneer hij stolt tot hecht en duurzaam graniet!
Studenticositeit! O, dat goede oude woord, hetwelk de verschillendste tafereelen
der Academiewereld hun eigenaardig gekleurd aanzien geeft! Ja, ik heb het
aanschouwd, dat zielvervoerend oogenblik, als allen, rondom den langen disch
geschaard, bij hunne vlaggen en trofeeën, den beker in de hand, terwijl de koninklijke
muziek door de Gehoorzaal ruischt, uit volle borst het statig Iovivat doen weergalmen;
gevoeld den broederzin, welken op dien stond het gemoed verheft, het hart doet
bonzen, wanneer het oog alom op vriendelijk stralende oogen staart, overal broeders
begroet! Ik heb mij gemengd, te dikwijls, helaas! onder die in somber rouwgewaad
gehulde schare, welke zich bij den morgenstond plegtig en zwijgend in het
Academiegebouw verzamelt, om van daar den zwarten treurstoet te gemoet te treden,
welke den geliefden medebroeder naar zijne laatste rustplaats voert; en ik behoef
niet te vragen, hoe gij, mijne vrienden, te moede waart, als gij op den akker Gods,
met ontbloote kruin en nedergebogen hoofd, u in treurige stilte om den grafkuil
geschaard had, die zoo veel aanminnigs en hoopvols ontving.
Maar wie vermag al die verschillende tooneelen te herdenken, over welke
Studentengeest vrolijk klapwiekend heenstrijkt of op bedaarder pennen rustig blijft
hangen? Waar ook, zij is schoon, edel, hartverheffend, de echte Studenticositeit,
bemoedigend, bij de verbeelding, dat men met zulk eene fidele broedertrits, als een
uitgelaten troep feestelingen, de groote maatschappij zal innemen. Eerbied voor haar!
in het joelen der vreugd, in het nokken der smart, in het straffe van den ernst, in het
dolle van de dwaasheid; eerbied voor haar, gelijk zij zich bij voorkeur in geheel haren
omvang vertoont, wanneer, op de algemeene Convocatie, de groote menigte zich
hartstogtelijk verzamelt. Want hier is het de fonkeling en de zenuwkracht van de
lente des levens, hier de bewegelijkheid der jeugd, die schittert en straalt, als een
juweel bij het waslicht der kroonen; want hier het teugellooze hart, te hevig in deszelfs
driftige opwelling, onstuimig de dammen verbrijzelend en zich uitstortend in al de
opregtheid van deszelfs overweldigende aandoeningen; - maar te gelijk zijn het hier
jonge mannen, die, verstandelijke wezens, werken op den geest, hunne belangen aan
den toets der rede onderwerpen, en hunne handelingen inrigten naar de inspraak van
het wikkend, beoordeelend, beslissend verstand. Hier
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niet meer de ruwste vuist, die den schepter der heerschappij zwaait; niet meer de
sterkste maag, die onder de tafel zuipt; niet meer de krachtigste long, die
overschreeuwt en den boventoon overmeestert. Het is hier vooral het zedelijke
overwigt, dat gehuldigd wordt; het zijn werkelijke verdiensten die gelden, die
geëerbiedigd worden, voor wie de menigte buigt!
En dan worden er nog sommigen aangetroffen, die het beneden hunne waardigheid
rekenen op eene algemeene Convocatie tegenwoordig te zijn!
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X Schouwburg(aant.)
Allumeurs de quinquets qui voudraient être acteurs.
ALFRED DE MUSSET.
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Op de Series lectionum in academia Lugduno-Batava habendarum vindt men: - M.
Siegenbeek exercitia oratoria moderabitur, horâ, auditoribus commoda; - J.M.
Schrant praecepta stili Neêrlandi seu Eloquentiae, nec non Oratoriae artis externae,
tradet, diebus Mercurii, Jovis et Veneris, Horâ II. Drie uren dus voor de regels, een
uur voor de toepassing. En Klikspaan durfde beweren, dat er weinig landen zijn, die
zich beschaafd heeten, waar de kunst der uiterlijke Welsprekendheid flinker werd
verwaarloosd en voor nul verklaard dan in het onze! Maar het kwam zeker, dat hij
niet aan dat derde Collegie dacht, hetwelk eenmaal 's weeks, meestal des Maan-,
somtijds ook wel des Donderdags, van zessen tot tienen na den middag, gegeven
wordt door Professor Hoedt en Professor Bingley. Wij zijn daar juist de Oude Vest
opgedraaid en de twee lantaarns boven de twee deuren van het gebouw, op hetwelk
SCHOUWBURG staat geschreven, branden. Daar worden de lessen gegeven, het
voorbeeld bij den regel en de oefening. Zij schijnen vlijtiger dan zekere andere
bezocht te worden, de Hoogleeraren zijn waarschijnlijk streng. Doch neen! hier koopt
men het getuigschrift om te mogen tegenwoordig zijn, bij de heeren van de Series
om weg te mogen blijven. Laat ons eens hospiteren. Ik sta verbaasd. Welk eene
aangename, vriendelijke, zindelijke, opwekkende Collegiekamer, helder geverwd,
en versierd met kransen en festoenen van goud en kleur; alles frisch en blinkend; de
zitplaatsen van rooden trijp en de achterwanden donker blaauw. Dat is iets anders
dan de vieze, sombere, ongerijfelijke, armoedige hokken, zoo geheel aan den toestand
onzer Hoogeschool geëvenredigd en in verhouding tot het vaderlandsch hooger
onderwijs, dat ons stiefmoederlijk de toegankelijke wetenschap, door de milde hand
van Koster in ontelbare bladen over Europa heengespreid, afsluit, verbiedt, en beschimmeld kruim, verschaalde wijn - door den mond eens Academischen trechters
het vak opdischt en toemeet, langs dien door- en omweg alleen, op verbeurte des
getuigschrifts, voerende tot de doctorale bul, dien sleutel der wetenschappelijke
vrijheid, geheiligd en erkend. En daarom er nogmaals en nogmaals op aangedrongen
en volhard in den wensch naar het gezegend uur, waarop de hooge regering, welke
in hare jongste bezuinigingen ten aanzien van het Academisch onderwijs weder op
nieuw blijken heeft gegeven, hoe hoog de nood moet geklommen zijn, den volke
verkondige, dat 's lands penningen tot de wetenschappelijke opleiding der natie niet
langer toereikende zijn, den hoogeschoolboel, het zij dan ten gevolge van de grootste
volksramp - maar het zal hare lichtzijde wezen! - alzoo de nek worde ingeslagen en
der Hollandsche hoe langs zoo meer vertrapte, ontzenuwde en ontluisterde jeugd,
den weg geopend naar het vreemde land, hare eenige redding!
Des Maandags gaat de Student naar de Comedie, dit staat vast, inzonderheid bij
de jongere voedsterlingen van Minerva; deze zijn niet te houden, en Klikspaan kent
er, in wier ziel niet eens het denkbeeld zou kunnen oprijzen van de mogelijkheid,
dat men dien avond op zijne kast sleet; hij kent er, die aan den Schouwburg zijn
verslaafd en overgegeven en telken acht dage zonder missen te
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vinden op hetzelfde hoekje van den bak. Intusschen sterft deze soort jaarlijks meer
en meer uit en is het getal der trouwe Schouwburggangers in de beide laatste winters
aanmerkelijk geslonken. Om welke redenen? Omdat de jongelui te degelijk worden?
Maar de Academische maatschappij wordt immers onophoudelijk met schooljeugd
aangevuld. Omdat hunne eischen te hoog waren? Maar dit is onmogelijk in eene
kunst, welke de meesten vreemd is. Omdat er een geest van arbeid en toeleg over
het corps is gevaren? Maar hij wijkt meer en meer. Zou het veeleer niet wezen vergeeft het, vrienden, zoo uw Klikje u om den wil der waarheid hard moet vallen dat, voor den naauwkeurigen waarnemer, het onbezocht blijven van den Schouwburg
tot de teekenen des tijds behoorde, medewerkende tot het met den vinger kunnen
aangewezen worden van dien geest van kracht-, van werkeloosheid, van slaperigheid,
van verveling, welke als een fatsoenlijk kleed over u is heengeworpen en u als een
Nessus-hemd in het vleesch dringt? Behalve die er uit gewoonte heengingen, voor
meer dan de helft Studentjes, die pas kwamen kijken, Dominészoons, die vaders
gebod overtraden, dorpelingen en bovenlanders, die in de Academiestad voor het
eerst een voet in eene Schouwburgzaal zett'en, zag men er ook nog de
Studenten-Autheurs benevens de Rederijkers, toen in vollen bloei, met letterkundigen
zin, ernstig en scherp toeluisteren. Thans zijn het slechts degenen, die of tijdelijk of
steeds geen lust in het werk hebben, wie het affiche bij toeval in de hand kwam of
aan een draad geregen en hangende tegen den schoorsteenmantel in het oog viel; zij,
die vernemen, dat er iets nieuws wordt vertoond of met vierentwintig stuivers op zak
de Oude Vest langs komen, die niet verschijnen om zich te ontspannen in kunstgenot
en kennis te maken met een familiestuk van Kotzebue of van Ifland, Partijwoede of
het Geweten, want zij weten niet eens, welk soort van stukken de Nederduitsche
Tooneelisten nog het minst slecht geven, en of de familiestukken van Kotzebue en
van Ifland het toeluisteren waard zijn, en hoe de voornaamste heeten, en het is hun
ook tamelijk onverschillig, - maar alleen om van lediggang te verwisselen, den avond
te dooden, koffijhuis te houden en leven te schoppen. Ziedaar voor twee derden het
Academisch personeel van den bak. Maar het spreekt van zelf, dat dit niet meer zoo
talrijk zijn kan als voor een achttal jaren, toen het in den geest viel den Schouwburg
te bezoeken en een sterke wind den kant van het tooneel op woei, zoo sterk zelfs,
dat er weinige winters te voren een stukje met zang, door een Leidsch Student
vervaardigd, op den Leidschen Schouwburg met het gelukkigst gevolg - gij vermoedt
de verrukking der scharen en den toeloop der broeders, - ten tooneele gevoerd was;
toen enkelen, - de Comedie-hengst bestond nog - de lijfstukken van het répertoire
grootendeels van buiten kenden, een beroemd woord, eene treffende tirade van
Schouten of van Stoopendaal luistergraag en ademloos opvingen, en de buurt in de
tusschenbedrijven aandachtig maakten op de schoonheden van het stuk en
onderhielden over die van de uitvoering. De bak, in plaats van ontoereikend, is thans
zelden
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meer, zelfs onder het Nastukje, wanneer de menigte vermeerderd is met allen, die
na half negen voor half geld zijn toegelaten, volkomen bezet; de luidruchtige gaanderij
dreigt magtiger te zijn dan hij en zou hem eerbied kunnen inboezemen; in het
amphitheater zitten ettelijke winkeldochters, benevens andere deftige of ook wel
minder deftige burgerjuffrouwen; en de enkele dames, die zich in de loges wagen,
slechts hier en daar met eenige gouden en zilveren épauletten gegarneerd, zitten er
te kijk, te koop en te spot. Het is nog altijd gelijk voorheen: daar zit de Diplomaat
met witte glacé handschoenen aan, den bak eene gratis-voorstelling te geven; daar
zitten een paar jonge, stijve meisjes, een paar oude, magere dames en de vette moeder
der jonge, stijve meisjes. De jonge, stijve meisjes zijn de zusters van den
Student-Leidenaar; de oude, magere dames zijn de gelogeerde nichten van den
Student-Leidenaar. Achter dit vijftal verschuilt zich een wezen, bleek van wrevel en
bak-sehnsucht, wien de verveling telkens den mond openspalkt en met wien de
jongens van den bak, om zijne verzuchtende figuur, den gek scheren. Het is... Heb
ik noodig het te zeggen? Zijne moeder en zusters hadden lust om ‘met de logeetjes
naar de Comedie te gaan’. En papa heeft nooit den tijd. ‘Daarenboven als men een
zoon heeft!’ Arme Student-Leidenaar!
Hoe geheel anders, wanneer een fransch operagezelschap eene voorstelling heeft
aangekondigd. Dan loopen amphitheater en loges vol van opgedrilde dames, en de
heeren moeten dikwerf eene toevlugt zoeken in den bak, daar op betere rangen alle
zitplaatsen reeds eene week te voren besproken waren. Van waar die omkeer, die
voorkeur? Gij vermoedt het: het stuk is vreemd, de taal is fransch, en de slaven der
eeuw en der mode verheugen zich te gelijk in muzijk, in zang en ook dikwijls in
dans. Maar eene geheel andere is de reden, welke men voorwendt. Vrouwen zouden
niet meer in den Hollandschen Schouwburg durven verschijnen, wegens de
verregaande ongeregeldheden aldaar door de Studenten bedreven, de
onaangenaamheden, waaraan men er zich blootstelt. En wel in de Fransche, dames?
- Waarom niet? zag iemand er ooit iets berispelijks gebeuren?
Maar de zaal, dames, is toch dezelfde, ook de jongelui zijn dezelfde, en als de
Fransche tooneelisten overkomen, zijn er zelfs nog vrij wat meer aanwezig dan bij
de Hollandsche. Waarlijk, vraagt uzelven voor de ongerijmdheid verschooning.
Iedereen, en ieder Student, geeft gaarne toe, dat het enkele malen in den bak, ja, in
de loges van den Hollandschen Schouwburg anders is toegegaan dan wel betaamde;
maar levert gijzelven, dames, niet het voldingendst bewijs, dat, zoo fatsoenlijke
vrouwen er zich met hare dochters door hare echtgenooten lieten geleiden, hare
tegenwoordigheid op eene plaats, waar zij dan niet langer tot de uitzonderingen
zouden behooren, de Academische jeugd van alle baldadigheid zou terughouden,
eene betere houding mededeelen aan deze openbare vereeniging, velen aldus de zoo
dikwijls onaangename en treurige gevolgen eener onberadene overtreding besparen,
en medewerken tot de
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algemeene humaniteit, hetgeen, inzonderheid in eene Academiestad, burgerpligt is.
In de beide laatste winters had de fransche troep uit Amsterdam medelijden met
het zich verkniezende Leiden, verstoken van alles wat de beschaafde standen tot
elkander brengt en toon geeft aan het onderling verkeer; en dat ons gezellige zaaltje
telkens propvol mogt heeten, herinnert zich ieder Academieburger. In meer dan één
opzigt kwetste zulks Klikspaans vaderlandsch gevoel;92 maar, dacht hij, voor het
verwaarloozen van den Schouwburg op Maandag zijn onderscheidene
verontschuldigingen bij te brengen, welke hij bereid is aan te nemen en te eerbiedigen;
en al waren de gaven der vreemde tooneelisten niets meer dan zeer alledaagsch, hun
spel leverde ten minste in deszelfs flaauwheid en karakterloosheid niets stuitends
op, ja! het beviel door afwezigheid van gebreken; de voorstelling bezorgde der
burgerij een aangenaam avondje, hetwelk de huisgezinnen, in derzelver eenzelvigheid,
belette al te zeer van elkander te vervreemden, en waarop de Leidsche dames en
juffertjes, door een blik over den bak, in staat waren te bemerken, dat er nog altijd
welvoegelijke, hupsche en knappe jongens te Leiden studeerden, waarop de Student
zich door eigene oogen verzekeren mogt, dat er te Leiden toch nog dames woonden
en meisjes, die er niet al te leelijk van gelaat en te binnensteedsch van houding en
kleeding uitzagen; eene gelegenheid, welke zich in de Academiestad niet dan bij
uitzondering aanbiedt. Maar voor hun, die zich in hunne Studentenwereld opgesloten
houden en gevaar loopen in den Academischen broederkring allengs te verwilderen,
den meesten derhalve, - ik kende er, die met de Promotiekoets voor de deur, den
Student-Leidenaar vroegen, wie daar woonde, als hij op de wandeling den pet afligtte
voor een van de aanzienlijkste huizen van de stad, met de schoonste dochtertjes van
de wereld voor de glazen, - moet het een wonderlijken en raadselachtigen indruk
geven, telkens al die zelfde Leidenaars, Leidenaarsters en Leidenaarstertjes, bij elke
voorstelling van den franschen troep, ten gevolge van het abonnement, van achter
dezelfde logedeur te zien opdagen, klauteren over dezelfde banken, zitten op dezelfde
plaatsen, zonder aan die wezens eenigen naam, stand en hoedanigheid te kunnen
toekennen of verbinden. Van daar allerlei koddige bijnamen en uitduidingen, van
witte, van vette, van pikneus, van brutaaltje, van ooijevaar, van monstermortier, van
bogcheljoen; allerlei dwaze en averegtsche onderstellingen en opvattingen; allerlei
onbeschaamde aangapingen, als of Minerva's kroost twijfelde aan de wezenlijkheid
der verschijning; allerlei potsierlijke uitleggingen door anderen, die een ziertje meer
van de Leidsche buitenwereld meenen opgeloopen te hebben, dat kant noch wal
raakt; allerlei... Maar Klikje klikte reeds te veel, hij doe er het zwijgen toe, roepe
stilte door de zaal, neme den hoed af bij het Wilhelmus en het Iovivat, en hale het
voorscherm op, ten einde het stuk een aanvang neme.
Als Klikspaan, achter Diplomaten en Studenten-Leidenaars verscholen, of ongeacht
en onbespeurd onder den bonten troep vermengd in den bak, zijn goe-
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digen blik over de Leidsche jeugd waren liet, hoe dikwijls rezen dan in zijne liefde
voor het geslacht der toekomst meewarige bespiegelingen bij hem op, welke hem
medevoerden ver van het tooneel des spels en des waans, maar van nabij geklonken
hielden aan het tooneel der werkelijkheid en des levens van hen, wier gelaat oplettend
en ingespannen naar de schermen gerigt was, van hen, die, in hun gelukstaat en de
droomen hunner twintig jaren, zoo weinig wisten van wat voor de deur zou staan,
zoodra de Promotie hun die wel geopend, maar voor eeuwig achter de hielen zou
hebben toegesmeten en dwingen zou de toeschietende omstandigheden in de armen
te vallen; als hij bedacht hoe het geschapen stond met den staat, met Europa, met
zedelijkheid en beschaving, wetenschap en kunst; als hij afdaalde tot de inrigting,
wier schoot de vaderlandsche jeugd had opgenomen, tot de wetten, aan welke zij
verpligt was te gehoorzamen, en nedersteeg in dat bloeijende gemoed, en hoorde het gezang van het vogeltje in de onweerswolk - de vreugdekreeten van dat
onbekommerde hart, en zag den lach gestempeld op die donzige koonen, langs welke
nog zoo vele traandroppels vloeijen zouden, voor dat het ligchaam rust zou vinden
in het graf en den geest bij den Schepper! Van den mensch tot den mensch, wat is
het dat zich wederkeerig openbaart? De schors, de uitwendigheid, de vorm, het
maatschappelijke deel, meer of min verschillend en hoog gekleurd naar de niet
onderdrukbare eigenaardigheid des persoons. Dusdanig ook deelt zich de Student,
zoo als hij daar nederzit, opeengepakt in digte rijen, aandachtig, onbewegelijk, maar
geboeid aan eene wereld van lust, van betoovering en schijn, aan de menigte mede.
Maar Klikspaan vond het der moeite waard dieper in de jeugd, den bloesem des
levens, neder te dalen; de jeugd! de mensch zichzelven nieuw, naar zichzelven
nieuwsgierig; de natuur, den hartstogt, zijn eigen gemoed, een inwendig onbegrepen
gevoel, dat in hem woelt, hem te gelijk verteert en voedt, ondervragend, en angstig
luisterend wachtende naar het antwoord, dat hem de tijd in aderen en hersenen gieten
zal; de mensch zich bij elken morgengroet ontwikkelend, zich door elke
plaatsverwisseling uitbreidende en versterkende, ieder voorwerp, ieder woord in zich
opnemende; de jeugd! de schoonheid des ligchaams gehuwd aan het lieftalligste des
harten, het innemend-belangrijke des tastens en rondfladderens van den vlinder of
liever nog van de honigbij, aansnellende op den voorgevoelden geur van onzigtbare
bloemen; het opregt en heilig gelooven aan schimmen en volmaaktheden met het
stof onbestaanbaar, aan schijngestalten, welke zij voor waarheden aanziet, voor wie
zij, edel en waanziek als don Quichotte, het zwaard zou trekken en haar bloed zou
over hebben, en die ontvlieden aan hare omhelzing; het bouwen van stelsels, bij de
eerste ondervinding in duigen, doch even spoedig met derzelver puinhoopen tot
andere verbouwd; de onbedorvene bedorvenheid, het reine in het onzuivere, het
onzuivere in het reine; een onverklaarbare bajert van pligt en begeerlijkheid, van
zwakte en kracht, van vleeschelijke en geestelijke lusten, die het ligchaam sloopen
en de ziel louteren. Neen! Klikspaan heeft
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niet zonder eenig gevolg gespied in de Hollandsche jeugd en haar den boezem
opengemaakt, opdat hij de snelle slagen tellen zou van haar hart en het schuim proeven
van haar heete bloed; niet vruchteloos haar den schedel opgeligt en den reuk harer
geheimste overdenkingen, harer bedektste bespiegelingen opgevangen; niet te vergeefs
het oor gelegd aan haren mond en de zuchten van haren zielstrijd in haren ademtogt
betrapt, en de gordijnen van haar ledekant opengescheurd, om getuige te zijn van de
droomen, welke haar joegen door de legerstede, te weten waarom hare lendenen te
zamen krompen, te hooren de woorden, welke haar verraadden in dien slaap. Hij
kent haar! En nu daalde in de zaal des vermaaks zijn smeekgebed, dat uit die
schemering geen duister maar licht, dat uit dien strijd geene nederlaag maar vrede
mogt geboren worden, op ieder hoofd van de menigte, welke beneden hem of om
hem heen geschaard, stoeide en schaterde; in wier stralend oog wel is waar de
breidellooze vreugd was gezeteld, maar op den diepen bodem van wier hart hij
gekeken had, dat hem meer dan allen kenbaar was en naakt voor hem lag en open,
als in een magnetischen toestand. Hij weet het, hoezeer de ziel van elken jongeling
peillooze afgronden, ondoorgrondelijke onregelmatigheden, laakbare daden door
tegenstrijdige deugden, edele driften door schandelijke beginselen onverklaarbaar,
- hij weet wat niet al eene jeugdige ziel - een droppel met ontelbare monsters, die
kampen en verslinden - inhoudt; eene wereld van kuisch gevoel en beestelijken lust,
van geloof en twijfeling, van dwaasheid en overleg, van ligtzinnigheid en
zwaarmoedigheid, van dweepziekte en waarheidszin, van wuftheid en ernst; uit welk
innerlijk leven van ieder dezer, thans aan de lippen der vertooners geboeid, als de
parel uit de schelp, een leerrijk, een opbouwend, een aandoenlijk verhaal, met al
deszelfs toestel, met al deszelfs verscheidenheid, toestanden, schijnbare
toevalligheden, zou te ligten zijn.
- Maar, geboeid, zegt gij, aan de lippen der vertooners? Hoe is het mogelijk!
Niet waar? en dat niet over elke voorstelling in ons vaderland een veroordeelend
gefluit, het bewijs voor den goeden smaak des algemeens, oorverdoovend opgaat?
Wij hebben geen schouwtooneel meer. Wie betwist het? De waarheid is immers tot
vervelens toe afgezaagd. Want zegt het iets, of men al een zes- of achttal
verdienstelijke spelers kunne aanwijzen, nog niet eens, ten einde een dragelijk geheel
te vormen, tot een gezelschap verbonden, bij wie zich bovendien zeldzaam jongere
vernuften aansluiten, in de tegenwoordige gesteldheid onvermijdelijk ondergaande
in de nabuurschap der rampzaligheden, wier gehaspel zich straffeloos aan het ook
voor kunst onverschillig en versleten volk telken avond opdringt. Doch zoo 't in het
genot der geijkte tooneelgewrochten zelven is, afgezien van de wijze op welke zij
uitgevoerd worden, dat de beschaafde man zich van maatschappelijke bezigheden
denkt te verpoozen, hoezeer vindt hij zich bedrogen! Fransche en Duitsche
melodramen zijn het, van de grofste letterkundige verdienste, lomp gebeiteld, ruw
ge-
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metseld, ronsebonsachtig gedacht, best voor verafstaanden en hoog gezetenen, eene
Schipbreuk der Medusa, een Steven Langer uit Glogau, een Kasper Hauser, eene
Johanna II, koningin van Napels, een Moord in het woud van Bondy, vodden van de
ergste soort, parels van het morsigste water, welke een degelijk gevormd man
zichzelven kwalijk neemt onderhoudend te vinden, stukken te huis op de Parijsche
Boulevardstooneelen, die men tegenwoordig hier te lande op de groote schouwburgen,
ten gerijve van matrozen en dienstmeiden, ten tooneele voert, terwijl de hoogere
standen als blinde uilen toezien en de zelfstandigheid en het kunstbegrip missen om
het afgrijsselijk te vinden en de beleediging door een luidruchtig en openlijk teeken
van eenparige afkeuring te wreken. Onvertaalbare zangspelletjes zijn het, waartoe
hij zich veroordeeld ziet, die zeden schilderen en uitdrukkingen bezigen, vreemd aan
het Hollandsche publiek en het Hollandsch spraakgebruik93, welke twee derden der
toeschouwers niet begrijpen. Maar een voortbrengsel van eigen bodem, een
oorspronkelijk tooneelstuk - ook dit is honderdmaal aangevoerd - blijft vergeten en
veracht. Op enkele uitzonderingen na, op een stuk na van Wiselius, een van van der
Hoop, een van H.H. Klyn, twee van Hilman - men kan ze met den vinger aanwijzen
- de Neven en den onsterfelijken Gysbrecht van Aemstel, moet alles uitheemsch
wezen. Voor den begaafden jongeling, wien het weldadig voornemen in de borst
gloeit om zich aan het drama te wijden, noch aanmoediging, noch toekomst, daar
Langendyk, Bilderdyk, van Walré, Feith - wat zegt een enkel stuk, dezer dagen als
bij uitzondering in het daglicht gesleept? - van Halmael, van Hemert, en wie meer,
door Alex van Ray, Gravé, Mienikus, en hoe die lappers, ten Olymp verheven, meer
mogen heeten, verdrongen en verslagen worden. Maar ik verg te veel. Inderdaad,
zouden onzen tooneelbroddelaars de namen van die eersten onzer dichters bekend
zijn, zouden zij ooit over de vaderlandsche tooneelpoëzij hebben nagedacht, zouden
zij weten wat poëzij is? Ernstig gesproken, ik twijfel er aan. Zich breuken en
bloedspuwingen gillen, om de gunsten van den engelenbak te verdienen - welk eene
eerzucht! - ziedaar het toppunt hunner kunst. Dat zij het werkelijk deden, zij, die aan
de miskenning onzer dichters, zij, die aan het bederven, het misleiden, het verwennen
van den smaak onzes volks, aan het verval der moedertaal, zoo ijverig arbeiden!
Tot het verval der moedertaal! en ook tot het verval harer uitspraak, van welke
laatste inzonderheid de tooneelspeler de groote wetgever behoorde te wezen. Maar
zij kennen niet eens de taal, welke zij uitspreken. Kom maar eens mede, zoo gij moed
hebt, en luister naar onze misselijke zoogenaamde Nastukken, toonbeelden van wat
het Hollandsch oor al niet geleerd heeft te verdragen en het Hollandsch oor zelfs niet
zou behooren te verstaan. Alle, vertalingen, maar geen stijl, veel minder taal. Zoo
onze tooneelisten iets van taal begrepen, zou het hun immers onmogelijk zijn zulk
geklad aldus op te spelen; maar onze tegenwoordige polichinellen vermoeden niet
eens dat zij slecht zijn en knoeijen er maar dapper op toe, als of niet stuk en uitvoering
al de rotte
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appels van de wereld waard waren. Toch luistert het goedaardige publiek, glimlacht
en klapt in de handen. En dat woont tusschen Duitschland en Frankrijk! Nu de
uitspraak van die taal. Algemeene regel en waarschuwing: wilt gij weten hoe het
Hollandsch niet behoort te worden gesproken, zoo ga, zet u neder in den
Amsterdamschen, in den 's Gravenhaagschen Schouwburg, hoor en ijs! Allerlei
tongvallen, allerlei kruiwagenpraat. Hier gemeen Rotterdamsch, daar gemeen Haagsch,
ginds gemeen Amsterdamsch. Dan weder werktuigelijke gebreken: eene dikke tong,
een korte adem, eene heesche keel, een broddelbek, wiens lettergrepen onverstaanbaar
in elkander vloeijen, als of ze op vochtig papier waren geschreven; eene punch- eene
jeneverstem, noch door studie geleid, noch door aanleg duldbaar; nergens eene stem,
die klinkt, liefelijk gebogen, aangenaam eenvoudig; alles op een zeker vast deuntje
even belagchelijk als zelfbehagelijk en aanmatigend voorgeneuried; voor geene halve
cent natuur, steeds onzuivere taal onzuiver uitgesproken, taalfouten bij het mud,
waarvoor een schooljongen op de billen zou krijgen, en de verzen, zoo zij er zich
aan bezondigen, naar willekeur verkort en verlengd, wemelen van hiaten en verkeerde
klemtoonen. Welk een zamenloop! Voeg daarbij de walgelijke aanwensels, de
bespottelijke tusschenwerpsels, de zotte toon- en stemwendingen, waarvan hun
voordragt overvloeit, en gij hebt een tooneel, dat een oordeel, op den volgenden
lagen voet gesteld, volkomen wettigt: ‘Mevrouw Iburg speelde niet onverdienstelijk;
Mevrouw Sablairolles speelde met meer losheid dan... de Heer J. van der Gryp, die,
vooral wat zijn zang betreft, zeer veel te wenschen overliet. Beter voldeed ons zijn
broeder, dien wij bij dezen gaarne den lof toekennen, welke hem vroeger nooit mogt
geschonken worden, van zijne rol gekend te hebben’ ‘Mevrouw Ruffa verdient onze
erkentenis voor de wijze, waarop zij de sprakelooze Suzanna voorstelde. Mevrouw
Gartman was tamelijk. Mevrouw Iburg kon men slechts een weinig overdrijving te
laste leggen. Het overige personeel was vrij wel. De uitvoering van het tweede stukje
had beter kunnen zijn, hoewel Hammecher en Vink waarlijk hun best deden. De
laatste ga zoo voort, hij zegge echter geen veul voor veel en neme een taalmeester’.
Doch wij spraken nog niet over de eigenlijke uitvoering. Maar hoe zou zij, na
hetgeen boven werd aangemerkt, eenigzins voldoende kunnen wezen? Aan de platte
uitspraak, aan de weinig zorgvuldige en gekuischte opvoeding, welke de tooneelspeler
blijkt genoten te hebben, hechten zich natuurlijk de linksche bewegingen, de
burgermanspligtplegingen, de gemaaktheid in manieren, de gemeenheid in voorkomen,
de omslagtigste hoffelijkheid op de ongelukkigste oogenblikken, in één woord, de
mislukte fatsoenlijkheid. De juffertjes staan verlegen in hare rijke kleederen, de
heeren weten niet wat zij in hunne zijden rokken en blikken harnassen beginnen
zullen. Hammecher, met zijne ronde armpjes, draait als een tol in zijn ongewonen
lionstooi, qui ne lui va pas, en Gyswyt, met zijne fluweelen tong, vindt zich
aanbiddelijk in zijn ministerieelen morgenjapon, die hem misstaat; allen staan zich
in hun zondagspak, als
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keken zij overal in spiegels, gestadig van bevreemding te bewonderen, en wandelen
door een salon of een paleis als katten door eens anders pakhuis, terwijl ieder hunner
blikken den toeschouwer als het ware toeroept: - Hier ben ik, vindt je me niet mooi?
- Niet dat Klikspaan den tooneelisten hunne burgerlijkheid, welke hen op de planken
verraadt - doch niet verraden moest - onedelmoedig en uit de hoogte, als een verwijt
wil toerekenen, hun hunne nederige afkomst voor de voeten werpt en verlangt, dat
een tooneelspeler tot de groote wereld behoore. Zulk eene ongerijmdheid is verre
van hem; maar zij moesten, waren zij den naam van kunstenaars waardig, des
menschen hartstogt en inborst niet alleen, maar ook het uitwendige van den persoon,
het maatschappelijke, dat aan hem is, gewijzigd naar zijne betrekking, zijne geboorte,
zijn vermogen, zijn vaderland, zijne woonplaats en omgevingen, fijn geschakeerd
en smaakvol gewijzigd, in de kunst weten over te brengen. Hij zou wenschen, dat
hunne houding, hun toon, de eischen onzer fijnere beschaving niet kwetste, en zij,
afziende, opmerkende, radende en vattende, al wat lag buiten hun maatschappelijken
stand en kring voor den bepaalden tijd aan- en in zichzelven wisten op te nemen,
opdat hunne eigene persoonlijkheid verging en versmolt in die van het wezen, dat
zij geroepen waren door hunne voorstelling te bezielen; dat het de schepping was
door des dichters fantazij verwezenlijkt, die leefde, sprak, handelde en ademde, en
niet meer de belastingschuldige Hoedt of Bingley of wie ook, die van buiten geleerde
woorden op eene van buiten geleerde voys kwam uitgalmen, het geheim, waarom
het gezond verstand onzer Studenten in zoo luidruchtig gelach op de treffendste
oogenblikken uitbarst en opkomt tegen eene tweevoudigheid, welke aanleiding moet
geven tot de ondeugendste dubbelzinnigheden en vrolijkste verwarringen. Neen, het
zijn geene acteurs, die wij hebben; het zijn mannen en vrouwen, die om den broode
rollen opzeggen; maar kunstenaars!... De sukkels hebben er nooit aan gedacht, zij
weten niet wat het woord beteekent. Kunstenaars! Hemel, het zijn ploerten. Gij
vermaakt u ten hunnen koste, Meneeren! en gij hebt gelijk. Zij weten zich te houden
noch te gedragen op het tooneel. Zoo zij er zich niet door zwetsen, wind en brullen
overheen zetten en doorheen slaan, verkeeren zij in eene aaneenschakeling van
ellendige figuren. Het is ten onzent genoeg een tooneelspeler te zien optreden om
reeds genoeg van hem te hebben. Geen verstaat de manier van eene kamer binnen
te komen of te verlaten. Hij spreekt eene vrouw aan, gij keert het hoofd om. Het
eenige dat een Hollandsch tooneelist er nog eenigzins bij het groote publiek boven
op houdt, het is geene natuurlijkheid, geen eenvoud, geene diepte, geen vernuft, geen
kunstzin, geene ingenomenheid met het vak - een sine qua non - geen oor voor taal
of dicht, geene afwisselende verscheidenheid in de eenheid van deszelfs
persoonlijkheid; het is juist die reeds gelaakte manier, een zeker trantje namelijk,
een slag om wel is waar alles op ééne leest te schoeijen en over één kam te scheren,
maar tevens - door op alles, beweren wij - op niets schipbreuk te lijden, voor
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niets de vlag te strijken; een zelfde kunstje om in eene alles omwoelende
eentoonigheid alles op te dreunen, uit te kramen en elke moeijelijkheid om te zeilen.
Een schrikrecept, een recept voor toorn, een recept voor vleijerij, een recept voor
groet, een recept voor minachting, een recept voor liefdetoon, eeuwig en
onveranderlijk hetzelfde, bereid in dezelfde apotheek, in welke omstandigheden ook
en bij elk temperament, zonder missen toegediend en bij wijlen opgeluisterd door
vlagen valsch vernuft en grove smakeloosheid; en zoo loopt het uurwerk! Gelukkig,
die eene pendule te huis heeft!
Maar, aan den anderen kant, wie trekt zich het vaderlandsch tooneel aan, wie poogt
het op te heffen, wie steekt het de hand toe, wie zoekt onze tooneelisten uit hunne
verachteloozing op te heffen, wie toont hun den weg, wie wijst hun de fouten, wie
wekt bij hen den lang uitgedoofden moed weder op, wiens invloed, wiens ijver lokt
de beschaafdere standen weder naar den Hollandschen schouwburg, wiens pen, wiens
tong doet den afgekeerden, den verstompten kunstzin bij volk en schouwspeler
opwaken? Men klaagt wel, en heft schouders en oogen naar boven, maar, als naar
gewoonte, zit men al zeurende bij de pakken neder. Wie steekt pooten uit de mouw,
wie? Verleent de hooge regering hare bescherming en aanmoediging? Gij voert mij
met rede te gemoet, dat het thans geene oogenblikken zijn om tijd en geld aan kunst
en wetenschap te verliezen; doch, afgezien van deze gegronde bedenking, meent gij,
dat zij iets van een Hollandsch tooneel vermoeden zou? En wie heeft ooit hare
aandacht op hetzelve gevestigd? Wat deden, wat doen onze beroemde mannen, onze
tegenwoordige dichters en bellettristen?94 Zij verzamelen zich tot maatschappijen,
waar wekelijks de volzinnenvereering voor een cathederafgod op de knieën ligt, waar
mogelijk over het verval van het vaderlandsch tooneel met schepels ach en wee in
welsprekende godspraken verhandeld wordt; doch gehandeld? en de Gids zit gemelijk
te knorren in zijn hoek. Gelooven ook zij niet meer aan eene toekomst? En toch
berusten de gaven der uiterlijke welsprekendheid voor het grootste deel bij onze
letterkundigen. Wanneer zullen zij hunne denkbeelden over eene zuivere uitspraak
onzer moedertaal op etymologische beginselen geschoeid, kenbaar maken; wanneer
zich meer bepaald op de praktijk en theorie van eene zoo roekeloos en moedwillig
verwaarloosde kunst, ook uit een oogpunt van algemeen nut, toeleggen; wanneer de
hoofden bij een steken en het niet beneden zich achten, hunne ondervindingen, hunne
lessen, mondeling mede te deelen aan veelbelovende kinderen, die zij zouden
wenschen op te leiden tot een vak, dat met uitsterven bedreigd wordt, en in hetwelk
ook al onze vorige luister voorbij is. Woorden in den wind gesproken! want is het
wonder, dat in het vaderland der dommelende onverschilligheid, het tooneel, de
grootste trots van elk volk, dat zichzelven eenige letterkundige waarde toekent; het
tooneel, waar de stoffelijke en onstoffelijke kunst, de poëzij des levens en de poëzij
des ideaals zamenvloeijen; het tooneel, dat, uit den boezem van den natuurmensch
ontsproten, zoo magtig en zegen-
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rijk op de hoogere ontwikkeling der natiën werkt, verkwijnt, en, in het stof vertreden
bloem, met een liederlijk geweten wordt weggevaagd van den bodem des lands?
Klikspaan beschuldigde de Academische jeugd van niet meer met dezelfde
bedoelingen als vroeger in den Leidschen schouwburg op te komen. Maar hij bedacht
niet, welk eene aanzienlijke verachtering de troep sedert de laatste jaren ondergaan
heeft. Zij heeft den talentvollen van Hanswyck verloren, die gemakkelijkheid van
spreektoon en gebaar met waarheid en eenvoud, te midden van een meesterlijk
volgehoudene grappigheid, wist te vereenigen, en nu, in een rampspoedigen ouderdom,
het gevolg zijns besluits, waarvan de Studenten-dichters zongen:
Thalia voelt zich 't hart verpletten,
Want Hanswyck gaat een kroeg opzetten,

zijn roem in den Amsterdamschen tooneelstal overleeft. Rosenveldt, zijn mededinger,
wiens komische ader tot verhevenheid zwellen kon, wiens koele hardvochtigheid
den lach kon doen krimpen tot siddering en afgrijzen, waart rond als eene verstootene
schim langs de kermisvreugden, als ware hij de minste zijner dolende kunstbroeders.
Het blij-, het kluchtspel werd door beider gemis onuitvoerbaar. Jansje Hoedt, de
schalke deern, de geestige soubrette, ons levend vaudeville, was het tooneel te
vervallen, en zij verborg haar snoeperig gezigtje, haar prettig stemmetje, door middel
van een deftig huwelijk in de stille zamenleving eener vergetene binnenstad. Het
tooneelspel werd den nekslag toegebragt door den dood des grooten Stoopendaals.
Eere zijner nagedachtenis en hulde aan zijne verdiensten, ofschoon niet eene enkele
stem zich verhief om den lande aan te zeggen, welk een uitstekend kunstenaar
ontslapen was! Die man, Meneeren, verstond zijne taal; die man sprak Hollandsch,
zuiver, eenvoudig, dagelijksch Hollandsch, gelijk gij en ik, wij allen het spreken,
zonder zich echter aan onze onregelmatige afwijkingen en slordige ineensmeltingen
te bezondigen, zonder aan den anderen kant te kort te doen aan de wetten der taalkunde
en der woordafleiding, tegelijk eischen der kunst; geene taal zich beurtelings stijf,
gemaakt, gewrongen, onwelluidend en bespottelijk tot het geschrevene woord in al
deszelfs gedrukte letters, door naauwgezette en angstvallige onwetendheid nog met
wanklinkende en overtollige toevoegsels beladen, verheffend, om van die overdrevene
opgesmuktheid te vervallen tot de platheid der straat, de gemeenheid des tongvals,
de opzettelijke gebrekkigheid - maar deze altijd mislukt - des modetoons; maar de
taal des burgerlevens, uitgesproken volgens de oorspronkelijke natuur des bodems,
een voorbeeld, een ideaal, iets van der Palmachtigs op het tooneel. En welk eene
stem! hoe diep drong zij door tot de ziel, hoe overtuigend sprak zij tot het hart, hoe
onwederstaanbaar deed zij tranen wellen in het oog van ieder, die nog gevoel had
voor bloedverwantschap, voor haarden en altaren, voor vaderschap en
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ouderdom, voor adel van beginselen en moed, voor den moed eener voorvaderlijke
rondborstigheid. Zijn uiterlijk! iets eenvoudigs, iets eerwaardigs, iets dat vertrouwen,
eerbied inboezemde, opzien verwekte. Herinnert u den niet al te hoog opgeschoten,
eenigzins gezetten en voorovergebogen grijsaard, meestal in uniform, hetzij in de
Jagers, hetzij in Revenge Praag. Stoopendaal op het tooneel geleek eenigzins, dunkt
mij, op Koning Willem I, gelijk wij hem, in de dagen des vertrouwens, van zijne
morgenwandelingen door het Haagsche bosch aan den arm zijner geliefde dochter
zagen terugkeeren. O, maar die stem! zoo krachtig, zoo afgerond, zoo trillend, zoo
onuitsprekelijk sympathetisch bij de mannelijke aandoenlijkheid van zijn blik! Die
man, Meneeren! was te huis op het tooneel! Het was voor hem eene binnen- eene
huishoudkamer, waarin hij leefde en behoorde, waarin hij zat bij het vuur, te midden
van zijne kinderen en kindskinderen aan de ontbijttafel; hij lachte en schreide er, hij
was er gelukkig en bedroefd, hij bad en schertste er, hij vermaande en prees er, hij
ontving er door elkander den veldoverste en den pastoor, den afgezant en den pachter;
hij behoefde er niet verwonderd in rond te gluren, hij was te huis; in den duister zou
hij er den weg hebben gevonden, hij wist waar alles stond en alles lag, de krasse
oude man! dat was daar zijn stil en achtenswaardig leventje van alle dagen, waar, al
kwam er somwijlen eene donderbui tusschen, de vader en grootvader, bemind en
ontzien, zijn eerlijken avond sleet. Wie geeft ons nu al die uitstekende hoedanigheden
terug? Helaas! zij bestaan niet meer op het vaderlandsch tooneel; Stoopendaal, dat
toonbeeld van huisselijkheid, van vaderlijke bescherming, van zachtmoedige
liefderijkheid, van vastheid van karakter op braafheid steunende, op deugd en op
duur volbragte burgerpligten, sloot ze mede in het graf en liet geene opvolgers na.
Wie zal ons nu de huisvaders spelen, wie ons, weldadige invloed des waren
kunstenaars! langs den weg des schouwtooneels, onze vaders en moeders en den
heiligen kring des huisgezins leeren achten en beminnen; op de schoolbank der
uitspanning het ontzag inprenten, dat wèlgedragene grijze haren verdienen, en de
waarde doen gevoelen van het ouderlijke dak, en ons ontgloeijen voor vroomheid,
opregtheid en moed, rampspoed en onregt te groot? Maar laat ons liever den hemel
dankzeggen, dat hij Stoopendaal aan ons ontluikend kunstgevoel getoond heeft!
Twee verdienstelijke tooneelkunstenaars - wij bepalen ons bij het Haagsche tooneel
- zijn nog in leven: Schouten en Stoopendaals weduwe. Gij herinnert mij, dat Schouten
vermindert. Het is waar, de jaren beginnen den onvermoeiden man af te slijten en
zijne altijd schorre stem is niet vrij van gemanierdheid; maar neemt zijne
gemakkelijkheid in acht, de tastbare waarheid van zijn spel in zijne gewigtigste rollen,
de natuur in zoo vele gezegden bespied en betrapt op de daad, zijne wellevende
manieren, zijne onafhankelijkheid van de zaal, in een woord brengt u zijn van Posert
te binnen in het eerste bedrijf, en zijne meesterlijke, zoo juist gevatte houding tegen
over de vrouw des Spelers. Evenzeer geef ik toe, dat juffrouw Stoopendaal, wanneer
zij figuren uit de hooge-
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re standen voorstelt zoo wel als in het treurspel, ongemeen zwak is; maar zoo gij
haar in hare rollen van huismoeder, bedrijvig, opgeruimd, gemoedelijk, naast haren
echtgenoot, elkander opwekkend en aanvurend, tegen elkander opgewassen, aan
elkander gewoon en met elkander wedijverend, gezien hebt - gij moogt op Ifland te
zeggen hebben, maar Stoopendaals vrouw hebt gij in de vrijmoedigheid van haar
spel gehuldigd, en zijt, in uwe ingenomenheid, over hare eenigzins platte uitspraak
heengestapt. Arme vrouw, hoe zal uw hart zich in deszelfs rouw openrijten, wanneer
gij optreedt en lagchen moet aan de zijde eens echtgenoots, die de uwe niet meer is,
en eene andere stem dan die van uwen Stoopendaal u, na zoo vele jaren speel- en
echtgenootschap, in de zamenspraak antwoordt! Want - en hier school wel het geheim
van de eenheid van uw spel - uw echtvriend in uw hart bleef uw echtvriend in de
kunst, hetgeen de toeschouwer als onovertrefbare tooneelwaarheid toejuichte was
de stem der trouw sprekende uit uw gemoed, en voor u beiden was het tooneel een
ander te huis, geene wereld van verloochening en van verdichting.
Met wie bleven wij geschoren? Met middelmatigheden, gelijk Hoedt, Ruffa en
den opgeblazen Bingley, le petit fils du grand homme, den ploert der ploerten, wien
het op het voorhoofd te lezen staat: - Ik ben nu eigenlijk de directeur, hoe vindt je
me? - even als zijn mede-ondernemer een man van sleur en overlevering, op zeer
weinige uitzonderingen na volstrekt verwerpelijk, maar altijd opgeschikt. De oude
juffrouw Hoedt, de jeune première van den troep... Het is lastig, dat de ligchamelijke
persoonlijkheid eens tooneelspelers zoozeer met zijne waarde als kunstenaar
zamenhangt dat, in derzelver onafscheidbaarheid, de laatste moeijelijk aan te randen
is zonder de eerste te beleedigen. Doch wij zullen het kwalijke voorbeeld niet geven
van ons door deze bedenking te laten afschrikken, maar, verzekerd van ons goed
regt, de meeningen des algemeens, even onbewimpeld en vrijmoedig als altijd, met
de onze zamenvatten en openbaren. Juffrouw Hoedt, een uitgemergeld knekelhuis
met een aamborstig gegiegaag, dat op de longen der toehoorders pijnlijk en afmattend
terugwerkt, heeft de gaaf van heviger de lachspieren in beweging te brengen, naar
mate zij, op het ondragelijke deuntje, dat ten voertuig strekt aan haar geluid, pogingen
tot het tegenovergestelde aanwendt. Juffrouw Sablairolles, een kort en dik
schuddegatje, dat op een winkeldochters toon adellijke dames nabootst, eene leerling
van het geraamte, is door hetzelve, zoo iets goeds in haar stak, in den grond bedorven;
thans is hare eenige verdienste niet oud te wezen, en sommige der Academiebroeders,
die vinden dat zij er goed uit ziet, verbeelden zich, dat die hoedanigheid invloed heeft
op haar spel, hoewel zij toch zeker wel anderen achter de toonbank moeten kennen,
die der moeite meer waard zijn dan zij. Juffrouw Vink is het type eener dienstmeid,
en het verhevene harer kunst bepaalt zich van met onbeschaamde oogen de heeren
in den bak toe te lonken. De vette Wicart, met hare gebersten en gesluijerde
borrelstem, is, om voor haar gewigtige redenen, des Maandags niet meer op de
planken aanwe-
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zig. Zij ruste in vergetelheid! De familie van der Gryp, Leidenaars, de ellendigsten
onder die ellendigen, en het overige tuig, niet waard dat men het noeme, de hemel
wete uit welke hoeken en gaten bijeengeharkt, zietdaar het Gezelschap der
Zuid-Hollandsche Tooneelisten onder directie van de heeren Hoedt en Bingley,
gevestigd in de hoofdstad, elke week deszelfs gaven in de Academiestad ten toon
spreidende, en, vereenigd met de Hoogleeraren Siegenbeek en Schrant, Collegie
gevende in de uiterlijke welsprekendheid.
Maar is het wel, na al het aangevoerde, en nu men weet op welk eene wijze deze
dramatische lessen gegeven worden, te verwonderen, dat men, gelijk op sommige
andere Collegiën, wanordelijkheden te betreuren heeft, welke - algemeene regel niet den Student, maar den Hoogleeraar te wijten zijn, zoodanig, dat, waar aan des
Hoogleeraars spreekgestoelte, des Hoogleeraars kagchel, den Hoogleeraar zelven,
eene schendige hand geslagen wordt, waar eene moedwillige tong zijns Hooggeleerden
ontleende en voorgelezene woorden, zijns Hooggeleerden geleerde uijen, met
oorspronkelijke kantteekeningen voor de vuist versiert, eene moedwillige vuist zijne
stem overtrommelt, een moedwillige vingerknip zijne wang een pijpensteel, bode
van ongeduld, toezendt, het kwaad in zijn oorsprong niet bij den leerling ligt, maar
bij den leermeester, en als afdoend geneesmiddel een naauwkeurig onderzoek
behoorde te worden ingesteld, in plaats dat nu de Hoogleeraar, aan zijn eigen lot
overgelaten, ten blijk van de achteloosheid des bestuurs omtrent Academische
belangen, genoodzaakt is zijn eigen regter, hoedanig is bekend, te wezen.
Van Mieris berigt in zijne Beschrijving der stad Leiden, dat de Schouwburg aldaar
in den jare 1705 door den bekwamen tooneelspeler en directeur, Jacob van Rijndorp,
gebouwd is. Vier en dertig jaren geleden werd hij geheel verbouwd, den vierden
December 1809 op nieuw geopend en hem, bij besluit van 10 Julij 1827, door den
Edel Achtbaren Raad eene jaarlijksche toelage toegestaan van ƒ1000, welke echter
op 26 Januarij l.l. bij gelegenheid van deszelfs beruchte maatregelen ter begunstiging
van den kastelein der stads-Gehoorzaal, op de helft verminderd is. Gelijk reeds werd
aangestipt, is de zaal geheel nieuw geverwd, opgemaakt en versierd, en deden de
eigenaars in de laatste jaren onderscheidene nieuwe en smaakvolle decoratiën
vervaardigen, waarvoor zij de goedkeuring der Academische jeugd, zij toch die
waarschijnlijk weldra geheel alleen den Schouwburg zal in stand houden, ruimschoots
inoogsten.
Toen Klikspaan jong Student was, las hij met groote witte letters op den rug der
drie voorste banken van den bak: STUDENTEN-BANKEN. Kort daarna werd de zaal
geverwd, en de letters, hetzij opzet of verzuim, verdwenen; het regt evenwel bleef
gelden en, trotsch op hetzelve, plaatste ieder zich bij voorkeur op die plaats en deed
elken Leidenaar ophoepelen of, zoo woorden niet baatten, verwijderen met geweld.
Langzamerhand echter werd uw dienaar ouder, bedaarder, wellevender; met hem
zijne tijdgenooten; hun invloed deelde zich aan de later aangekomenen mede, en
ontzag een burger van de stad zich niet eene
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hem niet toekomende plaats in te nemen, een burger van de Hoogeschool was te wel
opgebragt om van zijn regt gebruik te maken, daar het toen reeds bekend was, dat
zulks in dergelijke gevallen zelden door eene minnelijke schikking geschiedt. Eindelijk
liep het al te erg; men zag den Leidenaar, als of het zoo behoorde, wekelijks de
Studenten-banken bezetten, en den Student, achter in den bak teruggedrongen,
vergeefs naar een hoekje omzien, dat hem verpoozen mogt van het ongemakkelijk
hangen tegen de beschotten van het amphitheater, waartoe de toenmaals altijd eivolle
zaal hem noodzaakte. Op eene algemeene Convocatie besloot men derhalve de
regering van Leiden een regt te herinneren, dat den Studenten sedert onheugelijke
jaren toekwam, en wendde men zich beleefdelijk tot haar, ten einde de overschilderde
letters weder op de banken geplaatst te zien. Doch de regering verkoos in hare
vaderlijkheid partij te kiezen voor hare burgerij, gaf eene voor het Studentencorps
minder eervolle en minder juiste uitlegging aan het verdwijnen der woorden en
volhardde in het beweren, dat het regt hetzelve zou afgenomen zijn, dat het Corps
het verbeurd zou hebben. Wij willen geene oude koeijen uit de sloot halen, wij willen
enkele leden eener regering, die reeds zoo veel onaangenaams ondervond, de
herinnering aan de onaangenaamheden besparen, welke zij zich billijkerwijze door
eene even kinderachtige als onheusche handelwijze op den hals haalde, maar alleen
het tegenwoordige geslacht op een tijd wijzen, toen het nog eenheid en veerkracht
genoeg bleek te bezitten om eendragtig en vastbesloten deszelfs regten te handhaven.
Geen Academieburger zette een voet meer in den Schouwburg, elken Maandag was
de bak ledig en woest, en niet eer hield de wekelijksche schade voor de eigenaars
op, dan - en hierop was het knap en slim van den beginne aangelegd - nadat zij, door
hun eigenbelang gedreven, voor de jongelui de kastanjes bij de regering hadden uit
het vuur gehaald, de woorden BESPROKENE PLAATSEN, bij toenadering en verdrag,
op de drie voorste banken prijkten en de Academiejeugd juichte in de misselijke
figuur, door de stadhuisklimmers gemaakt.
Een Reglement van orde en policie voor den Schouwburg, hetwelk 1 Julij 1842
hernieuwd werd en eenige veranderingen onderging, is op de binnendeuren van het
lokaal aangeplakt. En dat zulk een Reglement onontbeerlijk is in eene Academiestad,
elk ingezeten, elk Student zelfs, zal het toestemmen. Wee de ongelukkige dame, die,
eenzaam en van alle toespraak verstoken, ingesloten tusschen officieren, Studenten
en de twee knieën van haren geleider achter haar, zich, als eene uitzondering, vertoont
op de voorste bank van de loge! hare verlegene houding valt den scherpzienden
spotboef in het oog, zij is der heidenen prijs. Welk eerbiedwaardig steunpilaar van
den Leidschen bak zag niet den verboden tabaksrook midden uit de drommen opstijgen
en den Schouwburg verlagen tot eene kroeg? Welk dier Leidenaren sidderde niet,
wanneer hij, te midden van zijn genot, de mare vernam, dat juist eene Promotiepartij
binnen de muren der stad gevierd werd, en de feestelingen, met woest getier en
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ruw misbaar, overspannen door scherts en wijn, dwaasselijk toegetakeld en
uitgemonsterd, met den Doctor aan de spits, de zaal binnen stoven? Hoe verbleekte
Bingley in zijne kleedkamer, juffrouw Hoedt onder haar vermiljoen, wanneer een
oneerbiedig toeschouwer zich verstoutte, over het orkest heen, een gesprek met
Juffrouw Iburg of den Heer van Briessen, in of buiten de rol, aan te knoopen! Maar
niet alleen bij dergelijke bijzondere gelegenheden, welke gelukkig - niet waar, paaijen?
- uitzonderingen mogen genoemd worden, ook in gewone omstandigheden zou het
tooneelvolk reden hebben te smelten van angst, zoo zij nog gaven om het oordeel
van een verstandig mensch of de mogelijkheid inzagen van zich uit hunne
middelmatigheid, om het zachtste woord te kiezen, te verheffen. Het is niet te
ontkennen, de oordeelvellingen van de jongelui zijn doorgaands minder beschaafd;
zij zijn scherp, kwetsend, luidruchtig, onbesuisd en banen zich een al te levendigen,
al te ondubbelzinnigen doortogt. Maar zijn zij minder juist, minder ad rerum, om
eene van Bivalva's geliefkoosde uitdrukkingen te bezigen? Zij spruiten wel is waar
voort uit een onbewusten maar ook onbedorven kunstsmaak, uit een fijn gevoel, dat
geraakt wordt door, dat opstaat tegen onhandigheid, onwaarheid, tegen
onvoegelijkheid van taal, van voorkomen, van fatsoen; het Academisch publiek heeft
een zeer gezond en juist oordeel, al is de kunst zelve des tooneels in al hare
moeijelijkheid, gelijk wij aanmerkten, aan hetzelve vreemd, zoodat een fijner weefsel
van vertooning, eene keuriger wijze van opvatting der karakters, eene gekuischter
soort van voordragt, hunne ongeoefendheid in de onderlinge vergelijking der hoogere
hoedanigheden zou ontsnappen; het is gevat, gevaarlijk, wreed, onmeedoogend, en
het vonnis uit zich, gelijk alles in de Studentenwereld, zonder omzien of bedenken,
ongekunsteld, vrij, zonder zich aan iemand te storen of om iets te bekommeren. Het
bepaalt zich veelal bij eene scherpe aanmerking, hardop uitgeschreeuwd, bij een
schaterlach, die helder door de zaal klinkt. Maar zoo daar een opmerker of kenner
verscholen zat, ik verzeker, hij zou verbaasd staan over de grondigheid van de
uitspraak, over het juiste oogenblik van den lach; hij zou op krijgen met den critischen
geest van dat publiek en eerbied voor de kiem van kunstgevoel, aanwezig in den
geest der jonge spring in 't velden, al kwam dan ook zijne bezadigdheid en zijn ernst
tegen den toon op, waarop het oordeel werd uitgebragt. Tegen dit alles nu waarschuwt
het Reglement, is het der policie bevolen te waken.
Wij zullen hier niet noodeloos herhalen, wat al reeds in onzen letterarbeid ten
dienste der studerende jeugd tegen de policie verspreid ligt, noch hetgeen wij omtrent
het schadelijke en dubbel onbillijke van gevangenisstraf voor Studenten aanmerkten;
evenmin willen wij herinneren aan de vele gevallen, waarin de Leidsche policie zich
als ziel- en krachteloos tegen over Studenten getoond heeft, noch ook de schandelijke
gebeurtenis te berde brengen, welke voorleden jaar zoo vele ouders met de
verderfelijke laauwheid onzen landaard eigen vernamen, toen eenige baldadige
Studenten, die in hunne beschonken-
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heid op het tooneel gesprongen waren, bijkans door kwaadaardige soldaten overhoop
gestoken waren geworden. Hoe de geheele zaak zich eigenlijk toegedragen heeft,
wie zal het bepalen? wie de orders gaf, het bleef eene duisterheid; hoe al die soldaten
met geveld geweer verraderlijk van achter het nederhangend voorscherm konden te
voorschijn komen, terwijl het toenmalig reglement slechts van twee manschappen
sprak, die achter de schermen geplaatst zijn, en geenszins, gelijk het later
gearresteerde, van eene behoorlijke militaire magt ter beschikking van de policie, is
tot den huidigen dag een raadsel. Maar zeker is het althans, dat er bloed stroomde,
en alleen door het bestel eener beschermende Voorzienigheid onherstelbare onheilen
werden afgewend; zeker dat het eene ongehoordheid is, wie de openbaarheid niet
genoeg ten schandpaal strekken kan, op eene dergelijke wijze los te gaan op
weerloozen niet alleen, maar op jongelingen, de bloem der natie, gelijk men
trompetten zou, wanneer het op uittrekken aankwam, van wie de maatschappij
eenmaal hare beste burgers verwacht.
Doch waartoe in dezen treurigen doolhof langer rondgezworven? De vraag volsta:
of het niet beter ware volstrekt geen toezigt dan zulk een als dat, hetwelk de
Hoogeschool sedert eene reeks van jaren bedroeft? Zoodra eene policie niet krachtig
is, niet onverbiddelijk gestreng, niet door schrik en ontzag het kwaad voorkomt, door
hare tegenwoordigheid alleen belet, door hare verschijning alleen stuit, moge zij met
regt eene ramp geheeten worden. Ziet het aan de Leidsche Hoogeschool! Daar weifelt
zij, daar is zij ten spot en ten speelbal, gevaarlijk speelgoed nogtans! De Student
schept er behagen, stelt er eene eer in, haar telkens op de proef te stellen, te pijnigen,
te sarren, met haar te sollen en te kampvechten, zich met haar te meten, haar bij elke
gelegenheid met hoon en verguizing, daar de menigte toejuicht, te overstelpen. Wel
verre dat zij, in hare koele regtvaardigheid, eerbied of vrees zou inboezemen, boezemt
zij ten hoogste medelijden in. Men veracht haar als dralend, aarzelend en laf; men
weet waar het haar faalt en hapert; men heeft er pleizier in haar derzelver
nietsbeduidendheid en ellende onder den neus te wrijven, haar lastig en moeijelijk
te vallen, haar telkens in magtelooze kwaadaardigheid uit haar vel te doen springen,
haar bijtend vocht in de toegebragte speldenprikken te doen druppelen. Zij is in
minachting, zij moest het er naar maken dat zij in eere was, als eene misschien gehate,
maar waardige en door de meest bezadigden heilzaam en noodzakelijk geoordeelde
overmagt. Dikwijls keert de Student verwinnaar uit den strijd; dit geeft hem moed,
zet hem tot ongeregeldheden aan. Ware zij sterk en opgewassen tegen die, waartegen
zij het zijn moest, zij zou onbuigzaam maar beleefd wezen, nu is zij grof en brutaal,
zich zelven ongelijk. Zij durft niet, haren hoogen toon palmt zij in, zij neemt haar
toevlugt tot listen en streken, die zij zich behoorde te schamen, en die getuigen van
hare onmagt. Haar arm, die van staal moest zijn, is van saijet. In plaats derhalve dat
zij het kwaad, uit zekerheid van straf, fnuikt of te gemoet komt, in plaats dat zij de
losban-
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digheid beteugelt en als het ware door een oogwenk den onstuimigen vloed der jeugd
in hare bedding doet terugkeeren, lokt zij de ordeloosheid uit, stookt zij, door de
hoop op de zege, de oproerigheid aan. Voorzeker, zonder policiecommissarissen,
die het de Student zoo zalig vindt te plagen en te trappen, daar zij het zich van tijd
tot tijd door die zij niet aan durven laten aandoen; zonder dienders, Leidenaars, terwijl
de Student van elders komt, voorheen onder den naam van Roodkragen befaamd,
thans uitgedoscht als huisknechts; zonder stille wachts en klapwakers, wier wapen
het zulk een roem is veroverd te hebben, ontstond er vrij wat minder nachtrumoer.95
Jongens! welk een pret! dan rollen wij des nachts als bezopen tobben langs de straat,
de stad vervullende met zang en dans! wij onthouden ons, met eene duivelsche
ingetogenheid, van de minste straatschenderij;
Zoudt gij voor den klepper vreezen?
is de leus, en eene eerewacht van klapperlieden en stille wachten volgt den stoet;
den ganschen nacht houdt de bende hen bezig, die hen bij het scheiden van het feest
dapper uitjouwt, en des morgens verneemt de ingezeten, dat er op onderscheidene
plaatsen van de stad huisbraken gepleegd zijn door dieven, die nog altijd moeten
gevat worden. Nog eens, weerloos en belabberd, verdient de policie, vooral in eene
Academiestad, den naam van eene ramp, want in de onregelmatigheid van haar
karakter is zij een valstrik, gespannen aan de Academische jongelingschap. De kans,
welke deze voorziet, van overwinning, doet haar vergrijpen, aanrandingen wagen,
tegen welke de wet strengere straffen beveelt dan eene Studentengrap moesten te
beurt vallen, en voor welke, delft de policie het onderspit niet, de onnoozele
Muzenzoon jammerlijk en droevig boet.
De Academische tucht - zoo vele voorbeelden, en allermeest het gebeurde in den
Schouwburg, bewijzen het - is verkeerdelijk met de maatschappelijke gelijkgesteld,
en op eene daad van jongensachtigen loszin, eene buitensporigheid van onbesuisde
voorbarigheid of eene ligt te vergeven en weinig beteekenende overtreding na een
vrolijk glas wijn, wordt onbillijkerwijze eene straf toegepast, gevaarlijk voor de eer
eens vaders, voor den naam eens huisgezins, voor het welslagen eener loopbaan. Een
Student, om reden juist dat hij Student is, dat hij als zoodanig buiten de maatschappij
staat, dat zijn stand een stand van uitzondering is, en tot geene andere in verhouding,
mag niet uit hetzelfde oogpunt als ieder ander misdadiger door het wetboek beschouwd
worden, daar zijne overtredingen, naar ieders overtuiging immers, in geheel andere
oorzaken en beweegredenen haren grondslag vinden, dan bij de meeste andere
aangeklaagden het geval zou kunnen zijn. Men wenscht het voormalige zoogenaamde
forum privilegiatum in al deszelfs omvang niet terug, doch iets tot stand te brengen,
dat er naar zweemde, zou een van de niet minst gewigtige overwegingen der regering,
vertrouwen wij, uitmaken, zoo deze een vast ge-
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noeg geloof in de toekomst van het Hollandsche volk en van de opkomende geslachten
toonde te bezitten, om weldra de dringendste behoefte onzer Hoogescholen, zal hare
sloping dagelijks niet iets meer wenschelijks worden, te vervullen, eene wetgeving
namelijk, op geheel andere beginselen geschoeid, eene wetgeving, welke niet langer
minachting voor de jeugd en kloosterdwang harer studiën predikt, ten gerieve van
een, krachtens de bestaande verordeningen, zich op haar vetmestend Sinecuraat.
Op Minerva legt een Student al geeuwende de type - of liever de typ (teip) - uit
de hand en roept om een curaçaotje, terwijl hij eene nieuwe manilla opsteekt.
- Die dingen komen immers nog altijd uit? vraagt hem een overbuurman naar den
bekenden weg.
- Ja, maar cela finira à force de durer, zoo als de Gasconjer van het slechte weêr
zei.
Ik dank je voor de dankbaarheid, Meneeren! Maar kan Klikspaan het helpen, zoo
hij drie jaren ouder is geworden, sedert hij zijne eerste pen ten uwen dienste versneed,
toen de verschijning van elke nieuwe type eene gebeurtenis mogt heeten, een vrolijken
morgen gaf op de Kroeg, eene versche opgewondenheid aan tafel; toen elke volzin
herhaald werd door het gansche Studentencorps en wortel schoot in deszelfs
gemeenschappelijk leven? Hij is ernstiger geworden en zijne bladen zijn zwarter
gekleurd. Dat komt door het standpunt van waar hij thans uwe zaken inziet; want al
voortschrijvende en voortdenkende heeft zich veel voor hem ontwikkeld en opgelost;
zijn boek - neemt het hem niet kwalijk! - duurt en valt daardoor zoo lang, en voor u,
die eene eeuwigdurende jeugd op hem vooruit hebt, wordt hij in zijne rijpere jaren
te deftig en te betoogend. Het publiek, dat behagen schepte in zijne blaadjes, zich
voedde met zijn geest en zijne gevoelens aanhing, verdween genoegzaam, en het
tegenwoordige geslacht heeft reeds geen glimlach meer voor hem over en geeft niet
meer om de woorden, welke hij voor de belangen der Hoogeschool, helaas! verspilt.
Indien zijne laatste stukken minder schilderachtig, minder dartel, minder doordravend
uitvallen, de onderwerpen brengen het mede. Duidt het hem echter niet ten kwade,
dat hij, niettegenstaande dit alles, zijn werk, naar belofte en op de aangelegde schaal,
moedig en beraden voltooijen zal; dat de omstandigheden en de tijd zijn toon
droefgeestiger en gemoedelijker maken dan wel betaamde aan een luchthartigen
Studentenarbeid, en de zwaarmoedige overtuiging bij hem vast staat, dat de man des
volks, die eindelijk het besluit neemt zijn hansworstenpak uit te trekken, en er tegen
begint op te zien, ten gevalle van een voorbijgaanden opgang, een aan zijn leeftijd
meer voegend karakter weg te smijten, door de Hollandsche jeugd ter vergetelheid
wordt veroordeeld.
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XI Thee(aant.)
In de Geleerde Man.
UITHANGBORD.
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Ziet eens, hoe ingetogen die Heeren Studenten in hun beste pak daarheen wandelen!
De stadhuisklok speelt. Hunne voeten schieten vleugels aan. Waar gaat dat zoo heen,
Meneertjes? en op hoe'n ongewoon uur, veel te laat voor een dîner en nog te vroeg
voor een avondbezoek, terwijl uwe broeders aan de biljard of op de wandeling hunne
spijsvertering behartigen!
- Naar den Professor; wij gaan Thee slaan.
Een voorvaderlijk gebruik! Er moest een band zijn tusschen den Hoogleeraar en
den Muzenzoon: die band is de zoogenaamde Thee. Eenmaal 's weeks, meest in de
eerste dagen, heeft de Hoogleeraar een namiddaguur, veelal dat van vijf tot zes of
van zes tot zeven, vastgesteld, ten einde zijne leerlingen op een kopje thee en een
pijpje tabak te ontvangen, hen van een ander oogpunt dan van den catheder gade te
slaan en op eene andere plaats dan in de Collegiekamer waar te nemen. Meestal heeft
de Student de oplettendheid van zich twee malen in het jaar op deze vereenigingen
te laten vinden en wordt een Examen of eene Promotie gemeenlijk door een dergelijk
bezoek voorafgegaan en gevolgd. Zoodat, treft gij de verschillende faculteiten, in
eenige harer leden, gehoed en gerokt, vertegenwoordigd, op gemelde uren in Leidens
ruime straten aan, zoo zweert bij den Styx: het zijn Theeslagers.
Frederik, een Jurist, en Jan, een Medicus, die nog - achterlijk genoeg! - met eene
witte das Thee slaat, komen, hollende door de Nieuwsteeg, bij het fransche weeshuis,
Huibert tegen, die in een vliegenden storm van haast, de Kloksteeg uitschiet. Frederik
had slib gevangen en rende naar een anderen geleerde, die op hetzelfde uur thee
schonk. Huibert had dezelfde voornemens als Frederik.
- Weet je dan niet, herinnerde Frederik spotachtig, dat hij op het Collegie gezegd
heeft dezen middag - zijne stem nabootsende - het genoegen niet te kunnen hebben
jongelui bij zich te zien?
Den wijzen Frederik was nogtans, evenzeer als Huibert, het Collegie, ook dezen
morgen, te vroeg geweest.
- Je begrijpt, viel de Medicus in tot Huibert, wie ons daareven is moeten
tegenkomen.
- De Praetor vast.
Intusschen ijlt Huibert met Frederik en Jan het Pieterskerkje om, de stoomfabrieken
voorbij, waar kinderen tot Studiosi op, Studiosi tot grijsaards af worden gewonden,
en men schelt bij zijne Hooggeleerdheid aan. De Medicus vlugt, zoodra het
dienstmeisje heeft opengedaan, naar den Hoogleeraar zijner Faculteit, wien heden
zijne hulde te beurt zal vallen, en onze heeren treden binnen. Een streng en ouderwets
gemeubeld vertrek ontvangt hen, door den schemeravond niet al te kwistig verlicht.
Een achttal H.H. Studenten zitten als Egyptische tempelbeelden, met lange pijpen
zoet gehouden, om de tafel, welke met theekopjes en rookgerei bedekt is. Professor
heeft zijne plaats in het midden of bij winterdag naast de kagchel. Een zware damp
hangt om aller gestalten. Als Frederik en Huibert binnen komen, verlaat de Professor
zijn zetel,
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en sommige der bezoekgevers, die niet weten, wat de regels der Studenticositeit
omtrent dit geval voorschrijven, doch de wiskunstige noodzakelijkheid bevroeden
van een wijderen kring te openen, opdat er voor een paar stoelen ruimte ontstaan
zou, besluiten in staande houding hunne twee broeders binnen de Professorale woning
te verwelkomen, hetgeen eene geweldige opschudding onder het gezelschap te weeg
brengt en plotseling de belangrijkste gesprekken afbreekt. De Professor is onderwijl
nader getreden en reikt beiden de hand.
Tot Frederik. - Hoe vaar je, mijnheer Suermalen? Wees zoo goed plaats te nemen.
- Tot Huibert. - Mijnheer!... Mag ik weten, wie ik het pleizier heb...
- Hoorsma, Professor!
- Ik ken u niet, mijnheer! Is u Jurist?
- Ja, Professor!
- Laat ons dan nader kennis maken; neem plaats!
Doch Hoorsma schijnt, even als Frederik, voor Professors uitnoodiging doof. Op
eens vliegt deze naar de schel, een paar jongelui elkander omver hem na. Twee
stoelen, de oorzaak van den opstand en wijder geslagen kring, kwamen te kort!
- Betje! nog twee stoelen! klinkt het door den gang, en weldra stelt het dienstmeisje,
dat met twee stoelen bij den rug onder de armen komt aanzeulen, het gezelschap in
de gelegenheid weder tot rust te geraken.
De ijverige Jurist doch slordige collegieganger schepte reeds moed en was blijde,
dat hem de bui over het hoofd was gewaaid, want hij wist wat dat: - ik ken u niet! beduidde; doch hoezeer had de goede jongen misgerekend! Professor schijnt heden
in eene slechte luim of hij kan Huiberts uiterlijk niet velen. Naauwelijks is de zitting
voortgezet of zijn Hooggeleerde vervolgt, het slagtoffer als eene ratelslang aanziende:
- Komt u van Deventer?
- Ik vraag excuus, Professor!
- Van Amsterdam?
- Ik vraag excuus, Professor!
Het zweet brak hem door de poriën.
- Van Utrecht? gaat de Hoogleeraar onverschrokken voort.
Dit was eene halve beleediging. Huibert bloosde. Duizend hatelijkheden kwamen
hem op de lippen, doch hij deed verstandig, hij verbeet zich en zweeg.
- Van Utrecht? herhaalde de Hoogleeraar.
- Neen!
- Mijnheer heeft derhalve zijn Propaedeutisch aan onze Hoogeschool gedaan!
Reeds lang geleden?
- Voor een paar jaren, Professor!
- En dus over een paar jaren het Candidaats, niet waar? Nu, wij zullen zien. Maar
houd toch vooral trouw Collegie, dat raad ik u ten sterkste aan. Eén uur
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Collegie bij mij is nuttiger dan eene maand lang blokken op uwe kamer. Rookt gij
niet?
De meid, die onder dit gesprek de kopjes had opgehaald, welke Mevrouw in eene
andere kamer, omgeven door de vruchten van haren schoot, nu voor het tweede maal
zou vol gaan schenken, bood juist de beide laatst gekomene heeren een gouwenaar
aan uit de glimmend opgewrevene mahonijhouten pijpenla.
- 'k Dank u! stamelde Huibert zonder zichzelven te verstaan.
- Kom! moedigde hem de Hoogleeraar aan, die eene wiek van tabak in de geslagene
wonde zocht te leggen.
Niettegenstaande zijne weigering had Huibert er echter reeds eene met bevende
hand werktuigelijk aangegrepen. Ach! hij had reden onthutst te wezen. Juist zou hij
den Hoogleeraar over zijn Candidaats hebben aangesproken, waarmede hij klaar was
en dat hij nog zoo gaarne voor de groote vacantie had willen afleggen. De Hoogleeraar
vermoedde zulks en de verzuimde Collegia moesten ingepeperd worden, want voor
stoelen en banken te dicteren, daar voor schroomt eens Professors eigenliefde nog
meer dan een jong Student voor den naam van k.. - niet royaal. Dat Huibert ook zoo
onvoorzigtig kon wezen, ondanks ieders waarschuwing! Het is waar, hij was een
vlugge en knappe kop en kon als Jurist de Hoogeschool gelijk zij is ontberen; maar
hij volgde in zijne wijze van studie de beginselen van zijn gezond verstand. Hoe
dikwijls werd hij door zijne wijzere vrienden onder handen genomen! Maar hij lachte
hen uit, spotte, sloeg in den wind, en daar moet het dartele vischje nu toch ook op
zijne beurt de fuik in. Schrik echter niet al te zeer, lieve vriend! bedenk, dat uw
Hoogleeraar slechts één tegen vier is en niet altijd even grimmig; de anderen zijn u
welligt meer, hun Collega welligt minder toegenegen; laat hen om u kijven en vechten,
wees slim en vlug, vlei en stook, werp uwe netten in het troebele water, divide ut
imperes, en houd in het oog dat er met de Goden verdragen te sluiten zijn.
De kopjes zijn voor het tweede maal rondgedeeld. Wegens het voorgevallene met
Huibert is er geene beweging meer in de tongen te krijgen: de Heeren zijn schuw
geworden, de slakken kropen terug in hare huisjes en trokken bij de ruwe aanraking
de fijne voelhorens naar binnen. Professor tracht op de verstijfden galvanische proeven
te nemen en het spraakdeel, similia similibus, weder aan het klappen te krijgen. Hij
moedigt aan tot een tweede pijpje en is juist den trap op om eene aardigheid in zijne
achterzolders op te schommelen, toen Frederik, met voornemen het den Professor
gemakkelijk te maken, invalt:
- Professor! het is al heel mooi weer!
- Ja, mijnheer Suermalen! bijt de Hoogleeraar kort af en zegt in het algemeen: Is het ulieden reeds bekend, dat Professor Vlodere ons verlaat?
- Heeft hij dan toch, roept een der aanwezigen, een breede vent met een oud
voorhoofd, op een helderen, onbelemmerden toon, en met de verbazing
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der verontwaardiging, het beroep naar Groningen aangenomen?
- Ik hoorde het dezen morgen verzekeren.
- Dat zou in vorige tijden niet gebeurd zijn, Professor! Van Leiden naar Groningen!
- Zijne vrouw is er van daan.
- Het is een onherstelbaar verlies.
- Men noemt den bekwaamsten onzer Leidsche advokaten als zijn opvolger.
De breede vent merkt, dat hij met zijn bijvoegelijk-naamwoord wel had kunnen
t'huis blijven en lurkt eens aan zijne pijp. Gelukkig gaat de deur open en een
dwerg-Studentje dribbelt op den Hoogleeraar aan. Sommigen meesmuilen tegen
elkander. Het kereltje krijgt eene kleur als bloed en mompelt iets verwards tusschen
de tanden, terwijl de meid hem een stoel achter na draagt.
- Ga zitten, mijnheer!
Algemeene stilte. Langzaam trekt het manneken een paar wijde handschoenen uit,
welke hij in zijn hoed onder zijn stoel bergt, en onderstaat zich overmoedig alhoewel
stamelend te beweren: dat het mooi weer is.
- Ik moet er nu wel stellig van overtuigd wezen, mijnheer! voegt Professor, eindelijk
ongeduldig geworden, hem bits toe; mijnheer Volmer is hier het eerst gekomen en
heeft gezegd: dat het mooi weer was, toen heeft mijnheer Asting mij hetzelfde
verzekerd, bijna op hetzelfde oogenblik heeft mijnheer Stavelen mij zijne meening
omtrent de schoonheid van het weer insgelijks medegedeeld, vervolgens bevestigde
Mijnheer Flaam de waarheid dezer gevoelens ook al, benevens deze vier Heeren, die
tegelijk binnen kwamen, later nog Mijnheer Suermalen, en daarbij laat mij de dag
nog overvloedig toe mijzelven met eigene oogen van de juistheid der thesis te
verzekeren.
Het ongelukje smelt, verliest het gevoel van zijn aanwezen, ziet noch hoort meer,
vergaat, en om geene andere reden bekruipt hem allengs weder de bewustheid van
zichzelven, dan om hem zich met een in zijn angst aan gruis geknepen pijpenkop te
doen hervinden; ja, nooit ware zij geheel teruggekeerd, indien hem niet zijn half
leeggedronken theekopje uit de zweetende hand over den zwarten pantalon was
gegleden, hetgeen een hagje in de vrolijke verwarring en terwijl Professor met zijn
zakdoek aan den gang is, doet aanmerken: dat men zich niet behoeft te verwonderen,
zoo iemand, die het hoofd verloren heeft, zulks op alle mogelijke koppen zoekt te
wreken.
Er wordt weder gebeld. Twee heeren op stoep. Zoo laat nog! het is reeds bijna
half zeven. De Professor gluurt de kamer rond; elf heeren! addeert hij; mogelijk,
bedenkt hij nijdig, komen zij reeds van mijn Collega, die hen niet ontvangen heeft,
steekt het hoofd door de reet van de deur en werpt de meid in het voorbijgaan naar
de voordeur toe:
- Niet t'huis, hoor! 't is vol!
- Professor t'huis?
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- Mijnheer, zegt de meid, die - zou een uwer mij ook kunnen zeggen om welke reden?
- rood als bloed wordt, het spijt den Professor ijsselijk, maar daar binnen al zoo veel
heeren binnen, dat het den Professor wel spijt, maar dat de Professor de Heeren
vriendelijk verzoekt het eens te willen hervatten.
Professor steekt de kaartjes, na kennisneming der namen, onverschillig in den zak
en vraagt op een zeker beleedigd toontje, of Professor Pelzen bij geval ook uit de
stad is, hetgeen toestemmend beantwoord zijnde den Hoogleeraar schijnt te verleiden
de kaartjes nog eens uit den zak te halen en aandachtig met een zich rimpelend
voorhoofd te bekijken.
Daar staan nu de afgewezenen in gala op de straat, zonder te weten waarheen. Half
zeven, en ten zeven ure nergens elders thee waar ook in de stad; geene kennissen of
geene bezoeken te maken. Dan nog liever de verveling van de Thee, zoo waren zij
ten minste in hunne voornemens niet bedrogen geworden en hadden zich niet te
vergeefs in hunne beste plunje gestoken. Een der twee blijkt echter spoedig getroost,
want van achter de zorgvuldig toegeschovene gordijntjes zien de Theeslagers den
eenen met een zuur gezigt vloekende en tierende achter de huizen verdwijnen, terwijl
de andere hem vrolijk op den rug klopt, en rekenen uit dat er den teleurgestelde niets
anders zal overschieten dan, na zich even schielijk uit- als een half uur te voren
aangekleed te hebben, bij zijn medgezel een fideel kopje thee te gaan slobberen,
waarop twee derden van het gezelschap zich voorstelt hem ten klokke zeven te gaan
betrappen.
Reeds zitten de Heeren gedurende een groot kwartier bij elkander, en nog zijn er
geene andere dan onbeduidende woorden gewisseld, en nog altijd kruipt het teutige
gesprek, ziekelijk, traag, verkwijnend en ongelijkmatig voort. De breede vent verbeeldt
zich de partij te moeten opwinden. Hij is een dapper Collegie- en Theehengst, een
geleerde maar verwaande jongen, die liever met Professoren dan met Studenten
omgaat en van tijd tot tijd lust heeft te beproeven, hoe hem de toga staan zou.
- Zal het dictaat voor uw nieuwe Collegie na de vacantie klaar zijn? vraagt hij met
zijne heldere stem.
Een teeder punt, dat maar beter onaangeroerd bleef. De jonge geleerde is onhandig.
Doch de Professor antwoordt met zelfvoldoening:
- Het is reeds klaar, mijnheer!
Na een driejarigen arbeid! Nu tast de jonge mensch door en treedt in bijzonderheden
omtrent dien tak der regtsgeleerdheid, welken de Hoogleeraar onderwijst; de
Hoogleeraar van zijnen kant schept behagen in de vrijmoedige ontwikkeling zijner
gezonde denkbeelden96, en de zamenspraak wordt degelijk, belangrijk, diep, maar
in de omstandigheden wel min of meer ongepast, dewijl de ééne helft er geen deel
aan verkiest en de andere geen deel aan vermag of durft te nemen.
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Geen der pijpenmannen had nog een woord gesproken, en de nijdige blikken, welke
sommige der figuranten op de solo-partij wierpen, duidden maar al te kennelijk aan,
hoe kwalijk hunne meerdere beschroomdheid en beperktere kennis hem die pedante
uitkramerij van hooge geleerdheid neemt, van wier bron allen den sleutel hebben.
De Hoogleeraar bespeurt het en breekt af; de koning van het feest begreep, dat het
betaamde elk dier stommen de tong even te ontboeijen.
- Waar is u van daan? vroeg hij, zich tot Asting wendende.
Maar deze was derwijze in zijn tabakzuigen verdiept en in zijne stilzwijgendheid
verloren, dat hij Professors vraag niet eens gewaar werd en zijne oogen onafgebroken
op den rand der tafel hield gevestigd. Zijn buurman stoot hem aan. Verschrikt en
verwonderd, kijkt hij op, als of hem kwaad geschiedde.
- Professor vraagt je iets.
Zenuwachtige trilling. Hij zit regt op, zijn oog rigt zich op den mond van den
Hoogleeraar, want zijn blik wederstaat hij niet, de pijp wijkt van zijne lippen en een
blos verwt zijne kaken.
- Ik vraag exc...
- Waar of u van daan is, mijnheer?
- Van Dordt, Professor!
- Eene oude stad, mijnheer!
- Ja, Professor!
Een oogenblik stilte. Asting zich vermannende:
- Wij hebben er nog de Gravenstraat.
- O ja! waarin graaf Dirk werd doodgeschoten.
Nu volgden ettelijke geschiedkundige zinsneden van den Hoogleeraar, welke
onbeäntwoord bleven.
- U schijnt nog al veel van rijden te houden, zeide deze tot een volgenden.
Maar de Student, die beducht was voor een steek over die dagelijksche uitspanning
en reeds iets stekeligs in de vraag dacht te bespeuren, durfde niet antwoorden en
zweeg.
- Laatst kwam ik u tegen... Niet waar?... Was dat een eigen paard?
- Neen, Professor, het was Sincère uit de Manege, de groene schimmel, of u die
kent.
Uitbarsting van gelach. Frederik Suermalen echter, die den Professor beter kende
dan de overigen, sloeg brutaler door en hield het gesprek vrij langen tijd op over de
herhaalde vertragingen in het aankomen van den spoorwagen, trad daarop, ten
aanhoore der tien hem aangapende broeders, in een ernstig vergelijk, omtrent de
verschillende vaderlandsche wijzen van vervoer, bij welke beschouwing de jeugdige
Volmer het waagde eene passage van d'Arlincourts Pélerin aan te halen97, met
welken schrijver de Hoogleeraar door een schouderophalen te kennen gaf volstrekt
onbekend te wezen, en voortgaande hief de eerste het vraagstuk, nopens het verval
der trekschuiten, tot de hoogste hoogte
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op, waartoe deze overweging vatbaar was, ja! sloeg zelfs een paar vermetele uijen,
welke de Studenten door een zedig lachje de gelegenheid schonken van hunne
tegenwoordigheid luide te doen blijken en den Professor door een goedkeurend
opgetrokken plooitje om den mond eene zijner menschelijke zijden te verraden.
- Heb ik ook, vroeg de Professor tot een anderen, het genoegen kunnen hebben
met mijnheer uw vader laatst naar Utrecht te reizen?
- Vader is in de Oost, Professor!
- Bij het vertrek, hoorde ik van de passagierslijst den naam van Bregere afroepen,
welken mijne collegielijst mij herinnerde.
- Professor noemt mij bij de Responsie wel meer zoo, merkte de toegesprokene
bescheiden aan, - ook deze gesprekken hadden iets van eene Responsie - maar de
naam wordt eigenlijk op zijn fransch uitgesproken: Brégère.
- De Breegers, Professor, valt Frederik in, van zijne gemeenzaamheid misbruik
makende, omdat hij aan den ondervraagden een pik heeft, is eene geheel andere
familie; door zijn toon duidelijk te kennen gevende: de Breegers zijn fatsoenlijk,
maar dit is een gemeene boel.
Nu was het vrij algemeen bekend, dat de vader van dezen Student juist niet om
zijne deugden en eerlijkheid naar de Oost geraakt was en 't was hard, dat de zoon,
dubbel beklagenswaard, boeten moest voor wat de vader had misdreven. Op deze
scherpe aanmerking van Frederik, wier ondeugende zin niemand ontsnapt was, volgde
eene algemeene en afkeurende stilte, want Brégère was zeer gezien en Frederiks
uitval meer dan onedelmoedig. De beleedigde keek op zijn neus en de Professor, die
op den neus van Brégère keek, bemerkte terstond, dat achter zijne onschuldige vraag
iets meer zitten moest dan hij had kunnen vermoeden.
Ondertusschen stonden de kopjes met de lepeltjes er in, waar tegen de vliegen met
kregel zelfbehagen opklauterden.
- Een derde kopje?
Hoe dorstig ook, wie zou het hebben gewaagd? Ook de tweede pijp was tot asch
versmookt en de meeste lagen reeds op de tafel met den kop over boord, als waren
zij het slagtoffer van hare eigene geuren.
- Stop nog eens! herhaalde de Professor, maar ditmaal wist men, hoe de
uitnoodiging gemeend was en waaraan men zich had te houden.
Bij de diepe stilte, welke tusschenbeide heerschte, zagen een paar vrienden elkander
aan. Een paar andere bemerkten zulks en doken schichtig en snel naar hun hoed onder
den stoel; maar juist hadden zij al hunne spieren zaamgespannen, om hun zetel te
verlaten, toen de Hoogleeraar, een anderen inval beet grijpende, een lid der Redactie
van den Studenten-Almanak vroeg, niet omdat hem het ding belang inboezemde,
doch alleen omdat hij begreep geluid van zich te moeten geven:
- Hoe staat het met de Bijdragen?
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Allen waren terstond weder uit het veld en niemand durfde op des Professors stem
meer eene poging tot vertrek aanwenden. Onderwijl zaten de vier voorbarigen met
de handen aan hunne hoeden vast - de Hoogleeraar scheen de beweging niet
opgemerkt te hebben - wat zouden zij beginnen? Gelukkig werden zij door Frederik
gered. Op dat heugelijk teeken, vlogen allen op; de pijpen, die nog niet uit waren,
werden nedergeworpen; men drong elkander voorbij, tegen den Professor aan, en de
deur was te naauw voor de haast der heeren, die zich bijna den tijd niet gunden den
Hoogleeraar bedaard en ordentlijk de hand te reiken, behoorlijk goeden avond te
wenschen en het decorum te bewaren tot dat de deur van het vertrek zich achter hen
gesloten zou hebben en zij, geholpen door het dienstmeisje, voor welken bijstand de
een het lekkertje door een zoen, de andere door een begeerlijk kneepje, een derde
door meer schadeloos stelde, uit een bajert van jassen en mantels, achteloos op de
bank in het voorhuis gesmeten, hun eigendom zouden pogen weer te vinden.
Aldus eindigde deze onderlinge pijniging. De Student juichte in de vrije lucht en
de Professor in zijn tabakswalm.
- Eene pijniging?
Niets minder. Wie toch zal beweren, dat het bezoek voldoening geeft; staat het
zelfs niet veeleer te bezien, wie het meest opgetogen is, dat men opkrast, de bezoeker
of de bezochte? Want eene bezoeking is het, en met regt. Voor beiden. Men moest
die dwang-Thees afschaffen, die aangekleede, aanbevolene, ja, van ter zijde bevolene
opwachtingen, zoo als er nooit anders dan bij Hoogleeraren gemaakt worden.
Leerlingen en leermeester bevinden zich immers op een valsch standpunt tegenover
elkander geplaatst; de eersten durven den laatsten niet aan, want in zijne betrekkingen
van mensch, in zijn karakter van burger, van vriend, van huisvader, kennen zij hem
volstrekt niet, en in die van geleerde te weinig; hoe velen die nooit, of zoo al, geene
andere taal dan die van Latium met hem wisselden! Zij schromen zich onvoorzigtig
uit te laten en snaren aan te roeren, welke onoplosbare dissonanten aangeven en
onaangename echoos nalaten in het geheugen des mans, die zooveel invloed heeft
op eene Academische loopbaan. De meesten zijn bang zich met hem op een geleerd
terrein te begeven en slechts een zeer enkele pakt door zijne stoute tong den Professor
in, terwijl hij den praat voor zich alleen bemagtigt en daardoor al de anderen - gij
weet wat het zegt door te gaan voor pedant - tegen zich inneemt. Men rookt dus
gewoonlijk liever stilletjes voort, slurpt gedwee thee en zit te denken over zijn eerste
woord tot op het oogenblik, dat de onverschrokkenste het sein des vaarwels geeft en
der verlossing. Welk eene beproeving! Het is een voor- of een nasmaak des Examens.
Aan den anderen kant weet ook de Professor weinig meer van zijne Studenten dan
deze van hem. Het is hem bekend, of zij trouw Collegie houden, of zij zuiver latijn
spreken, niet altijd herinnert hij zich hun naam. Voegt hier-
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bij het weinige slag, dat beide hebben, om een onzijdig en algemeen gesprek levendig
te houden; de jongelui, waaronder van het groenste groen, zijn bedeesd en
bedremmeld, maar de Hoogleeraar behoorde immers de kunst te verstaan en er zich
op toe te leggen hen los te schudden en op hun gemak te stellen; doch de deftige, de
strenge geleerde heeft vooreerst te weinig op met den lossen, gladden toon der
gezelschappen, dan dat hij zich ooit zou vernederen in het voeren van zoodanige als
welke den man van de wereld - en waarom zou een Hoogleeraar zich dien titel
schamen? - een duurzaam versiersel aanbrengen, en vervolgens loopt hem tevens de
opwekking om, wat hem zoo veel moeite kost, te beproeven voor Studenten, die hij
elk niet meer dan een paar malen 's jaars op een dergelijken voet te spreken krijgt,
te traag door den geest. Den Student onderdrukt het besef van niet vrij te zijn en dat
een bezoek bij een Hoogleeraar iets anders moest wezen dan het is; hij gevoelt zich
daarbij geheel uit zijne gewoonten, uit zijne sfeer gerukt, het is hem alsof hij in eene
lagere, stijvere, meer verouderde wereld dan die waarin hij te huis behoort verplaatst
is, en de jongeling, zoo hupsch en geestig in de salons zijner geboorteplaats, wordt
in de kinderkamer des Hoogleeraars eene onhandelbare hark. Zelden bewijst het
gezin of de vrouw des Professors een Student de eer van haar gezelschap, misschien
wel omdat het bij den Professor alleen nog eene wet schijnt het vertrek binnen zestig
minuten in een bokkinghang te moeten herschapen hebben, zoodat, waagt men het
later eene familie, waar vrouwen zijn, eene visite te brengen, het schalke dochtertje
u vraagt met een ondeugend oogblikje en een opgetrokken neusje aan het oor: - of
je weer op zoo'n Thee zijt geweest? - In ieder fatsoenlijk huis is het moeijelijk zich
vóór zevenen te laten aandienen; maar bij een Hoogleeraar is men verpligt, wil men
niet afgescheept worden, klokke vijf of zes op stoep te staan; reeds voor dat de klok
zich doet hooren dwaalt men rond om het huis, als kwakken die den claviger wachten,
en voor de klepel bestorven is staan allen voor de deur, terwijl ieder het glaasje likeur
betreurt in den Paauw en zich herinnert hoe'n benaauwend verduwingsmiddel slappe
thee is.
Mijn vriend van Eyder. - Hoe dan toch wel een Professoraal huishouden zou
ingerigt zijn en hoe vroeg die geleerden wel eten?
Gusje van Yken beweert, dat geleerden nooit iets anders eten dan letters en die
corii magistri ofte wel leêrmeesters, volgens 's heertjes woord-afleiding, deze taaije
kost van den ochtend tot den avond op tafel hebben. Doch Klikspaan zou eerder van
meening zijn, dat zij, door een even laat gesteld etensuur als dat van ieder ander
Leidenaar, zich en hunne jongelui liever benaauwden, dan, het stelsel ontrouw, de
oude sleur van het gewone, voorvaderlijke theeuur te verlaten.
Een Professor. - En, mijnheer, omdat een Hoogleeraar niet zoo als ieder ander
over latere avonduren beschikken kan en gewoonlijk ten zeven ure zijne studeerkamer
reeds betrokken heeft.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

530
Ik heb allen eerbied voor de werkzaamheid van uwen Hooggeleerde, maar geloof
dat, zoo de verdeeling van onzen Hollandschen dag geschikter ware verordend, wij
ons zouden mogen verheugen die onwaardeerbare hoedanigheid nog meer vruchten
te zien dragen dan nu het geval is en de zamenleving er in aangenaamheid, in
belangrijkheid, in degelijkheid, bij winnen zou. Een van beiden: òf de dag wordt in
twee genoegzaam gelijke deelen gesplitst door het vroegtijdige middagmaal, gelijk
bij onze voorvaders; òf de avond door het later gestelde aan den voormiddag
opgeofferd, gelijk thans. In het eerste geval is het raadzaam, door eene behoorlijke
verdeeling van tijd, de strengere bezigheden met afleidende en krachtherstellende
uitspanningen af te wisselen en te verpoozen; in het tweede den voormiddag aan den
ernst, de studie, de wetenschap, de pligten des levens te wijden en de uren van den
avond aan de ontboeijende vreugd, de beschavende vermaken, de zoetheden der
zamenleving. Bij ons echter, in acht genomen dat wij als in een ongelukkigen
overgangstoestand verkeeren, blijft men, terwijl onze morgen nog te kort is en het
middagmaal nog niet laat genoeg, bij eene moderne verdeeling van den dag steeds
aan de oude verdeeling der bezigheden hechten en bedenkt niet, dat naar de veranderde
gewoonten ook de levenswijze dient veranderd. Des morgens - men staat in ons land
niet vroeg op - geeft de Hoogleeraar zijne menigvuldige Lessen, neemt Examina af,
houdt aanspraken bij Promotiën en doet Medici eeden zweren. Een paar uren vrij
misschien, eene korte wandeling, het etensuur is reeds daar. Veel te schielijk na het
middagmaal sloft hij met een vollen buik en doffe hersenen naar de boekenkamer
en propt de wetenschap op de aardappelen, belet beider verkleinzing en hindert het
een door het ander. Hij verdroogt, hij verroest. De lach wijkt, de groeven kerven het
aangezigt, het gezellige vermaak der met vrouwen lieftallig opgeluisterde kringen
wordt met hoovaardigen zin voor wuft en verderfelijk uitgemaakt en de
ontoegankelijke geleerde ten laatste ontoegankelijk zelfs voor de wetenschap en de
eerzucht naar buitenlandschen roem, zoodat hem weinig anders overblijft dan zich
in zijne bekrompene zelfvoldoening en eenzelvige verachtering zorgvuldig opgesloten
en geblinddoekt te houden en dat stelsel angstvallig toe te passen op hen vooral, die
onder zijn gebied geraken en in de moddersloot stikken. Derhalve meer tijd, bij
gepaster tijdverdeeling! Vroeger dag, minder lessen, en de Examina, ook uit dit
oogpunt, afgenomen door eene bijzondere en afzonderlijke commissie! Want
misschien is eene der oorzaken van de rampzaligheid, waarin wij ons volk verzonken
zien, hoe dwaas zulks in het oor van velen ook klinken moge, de verkeerde verdeeling
van den dag en opvolging van bezigheden, gehandhaafd door de gehechtheid aan
het oude, die kinderachtige kwaal der afgeleefden, welke, gepaard aan een neer- op
hetgeen waartegen men moest opzien, het land ten onder brengt.
Welk eene verschrikkelijkheid voor het jonge bloedje, dat pas is aangekomen, of
voor het kwade geweten, hetwelk zich bewust is, toegegeven te heb-
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ben aan de guurheid van het jaargetijde en de koesterende warmte der legerstede!
Hij durfde het niet langer laten; hij waagde het aan te schellen aan de bel der
Hooggeleerdheid. Wel was hij alleen en nog zag hij geene medebroeders aansnellen,
doch zij zouden dra wel volgen, en wie wist bovendien of de kamer niet reeds vol
was? Zoo hij eens belet mogt krijgen! Een straal van moed, een straal van hoop
strijken neder in zijne ziel! De deur wordt geopend.
- Is de Professor t'huis?
- Ja wel, mijnheer!
En daar staat hij in eene holle kamer, waar hem de grijze Hoogleeraar in sombere
eenzaamheid te gemoet treedt. Alleen met het voorwerp van zijn angst! Onder vier
oogen met het voorwerp zijner siddering, met hetwelk hij nog nimmer Hollandsch,
ja zelfs, hij herinnert het zich, beiden zullen het zich, vreest hij, ter kwader ure
herinneren, nog nooit Latijn gesproken heeft! Onder vier oogen een geheel uur lang,
twee lange pijpen en twee volle koppen thee lang! en geene redding! Een Examen
duurt maar drie kwartier! De muis met de kat in één hok opgesloten. Och! dat hij als
de hond, want zijne beteutering kent geene palen, onopgemerkt mogt gaan koesten
in een hoek. Het Studentje heeft nog niet wat men overeen is gekomen toon te noemen,
en die van den Hoogleeraar werd gesmoord tusschen het stille stof der boeken; beiden
weten niet wat zij met elkander zullen aanvangen en, al vriest het een vijfje dik in
een uur, beiden hebben de parels zweet, welke hun tusschen de vingers opkomen,
niet noodig, om overtuigd te zijn, dat een dergelijk bezoek eene spaarkagchel is,
welke den besten Sterkman de loef afsteekt.
De Professor zoo wel als ieder Student ziet het gewrongene, het moeijelijke, het
onvertrouwelijke van eene dergelijke op een bepaalden dag en vast uur ingestelde
audiëntie flaauwlijk in, doch of de oorzaak er van bij allen tot dadelijke helderheid
gekomen is, zou ik niet durven beslissen. Getuige de verschillende stelsels der
Professoren, hoe met jongelui moet worden omgesprongen. Het is noodig, beweert
de eene Hoogleeraar, dat men de Professor blijve! Hij is stijf, teruggetrokkken,
afdalend vriendelijk en spreekt bij uitsluiting over het vak. Zijn Thee is een Collegie,
dat in de moedertaal gegeven wordt, alwaar tabak geoorloofd is, thee wordt gediend
en blikkers worden gereden. Een ander is van een tegenovergesteld gevoelen.
- Op mijn Thee hang ik de toga aan den kapstok, schud ik alle geleerdheid af en
keuvel even vrank en vrij met mijne jongelui alsof ikzelf nog Student ware.
Zijn Thee ontaardt al spoedig in een schuitenpraatje. Onbeteekenende onderwerpen,
of liever onbeteekenend behandelde, want, zoo als Voltaire het zoo fijn opmerkte:
Il n'est pas de petits objets,
Pour qui les voit avec génie;
onderwerpen, toegankelijk voor den onbeduidendsten Muzenzoon en waarover het
geoorloofd is de meest alledaagsche meeningen te uiten, als: over het
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hooge water en het vallen der blaren; over den invloed van dit laatste en het natte
weder op veler gemoed; over het verkieslijke van den winter boven den zomer voor
de studiën; over de genoegens van het vuur en de lange avonden98, - zijn aldaar
wekelijksche kost, welke met weinig gefruite en herhaaldelijk opgewarmde uijen
des Hoogleeraars wordt opgestoofd. Een derde - en dit is zeker eene verbetering laat zijne vrouw somwijlen of altijd bij het bezoek tegenwoordig zijn, om de thee te
schenken, dit verhindert het smoken en maakt het gesprek algemeener en vloeijender.
De meesten toonen zich alzoo met de aangenomene wijze van jongelui te ontvangen
weinig te vreden, zijn het met zichzelven er niet over eens en zouden gaarne naar
iets anders rondtasten. Enkelen, dunkt mij, vonden het regte spoor. Zij waren van
oordeel, dat er voor den Student iets vernederends in een vastgesteld en uitsluitend
uur gelegen is, hetwelk hem uit de familie- en vriendenkring des Hoogleeraars weert,
en dat zulks den schijn kon hebben, alsof hij gehouden werd beneden het gewone
peil te staan, om op den voet van ieder ander fatsoenlijk man behandeld en ontvangen
te worden; zij schaften het druilige, afgebakende, ongeriefelijke Theeuur af, stelden
hun huis met dat van elk ander gezin gelijk en telken dage voor iedereen, en derhalve
ook voor iederen Academieburger tot welke faculteit ook behoorende, open, waardoor
van zelf alle uitzonderende kenmerken vervielen en voor achtbare doch onhandige
stroefheid minzame en hoog beschaafde en beschavende wellevendheid plaats maakte.
Klikspaan heeft wel eens bij eene vroegere gelegenheid van ter zijde den wensch
te kennen gegeven, dat de Hoogleeraren der Academische jeugd een gemeenzamer
toe- en omgang mogten verleenen. Zoo lang de tegenwoordige stelling der Professoren
tegenover de studerende jongelingschap onveranderd blijft, zal hij bij dien wensch
volharden en staande houden, dat zulks aangenamer en bevredigender vruchten zou
opleveren dan de stijve, halve toelating, welke haar nu in het wekelijksche Theeuur
en de meestal onaangename woordenwisselingen, welke in de spreekkamers der
Hooggeleerden plegen plaats te grijpen, geschonken wordt. Thans zijn de Hoogleeraars
niet veel meer dan schoolmeesters; zij bedillen, bevitten, beneuzelen het Corps; zij
gaan de wegen, de gewoonten, de eigenheden van elk in het bijzonder angstvallig
na en schamen zich niet, er somtijds bespieders en aandragers op na te houden. Zij
houden rekening van degenen, die trouw, minder vlijtig en in het geheel niet hunne
Lessen volgen; de ouders, hoe onbekend ook, komen hun raad vragen - en welken
raad! - omtrent de studie, en inlichtingen - hoedanigen! - omtrent het gedrag van
hunne zonen, welken raad en inlichtingen de Hoogleeraars nooit in staat zijn
voldoende en naar waarheid te geven. Zij dalen af tot beuzelarijen, vallen hunne
leerlingen lastig met kleinigheden en rijden hen na over zaken, die, uit hoe lofwaardig
eene bron die bemoeijalligheden ook voortspruiten, naauwere banden eerst het regt
geven te onderzoeken. Ware het nu mogelijk deze houding in haar geheel te
handhaven, en zijne belangstel-
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ling en warme toegenegenheid evenmatig uit te gieten over dien grooten hoop, wien
men geroepen is wetenschappelijk op te leiden; ware de stelling van raadsman, van
vriend, van pleegvader houdbaar; kon men instaan voor het gemoed en de gezindheid
der jongelui, opdat men zich aan geene misvattingen blootstelde en aan het gevaar
van den spot te worden eens doortrapten ondeugds, die uwe zuiverste bedoelingen,
ten zijnen kluchttooneele opgevoerd, sleepte door het scherpe zuur zijner scherts en
uwe gemoedelijkste briefjes, met zijne even potsierlijke als onbarmhartige noten
opgeluisterd, liet rijden door den Paauw en wandelen langs de Breêstraat. Doch aan
eene Hoogeschool is dit de ongerijmdheid zelve en leidt, zoowel bij de jongelui, die
hier, als mannen optredende, vast genoeg in hunne schoenen moeten staan om geen
paedagoog in dien zin meer noodig te hebben, tot bekrompenheid, als bij den
Hoogleeraar tot tijdverlies en vernedering zijns stands. Al dien nijdigen
Collegiedwang, al die weigeringen ter toelating tot Examina, al die verdere afdalingen
en tegelijk afdolingen tot nietigheden en onwaardige kibbelarijen en plagerijen,
wanneer zal men ze doen ophouden? Zij zijn beneden Hoogescholen. De Student hij hebbe Collegie gehouden of niet, de wijze hoe hij achter de kennis gekomen is
moet wien ook onverschillig zijn en, zoo de Academie is wat zij behoort te wezen,
hij zal ze voorzeker buiten haar niet zoeken - melde zich slechts aan tot het Examen,
en, zoo hij onkundig is, hij druipe! De stand van een Hoogleeraar is veel hooger dan
de wet hem dien geeft en zijzelven hem genomen hebben. Aangenamer ook, dunkt
mij; vooral rustiger, onafhankelijker. Velen willen, dat het Hoogleeraarsambt sommige
mannen zal geschonken worden als eene hulde aan geleerdheid, als eene zekere
gelegenheid ter bevordering van beschaving, wetenschap en kunst, zonder door de
beslommeringen des levens, de afleidingen der wereld, gestoord te worden, als een
otium CUM dignitate van de oratio inauguralis af. Een Hoogleeraar, op zoodanige
wijze in de Academiestad gevestigd, zou aldaar de vlam der wetenschap feller doen
branden, zijne veelomvattende kennis voor begeerige jongelingen eene veilige
vraagbaak, zijne gestadige tegenwoordigheid een levend voorbeeld, zijn wassende
roem een edele prikkel wezen. Maar onder hun invloed zou het onmiddellijk onderwijs
aan mindere goden worden opgedragen. De noodzakelijkheid van dit laatste zie ik
niet in, en dat een paar uren geleerde toespraak dagelijks tot de studerende scharen,
in denzelfden persoon onvereenigbaar zou wezen. Maar de tijdruimte en de kalme,
ongestoorde overdenking van het boekvertrek ware in de noodwendige verwijdering
van het druk en lastig getier der Studentenwereld te vinden. De Professoren moeten,
alleen in hunne eigene bewustheid, te midden van het gewoel der Hoogeschool staan,
doch voor het algemeen er verre boven verheven; als zoodanig dalen zij niet af tot
den leerling; de leerling zoeke hen, klimme op tot den Hooggeleerde. Want de
Professor voedt niet op, hij onderwijst. De Professor is een landsbeambte, zegt de
wet; als zoodanig ook vervulle hij zijne pligten. Hij geve
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met ijver en ingenomenheid de hem opgelegde Lessen; zijn stand waardig en zijn
naam vereeuwigend, versiere hij de letteren met de gewrochten zijner pen, doe hij
de wetenschap voorwaarts streven op het pad der waarheid en der volmaking; - na
den middag moge hij, uitrustende van zijne geliefde taak, zijn huis bij het schijnen
der lampen openstellen onverschillig voor jongelingschap en ouderdom, voor
tegenwoordige zoowel als voor toekomstige vermaardheid, en gewis zal het ook daar
den man, die de achtbare wetenschap in het bevallige kleed der opgeruimde
zamenleving weet te plooijen, wiens kennis en vernuft, wiens hoogere en fijner
bewerktuigde geest in zijn dagelijkschen omgang zeker zal doorstralen, niet aan
gretige bezoekers en leergrage toehoorders ontbreken. Thans is de Hoogleeraar eene
prooi voor allen zonder onderscheid, die hun naam op zijne collegielijst gesteld
hebben, rijp en groen rijdt hem op, waardig en onwaardig kost hem tijd, moeite en
verdriet. Het moest eene eer zijn den Hoogleeraar te naderen; de onwilligen en
onmagtigen, die nu de toegangen verstoppen, zouden wegzinken, de fiksche koppen
alleen, de jongens van geest en van veerkracht - zij behoeven daarom geene
Koormbergen te zijn - boven drijven, en de Hoogleeraar zou daarheen treden als een
wijsgeer van het oude Hellas, omstuwd door een den meester waardigen stoet. Wij
willen niemand, en ook onszelven niet, door een nieuwen blik in het tegenwoordige
bedroeven, en de luttele, schamele eer - een jan en alleman toegesmeten ordelint! in het licht stellen, welke heden bij vorige eeuwen vergeleken den geleerde
wedervaart; de redenen niet opwarmen, welke de mannen der wetenschap van hunne
zedelijke kracht en hun heilzaam ontzag verstoken hebben, noch opzoeken om welke
oorzaken de wetenschappen geene roeping meer zijn, maar eene nering geworden;
doch zeker is het, dat het ambt van Hoogleeraar in zoo verre met de positie van
Aflegger gelijk staat, dat beiden, in den onedelen zin, tegelijk eene sinecuur zijn en
een voorwendsel.
Laat toch de leidbanden los, mijne Heeren! een Professor is geen Moshieu. Kijkt!
dit is een Professor.
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- Geleerde man! zoo spreekt de hooge regering, het vaderland legt u jaarlijks eene
aanzienlijke som toe; zet u neder in de stille Academiestad, leef er vrij en
onbekommerd; arbeid er tot uw eigen roem, tot dien van uw land, tot de bevordering
van den bloei, de ontwikkeling der wetenschap, en wijs er, alzoo doende, den weg
aan de jongeren, die er zullen komen hangen aan uwe lippen!
En al ware het nu, dat eene nooit te veronderstellen vakerigheid en lusteloosheid
hunne gehoorzalen ledig liet, zou het hun beroemden naam verminderen, bid ik u,
zoo eenige onverschillige jongelingen liever het uur voor hun onderwijs bestemd in
de kolfbaan of aan het spoorwegstation doorbragten? Maar onze geleerde heeren
denken daar geheel anders over. Bij den een is het malle behoefte om wijsheid uit
te stallen, bij den anderen onbegrijpelijke jaloerschheid van zijne ambtgenooten,
vrees van minder toehoorders te lokken dan zijn buurman, bij een derde een al te ver
gedreven bang vermoeden, dat er schande in steke zijne banken onbezet te zien,
welke beweegredenen hun elk middel goed doen achten om de Studenten onder
allerlei misselijke en verbazende bedreigingen te verpligten op de Collegia
tegenwoordig te zijn, alsof zij zelven en niet de Studenten bij het onderwijs belang
hadden.
- Maar, beweren de Hoogleeraars, de Studenten behooren Collegie te houden.
Ik geef u groot gelijk, Mijne Heeren! zorgt derhalve, dat uwe Lessen belangrijk,
maar in de eerste plaats, dat zij onontbeerlijk zijn of de bijtjes zullen de honig van
elders vergaderen. Men maakt zich in het algemeen van het Hoogleeraarsambt eene
valsche voorstelling. Neen! de opvoeding der jeugd is den Professor niet
aanvertrouwd. Hare studiën te rigten, haar te leiden tot en door de wetenschap, haar
orde en licht te doen vinden in het vreemde vak, in haren boezem het vuur levendig
en blakend te houden, meer vermag hij niet, meer niet dan de jeugd zelve zoekt en
van hem begeert. Ook is dit in de meeste gevallen onnoodig. De wetenschap is vrij;
kennis, verzameld buiten de Academie, is, ten afgrijze nogtans van sommige onzer
Hoogleeraren, in vele omstandigheden, zeer denkbaar; en met hoe weinig eigenlijk
gezegde Lessen - ik spreek hier niet zoozeer van de genees- de werktuigkunde en
die vakken, waar zich de praktijk naauwer aan de theorie sluit - kan de jongeling
tegenwoordig niet volstaan, nu de geleerden in al de beschaafde talen van Europa,
door middel van tallooze werken, spreken tot de opkomende geslachten. Ja, het is
zelfs in onze gegevens mogelijk, dat een Hoogleeraar aan zijne woning jongelingen
ontvange, die nooit eene zijner Lessen bijwoonden en wie hij toch gaarne erkent als
zeer verdienstelijke Studenten.
- Foei! welke beginselen!
Ik zie het, geleerde Heer, gij valt flaauw. Een oogenblikje geduld, ik heb hier iets
om u te doen bijkomen.
Het is dringend noodzakelijk, dat er tegen de Afleggers gewaakt worde en zoo
veel mogelijk perk gesteld aan hunne omzwervingen en hun vreesselijken
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invloed binnen de Academiestad. Ten dien einde, maar ten dien einde alleen, zou
Klikspaan den Professoren eene zekere magt over de Studenten toebeschikt wenschen.
Hij herinnerde zoo even reeds aan zijne gegevene bepaling van den Aflegger, maar
het geldt thans meer eene tusschensoort, welke hij, ter plaatse waar het behoord had,
minder in al hare kleuren op den voorgrond stelde en gaarne den naam gaf van de
Lions.99 Sedert verscheidene jaren namelijk - zou het niet sedert de stichting onzer
Hoogeschool wezen? - ziet men een troep door Leiden ledig loopen, die òf met het
voornemen om niet anders dan kwaad te doen van de Latijnsche scholen gekomen,
òf wel, als het gewone genus, ongelukkigerwijze, door toeval, zekere voorgeschiktheid
en karakterloosheid, onder verkeerde makkers, het kwaad gaarne voortplantende,
gevallen, allen lust tot studie hebben verloren, alle mogelijkheid van Examen hebben
opgegeven, en alle voornemen van Promotie laten varen. Nogtans blijft de soort,
welke ik voornamelijk bedoel, dieper bedorven dan de broeders van den gilde, minder
vadsig en Mephistophelistischer, het muntende op tijdgenoot en nakomelingschap,
hangen aan de Kroeg, dweilen over straat, alle zaden van deugdelijkheid bij zwakkeren
en jongeren verstikken, allen aanleg tot wetenschap uitroeijen, alle vonken van goeden
smaak en wellevendheid uitblusschen. Zij hebben zich, naar het schijnt, aan het
Studentschap vastgeklampt en doen het gelden - op welk eene wijze! - als eene
betrekking in de maatschappij. De slechtsten overleidden reeds bij zichzelven als
kinderen, dat zij te kriewelig waren om op eene kantoorbank geprikt te zitten en te
lui voor soldaat; verzot op onafhankelijkheid, prétexte admirable, zoo als Léon
Gozlan zegt, pour ne pas avouer qu'on hait l'application d'esprit et le travail des
mains100, lachte het Studentenleventje hun toe als een luilekkerlandje van pret en
dartelheid; onder het voorwendsel van studeren - o, die oude lui van de jongelui! stevenden zij de wijde wereld der liberteit in naar Leiden; en nu den baas gespeeld,
gejoold, gejouwd, gesjouwd! hunne beste jaren verspild en vermorst, hunne
kostbaarste sappen vermorst en bedorven, de schuldenlast verzwaard en jaar op jaar
hooger opgestapeld, tot papa de sjees laat inspannen en met hen naar de Academie
van Harderwyk rijdt! Dat nu deze soort van Afleggers allen maar Bivalva's waren!
doch helaas! al legt Bivalva het óók af, de meesten zijn in hoe vele opzigten niet het
tegendeel. Van daar juist het gevaarlijke, het verleidelijke huns aanzijns, van daar
dat wij maatregelen ter hunner fnuiking afsmeeken, van daar dat wie het voegde zorg
moesten dragen het Studentschap een overgangs- louterings- verzelfstandigingstijdvak
als het is te doen blijven buiten, geene vaste positie, geene soort van titel worden in
de maatschappij, en de Hoogeschool geene wijdopenstaande poort tot allerlei
lediggang, lichtmisserij en uitdooving van den geest, van de degelijkheid en van den
ernst, welke bij het wetenschappelijk opgeleid wordende geslacht zoo zorgvuldig
mogelijk dienden bewaard en aangekweekt. Ach! wat zijn zij geestig en mild en wat
schijnen zij rijk; badende in allerhande weelde en genot! Hoe vliegt niet knecht,
winkelier, stal-
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houder en zoo voorts, op den minsten hunner wenken! hoe is ieder bereid hun
geringste verlangen te bevredigen, hun voorbijgaandsten, hun ongerijmdsten inval
te voorkomen en het beleedigende woord te ontvangen met een lach van tevredenheid!
want, wenken, verlangens, invallen, ook de beleedigingen misschien, brengen rente
op; papa, die eenmaal weten zal,
Hoe 't zoontje, in plaats van daaglijks brood,
Zelfs zijn crediet heeft opgegeten,
is een soliede man, en alles, plegen het eigenbelang en de laagheid te spreken, komt
te regt. Hoe moet niet die eigenaardige, krasse toon, getruffeld met malle zetten,
gekruid met roekelooze uijen, aangezet met puntige en schitterende dwaziteiten,
doorspekt met krachtige en vooral royale vloekwoorden, den pas aankomende in
zijne bevreemding van bewondering en bedondering op den grond werpen en tot
zelfverheffende nabootsing verlokken. Wel is waar kan hij zich in den beginne
moeijelijk ontveinzen, dat die taal dikwijls vuil is en gemeen, maar hoe grappig en
tooverachtig in hare vuilheid! en die ze spreken, zijn zij niet veel te sierlijk gekleed
om een beweren van gemeenheid te staven? In de eenzaamheid van zijne kamer zegt
zijn binnenste hem nog somtijds wel, dat in het sollen met gevoel, het beentje ligten
aan te huis ingewortelde naauwgezetheden, het trappen van gemoedelijkheden door
die eerste Meneeren; dat in hun zachtkens vereelten van de teedere plekken des
harten, hun langzaam vergiftigen van de liefelijkheden der ziel, hun dansend en
lagchend overstappen van de bezwaren des gewetens, hun onbarmhartig wegdringen
van de poëzij der jeugd, hun overspotten van de stemmen der liefde en der natuur,
hun slepen van des Allerhoogsten naam door drinkgelagen en bordeelen, hun
verschroeijen van tranen en versmoren van zuchten, wel iets rampzaligs en Satanisch
gelegen is; doch de jonge Student houdt zich ongaarne anders dan gelijk hij zich
voorstelt, dat men zich in de Studentenwereld dient te gedragen. Eerst schrikt hij wel
terug voor die snerpende woorden, welke als een siroccowind de zachte eigenschappen
der ziel opdroogen, voor dat wegkakelen van heilige pligten en dat heenzetten over
edele bezwaren. Doch alles is zoo aardig, zoo vrolijk, zoo vermakelijk. Hij begint
zich zoo sterk, zoo wijs te gevoelen; hij bloost bijna over zijne weekheid van te voren.
Het is de stem der wereld en der rede, maakt hij zich diets, welke tot hem komt; de
tijden der mijmering, der nevelende fantazijen zijn voorbij, thans eerst omhelst hij
de waarheid, en weldra betrapt hij zich, al geeuwende, op de verlegenheid van niet
meer te weten, wat hij aan zijne moeder zal schrijven, haar, die in elk woord van
haren dierbaren zoon een ademtogt zijner kinderliefde plagt op te vangen en een bron
tot dankbaarheid vond aan haren God. Maar liefde!
- Schaamje, l'amourrr! zei Gusje van Yken met een Utrechtschen vocativus, ce
n'est que le contact de deux épidermes.
Vrouwen, bloemen, adel des harten, gehechtheid aan beginselen, stem des
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waarschuwenden gewetens, waar is uw zalige invloed? Die vrienden, ziet! hoe dapper
is hunne houding, hoe smaakvol hun tooi! hoe wijkt ieder voor hen op zij! hoe bluffen
zij op hunne beeren, hoe sidderen de Leidenaars! hoe knap weten zij hunne bevelen
te drillen door koffijhuis en langs wenteltrap, hoe scherp en levendig vliegt en treft
hun spot, hoe ver hebben zij zich boven al die bekrompenheden en vooroordeelen
opgeschroefd, in wier banden het slaafsche ploertendom rondwoelt! Een enkele ui
en het kroeggebouw schatert! Welk een opgang, zoo zij zich dronken in den Paauw
vertoonen, en hoe menigeen er inloopt! Hun omgang is eene pest, hun lommer giftig
als dat van den Pohon-Upas, hun verfoeijelijk bestaan de verste overdrijving, de
zwartste schaduwzijde der zoozeer en te regt aangeprezene vrijheid des Academischen
levens. Hoe zich losgescheurd? Maar neen! liever den wellustigen tooverdrank aan
de lippen blijven klemmen; verleid te worden is zoo zoet! Wat de jongeling las in
zijne fransche romannen wordt hier voor hem verwezenlijkt; wat hij er in vernam
van de Parijsche jeugd, van de viveurs, van de roués, hier door hem toegepast. Voort
maar, voort! Gedraafd, geijld, gesuizebold! Champagne! Emma! kaarten en
dobbelsteenen! goud en afleiding! Weg met de eenzaamheid, weg met de overdenking!
Voort maar, voort! male agere et laetari! En de jongen is naar hart en naar geest
voor de poes. Ongekende behoeften zijn ontwaakt, onstuimige hartstogten
opgezweept; anderen mede te slepen, ziedaar op zijne beurt zijne eerste, zijne eenige
studie geworden; alsof het eene aandrift ware tot wraak, roept zijn helsche gemoed
om slagtoffers; de steeds gebiedender eischen der zinnelijkheid, de dorst naar drank
en naar vermaak, moeten bevredigd; een onafgebroken roes houdt hem in den stroom
der vergetelheid krampachtig onder; hij slaat zijn geweten door om zijne maagruimte
uit te leggen, en zijne fel verhitte jeugd jaagt naar eene verzadiging, welke terug
wijkt tot zoo lang zij hem eenmaal toestaat, haar, ten koste zijner ligchamelijke en
zedelijke krachten, in den vorm eener onvermoeibaar geeselende kastijding, in den
arm te zinken, ten einde hij, verwelkt, afgeleefd en voos, verstompt, afzigtelijk,
verliederlijkt en eene schim gelijk, met zijne duivelen der onbevredigdheid en
wroeging in het hart, doch het blanketsel des geluks en des vermaaks op het
voorhoofd, door Leidens straten heen ware en voortga te verleiden, gelijk hij eenmaal
werd verleid.
Eens begeerde een dergelijk beklagenswaardig wezen een Professor te spreken,
die hem bij zich in de zijkamer toeliet. Zie hier het antwoord, dat hij bekwam!
- Mijnheer, in ernst, ik mag u den goeden raad niet schuldig blijven van Leiden
waarlijk liever te verlaten. Ik kan 't mij reeds moeijelijk begrijpen, en vrees het te
doen, waarom gij u hier gevestigd hebt. Openbare vermakelijkheden zijn hier weinige,
en niet op dien voet en in die volmaaktheid als ik veronderstel dat gij ze wenscht en
als ze in de groote steden aan de orde van den dag zijn; avondvereenigingen vinden
hier insgelijks zeldzaam plaats, ook meen ik
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dat men u op onze schaarsche partijen nimmer aantreft; het is hier alles te klein, te
stil, te burgerlijk voor u; Leiden, mijnheer, is eene stad, waar gestudeerd wordt.
Inderdaad, begeef u naar Londen of naar Parijs, naar den Haag ten minste of naar
Amsterdam, daar zult gij beter op uwe plaats zijn dan hier; gij kunt er daarenboven
uw systema reeds op de latijnscheschooljeugd toepassen, en wij zullen althans het
voorregt hebben, dat uw invloed alhier niet meer onmiddellijk de Academie in rep
en roer en bedaarde jongens op den verderfelijken weg brenge.
Onbegrijpelijk, niet waar? is het, voor hem, die eenigermate met den toestand
onzer Hoogescholen bekend is, dat tegen een zoodanig groot kwaad, hetwelk als een
kanker den geest der studerende jongelingschap wegvreet en hare veerkracht verlamt,
haar niet alleen afkeerig van- maar tevens onbekwaam maakt tot de studie en de
latere zalige levensvreugde vergalt des mannelijken leeftijds, haar doet vervallen,
versuffen en verdorren, en den staat opvult met naar ligchaam en ziel ziekelijke en
verbasterde burgers, - dat tegen eene ramp, welke zulke verderfelijke gevolgen na
zich sleept, nooit eenig behoedmiddel is aangewend. Ziet hier wat Klikspaan niet
geheel ondoeltreffend zou achten.
Overwegende dat het Studentschap geene maatschappelijke betrekking is noch
mag worden, maar enkel eene wetenschappelijke voorbereiding tot dezelve, en binnen
een tijdsverloop van weinige jaren, na voldoende Examina en daarop gevolgde
Promotie, eindigt; dat het verder door eene veeljarige ondervinding gebleken is, welk
een hoogstnadeeligen invloed degenen op het ligchaam der studerenden uitoefenen,
die de bestemming der Hoogeschool miskennen, door haar verkeerdelijk te
beschouwen als eene vaste verblijfplaats en een toevlugtsoord, en die eerst na een
veel te lang gerekten tijd en op een boven den gewonen leeftijd der Studenten
gekomen ouderdom, dikwijls tot aller braven en wijzen vreugde, aftrekken, zonder
het minste blijk van wetenschappelijke vorderingen gegeven te hebben, - stelt hij
voor het volgende. Elk Student, die zich in de maand December van zijn derde
Academiejaar nog niet tot eenig Examen bij de Commissie heeft aangemeld, zal
uitgenoodigd worden om voor de Hoogleeraren zijner Faculteit te verschijnen, ten
einde op die vragen te antwoorden, welke hem door deze over zijne werkzaamheden
zullen worden gedaan, en de verklaringen te geven, welke van hem omtrent zijne
studiën zullen worden gevorderd, opdat uit deze de redenen blijken mogen, welke
hem tot op dezen tijd het Examen deden uitstellen. Worden deze antwoorden en
verklaringen voldoende bevonden, zoodat de Hoogleeraren zekere waarborgen voor
de vlijt en den wetenschappelijken toeleg van den jongeling hebben verkregen, zoo
zal het hem vergund wezen voor het vervolg zijne studiën vrijelijk voort te zetten,
zonder de minste tijdbepaling of dwang tot eenige verdere rekenschap; zoo niet,
wordt zijn naam van het Album civium Academicorum geschrapt en hem daardoor
het vermogen benomen van aan dezelfde Hoogeschool een Examen af te leggen.
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Door een dergelijken, naar ons oordeel, zeer uitvoerbaren maatregel, welke altijd
met geslotene deuren zou moeten plaats grijpen, werd den verdwaalden jongeling
eene geschikte gelegenheid aangeboden om de Academie vaarwel te zeggen en, tot
inkeer gekomen en van zijne verkeerde vrienden afgerukt, des verkiezende aan eene
andere Hoogeschool een nieuw leven te beginnen.
Vervolgens zouden wij de Relegatie strenger, openbaarder, indrukwekkender en
verschrikkelijker, in al hare eer verlangen hersteld te zien. Van den officier van
justitie zou de uitvoerende magt eindelijk moeten overgaan tot de Curatoren, de
regtbank ten laatste vervloeijen in eene hooge Academische vierschaar, alle
correctionele vonnissen zamengepakt, losbreken in een onherroepelijk vonnis, door
de Academische magten geveld. Na schriftelijke en geheime waarschuwing van den
Rector Magnificus, na eene daarop gevolgde officieele missive van het collegie van
Curatoren, dat zich ook te gelijker tijde tot de ouders of voogden des schuldigen,
opdat deze doeltreffende voorzorgen kunnen beramen, behoorde te wenden, zou voor
den Senatus Amplissimus, door de Curatoren plegtig tot eene openbare zitting
bijeengeroepen, de schuldige worden gedagvaard, die in eene opzettelijke rede door
den voorzittenden Curator zou worden aangesproken, in welke hem de redenen
zouden worden blootgelegd, waarom hij, geen gehoor gegeven hebbende aan de
vermanende stemmen des Rectors en der Curatoren, vervallen wordt verklaard van
zijn Academisch burgerregt en gebannen van alle vaderlandsche Hoogescholen.101
Afschriften van dit vonnis zouden worden opgezonden aan het ministerie van
Binnenlandsche Zaken, en aan den burgemeester van de stad der inwoning des
veroordeelden, het zou geplaatst worden in de Staatscourant en het dagblad der
Academiestad, en aangeplakt, gedurende drie maanden, in de Academische kooijen
van al de vaderlandsche Hoogescholen en Athenaea. Tegenwoordig is de Relegatie
stilzwijgend afgeschaft, en het Consilium abeundi niet meer dan een grapje, eene
andere soort van Promotie, gelijk een dolleman het, op het oogenblik zelf van het
vonnis, bluffende noemen durfde...
- Maar zoo nu het slechthoofd, hetzij ouderloos, hetzij in ver verwijderde streken
te huis, hetzij onafhankelijk door een toereikend vermogen en der ouderlijke magt
ontwassen, eens volhardt in de Academiestad te blijven rondslenteren, lagen te leggen,
strikken te spannen en met zijn bedorven adem den dampkring der wetenschap te
verpesten?
Waakt gij dan op, edele kiemen van jeugdige fierheid, van mannelijke geestkracht!
en dat bij het eensgezinde Corps de verworpeling verguizing alleen en toegekeerde
ruggen ontmoete!
- En gelooft gij dan werkelijk, Klikspaan, het kwaad, dat gij bedoelt, door deze
magtspreuk te zullen overwonnen hebben?
Hoe zou ik het ooit! Maar toch zoo veel mogelijk geknakt. Het kwaad, naar mijne
overtuiging, is niet uit te roeijen en zelfs in de Academische zoowel als in de groote
maatschappij onmisbaar, ja, heilzaam, als een ontwikkelend en
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opbouwend bestanddeel. Ook in de apotheek treft men vergiften aan. De
Academieburgers moeten het kwaad leeren onderkennen en doorgronden, de gevaren
loopen en ontvlieden, de verleidingen trotseren; de wrijving der jeugd mag even
weinig verhinderd worden als hare vrijheid besnoeid. Maar daarom is het toch niet
te min pligt te waken, en te verhoeden, dat het booze zaad niet al te welig opschiete;
of zoudt gij meenen, dat het schoffelen overbodig ware, dewijl het onkruid, trots de
vlijtigste pogingen, bij den eersten regen het hoofd weder volhardend uit den grond
beurt?
Een volksvertegenwoordiger, die, behalve met het vertrouwen der natie, met het
opperbestuur der Leidsche Hoogeschool bekleed is, zeide laatst, bij gelegenheid van
de beraadslagingen over het verkiezen des heeren Telting: - Er behooren middelen
uitgedacht te worden, om dat nietstemmen te beletten. - Hoe gaarne hoorden wij den
onvermoeiden en weigezinden man dezen volzin met eene geringe verandering als
Curator herhalen, en verklaren: - Er behooren middelen te worden uitgedacht om dat
nietstuderen te beletten!
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XII Omgang(aant.)
Mon Dieu, qu'une vertu naissante
Parmi tant de périls marche à pas incertains!
RACINE,

Athalie, II. 9.
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Gij brengt uw jongen weg naar de Hoogeschool en het is u bang en eng om het hart,
- niet waar, piepa? - uit hoofde van den lieven zoon, opgekweekt met zooveel zorg
en behoedzaamheid, en die nu - welk een overgang! - in dien gevaarvollen, morsigen
poel staat geworpen te worden, zoo rijk aan drekstof en draaikolken.
Opschudding onder de menigte. - Matig een beetje uwe uitdrukkingen, Klikspaan,
of ge zult er rekenschap van geven!
Het was een onvoorzigtig woord, vrienden! ik beken het, en bid nederig om
vergeving. Waarom moest ook de slotsom mijner bevindingen zoo weinig gunstig
wezen? Maar, geduld slechts! even als het mij gegaan is, zal het u gaan; de liefelijke
rozenkleur, waarin uwe bedriegelijke verbeelding thans alle voorwerpen hult, zal
verbleeken tot een onrein geel, verdorren tot een droevig zwart. De geest, ziet gij!
staat niet stil; de wentelende jaren werpen een ernstiger tint over de dingen om ons
heen en in ons zelven; en Gode zij er dank voor toegebragt, dat het zoo is, want die
beweging, die verkleuring, zij is een gevolg van den voortgang des verstands, hetwelk
als een stoomdamp de boot onzer ziel vooruit duwt. Doch verre zij het daarom van
mij, dat ik, wegens diezelfde bevindingen, mijzelven plotseling ongelijk, de streng
doorsnijde en breke met al, wat ik vier jaren lang als vaste overtuiging verkondig.
Neen! eere der Academische jeugd, die ik in al hare schoon- en vrijheid gehandhaafd
heb en gevierd; eere hare onbelemmerd uitschietende, hare welig onbesnoeide
eigenschappen; eere der opregtheid van haren handdruk, het fiere, het belangelooze,
het grootmoedige, het milde beginsel, dat kenschetsend in haar ligt opgesloten;
gezegend de liefelijke geur, welke opstijgt uit haren uitbottenden bloemknop, en
dank haren vrij uitgegoten overschuimenden overvloed op mijne paden uitgestort!
Maar niet te min, al roerende in hare plassen, al duikende in hare diepten, en haar
water in alle rigtingen bevarende, zag ik veel uit haren schoot opborrelen en te
voorschijn springen, dat vuil en drassig was, en verderfelijke bestanddeelen inhield;
een bezinksel naar boven komen, in staat om het klare kristal harer golven te verstoren,
haren wilden stroom te verstoppen en, buiten zijne bedding getreden, te herscheppen
in een stinkend moeras, waaruit enkel kwade dampen opstijgen. De wieling, door
mij in haar water veroorzaakt, deed meer schadelijken droessem, meer walgelijken
modder loslaten, welke op hare oppervlakte voortdreef en tegen den oever aanspoelde,
dan ik aanvankelijk gevreesd had, en daarom is het, dat ik, de gevaren kennende,
welke de Hoogeschool...
- Klikspaan, je bent eene pruik! Gevaren! Zie jij ze? Wie ziet ze? Niemand ziet
ze. Allemaal vooroordeel!
Een oproerig geschreeuw uit bijna zes honderd monden versmoort mijne stem.
Dat ik het woord nog eens mogt meester worden!... Meneeren!... Ik ben het volkomen
met u eens, Meneeren!... Gij ziet, gij kent de gevaren geenszins. Daartoe werden zij
u, voor gij aan de Hoogeschool kwaamt, door bevoegden
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en onbevoegden, door ouders en vreemden, uit liefderijke en angstige voorzorg,
zoowel als uit onverdraagzame betweterij en onverdragelijke moeijalligheid, met
veel te zwarte en veel te onbestemde verwen tot vervelens toe afgeschilderd. Eenmaal
werkelijk te midden van die Studentenwereld verplaatst en nadat gij gedurende uwe
eerste Academiemaanden elk Student, dien ge er aantroft, voor een verregaand
monster had aangezien, zocht gij te vergeefs naar die vroeger aangewezene klippen
en bemerktet gij al spoedig, dat de gansche Academische jeugd nog al zoo heel kwaad
niet was en zij zich in eene gelijkmatige broederlijkheid, eene eenparige minzaamheid
bewoog, hun leventje voortrolde op eene gladde en gemakkelijke baan, alle armen
en harten voor elkander openstonden. Dienstvaardige voorkomendheid kwam u op
den drempel des Academischen lusthofs te gemoet, hielp u voort, lichtte u in, beijverde
zich om u heen, en al de zwarigheden des levens vervielen en effenden zich in het
paradijs van weelde en genoegen, hetwelk zich voor uwe zeventien jaren,
the age 'twixt boy and youth,
When thought is speech, and speech is truth;102

ontsloten had. Wat had men u toch voorgepraat van gevaren; laffe, zotte, leugenachtige
spooksels, waarvoor men u had bang gemaakt!... En toch bestaan zij maar al te
wezenlijk; maar uwe oogen zijn op dat punt blind. Uwe eigene, onbedrevene jeugd,
de onontwikkeldheid van uw opmerkingsvermogen, de ingenomenheid met den
kring, waarin ge u vindt overgeplaatst, alles loopt zamen om u te begoochelen, het
zinbedrog op te wekken en te onderhouden, de waarheid voor uw geest te verdraaijen,
voor uw gezigt te verbloemen. Hoe weinigen onder u, die met den geest des
onderscheids van goed en kwaad zijn toegerust! hoe weinigen, in wier ziel de
opvoeding vruchtbare zaden van vormende godsdienst en christelijke zedelijkheid
gestrooid heeft! Hoezeer wenschte ik u eens even buiten de lijst te kunnen doen
treden! maar van het tafereel, dat gij te beschouwen zoudt hebben, maakt gij een deel
uit; die wereld, die maatschappij is de uwe, in die woeling ijlt gij mede, en uwe oogen
zijn met een rozenkleurig katarakt bedekt. Het gaat u als de bevolkingen der groote
steden, ten tijde van den Aziatischen braakloop. Op het punt van door den
vreesselijken slooper bereikt te worden, werd door haar in de ijzingwekkende
verwachting een gekerm en angstmisbaar aangeheven, dat alom vernomen werd.
Armen, zorgeloos omtrent hunne nooddruft, rijken, hunne schatten vergeten, slaakten
vereenigd hunne jammertoonen. De dagbladen verbreidden met iederen dag nieuwe
berigten van de verwoestingen, door het grimmige wangedrogt op deszelfs strooptogt
aangerigt, en de mare van deszelfs naderspoedende schreden. Weldra! Het eerste
offer viel. Eene rilling voer door de menigte en, als ware het een doodsnik, nokte in
den beklemden boezem, waarop alles in eene verpletterende stilte, de voorbode van
die des grafs, terugzonk, en een rouwfloers van bedruktheid de plaats verving van
den bonten tooi, waarin de gegoeden en beval-
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ligen de thans geslotene schouwburgen en danszalen nog onlangs binnenhuppelden.
Rondom werden menschenlevens opgeëischt. De wetenschap schoot te kort, de arm
des doodgravers verlamde, een ieder, wachtende zijn uur af, zat neder in zak en
assche. Doch al ras bedacht men, dat reeds verscheidene dagen verloopen waren,
sedert de plaag de vesten was binnengedrongen, en dat men toch nog niet dood was;
men betastte zich eens, waagde het in de kunstig gezuiverde lucht wat dieper adem
te scheppen, en kon zich, hoe ongaarne in den aanvang ook, niet ontveinzen, dat men
zich vrij wel bevond. Ook had men vernomen, dat de cholera zich bij voorkeur
bepaalde standen boven andere tot hare prooi koos en kon men zich daarbij menig
voorbeeld te binnen brengen van kennissen, die van de ziekte waren opgekomen.
Hierdoor aangemoedigd, beproefde men weder eens, of men het glimlagchen nog
niet verleerd was, men zag eens in den spiegel, streek zich eens over de maagholte,
beproefde het zich aan te kleeden als te voren, ja, zelfs de straat eens op te gaan en
zich bloot te stellen aan de buitenlucht, door den adem des monsters onmiddellijk
verpest. Wie zou gezegd hebben, dat er eenig gevaar bestond? De stad had hetzelfde
aanzien behouden, de wijken waren even bevolkt, alles ging zijn gang als gewoonlijk;
de werkman zong onder den arbeid, de straatjongen speelde, de werkmeid schrobde,
het juffertje dribbelde boodschapjes, de beurs ging aan, de gaarkeuken rookte, de
kroegen schaterden even als voorheen. Spoedig drong men ook weder algemeen de
zich in dezen tusschentijd van haren kant heropend hebbende zalen des vermaaks
welgemoed binnen. - Wij zijn er nu toch eenmaal in! dacht men; en het is hier nog
al zoo bijzonder erg niet. - Het duurde niet lang, of men belachte zijn eigen overdreven
angst, bespotte allen, die nog geloof hechtten aan eenig gevaar, er eenige vrees voor
aan den dag legden, en ontkende op het stelligst, dat er eenige de minste reden van
bezorgdheid aanwezig was. En toch dreigde het gevaar wel ter dege, even wezenlijk
als het u beloert in uwe Academische maatschappij; want, gelijk de bevolkingen
tijdens de Oostersche ziekte omgeeft het u van alle zijden; maar van daar juist uwe
argelooze vrede te midden van den strijd. Gij staat er in, gij zijt er aan gewoon, mede
vertrouwd geraakt, zelfs eenigermate een gedeelte van geworden.
Nog iets. Gij meent - men preekte het u voor - dat de ondeugd zich steeds in al
hare afschuwelijkheid vertoont, zich in al hare gluipende valschheid, in al haren
driesten moedwil openbaart, en zich opdringt met zoodanig een onmiskenbaar galgenen duivelenaangezigt en blikken van past-op-hier-ben-ik, dat men wel een
Robert-le-Diable moet zijn, om zijn hart en vertrouwen een vriend weg te schenken,
wiens inborst zoo onbedriegelijk op zijn gelaat gemerkt staat. Grove, zorgwekkende
dwaling! De hemel gave, dat het eene waarheid ware! Doch Satan is listiger. Niet
alleen, dat hij de natuurlijkste, de edelste eigenschappen der jeugd aanwendt, en zich
gedienstig vleit naar de neigingen des vleesches, maar hij legt er zich op toe, de
ondeugd, de onvergeef-
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lijkste, de verfoeijelijkste, de vloekwaardigste, een glimp van behagelijkheid, een
voorkomen, alsof zij beminnelijk, verschoonlijk, grappig, studentikoos ware, mede
te deelen. Neen, het kwaad is geen bietebaauw, die verschrikt, schichtig maakt en
naar wapentuig doet omzien; het sluipt zachtkens aan op vilte hoeven, gelijk het
paardenvolk, hetwelk Lear op zijne schoonzonen wilde afsturen, en ook hier geldt
de plaats voor waarheid:
When I have stolen upon these sons-in-law,
Then, kill, kill, kill, kill, kill, kill.103

Het kwaad komt op oogenblikken van zwakte, van ligtvaardigheid, van
onbezorgdheid, van land, aan de deur tikken. Zoo gij: - binnen! - roept, zijt gij
verloren. Het haakt u vast bij den een of anderen uwer vele en levende hartstogten,
wendt uw geweten af, slaat vriendelijk en behulpzaam uwe boeken toe, zingt uw
verstand in slaap, ontzenuwt behendig uw wil, hitst uwe verbeeldingskracht op en
houdt u oppermagtig onder zijn klaauw. Vreest niet, dat het u in zijn gemeenen
duivelentooi verzoeke, met lonken, welke het vuur van deszelfs liederlijkheid, van
deszelfs lagen brand, verzengend en baatzuchtig uitschieten. Onder het mom der
jeugd en der schoonheid wenkt, trekt, sleept Satan den ongelukkige naar zich toe.
Hij trekt het pak aan, dat hij begeert, en treedt op in alle denkbare karakters. Bij den
Muzenzoon is hij geestig, jolig, spotziek, opgewonden, ridderlijk, vrijzinnig,
toegeeflijk, redenrijk; hij is een prettig gezel, een baas bij de flesch, een fijn man bij
de kaart, een phenix op de snaren, die de bezwaren onder een liedje uit de wereld
cijfert, en geheele avonden zich vermaakt met calèchen naar den Haag te laten
inspannen; een onnaspeurlijk kunstenaar, die loos en boos de draden van geluk en
verdriet, waaruit het leven is zaamgesponnen, met verwonderlijke bedrevenheid uit
elkander haalt; hij weeft er twee afzonderlijke kleederstukken van, en, wanneer het
feestgewaad dolzinnig aan flarden is gedanst, werpt hij zijn slagtoffer, als ware het
uit mededoogen, zijn andere kleed, den mantel der wroeging, des berouws en der
rampzaligheid, met een grijnzenden schaterlach om de leden. Hij vervolgt zijne prooi
als eene slang of als eene hoer. Hij komt als een ongeluk. Hij steekt zijn fulpen arm
gemoedelijk en broederlijk onder den uwen; hij is de valsche vriend, uw Yago, de
sophistische ontleder van de ziel; hij spreekt u moed in, breekt uwe deugd af onder
de voorzigtige slagen van zijn spot en zijne geringschatting, doet over de reinheid
uwer gedachten den bedwelmenden walm van zijn toortslicht opgaan, en troont u
mede.
Waartoe herhaald waarheen? Herleest veeleer, wat Klikspaan, omtrent de belangen
der studerende jeugd en over de loopbaan der voorbereiding, aanstipte op een wel is
waar dikwijls vreemden toon van luimigheid en bonte jokkernij, welke noch voor
de berispelijkste tooneelen, noch voor de afzigtelijkste uitweidingen, noch voor de
gemeenste taal, ten gevalle der Academieburgers, terugdeinsde, doch terwijl aan dat
alles toch iets hoogers, ernst en welge-
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zindheid, ten ongetwijfelden grondslag lag. Geeft u de moeite, er dat gewigtiger
bestanddeel, in zoo vele verspreide wenken en zoo menige bladzijde voorhanden,
uit af te zonderen, neemt het ter harte, tracht er uw voordeel mede te doen, en mogt
zijne pen, door uw gezond verstand, uw regtaardig gevoel, uwe onbevangene
waarheidsliefde, waardig geoordeeld worden ten rigtsnoer te strekken van uw
Academischen wandel!
Maar, hebt gij uwe duivelen om u heen in de slechte voorbeelden, welke de
Academische maatschappij oplevert en u voorstelt in het schelle licht, terwijl de
betere zich nederiger achter hunne toegeslotene blinden schuil houden; in den
lediggang, die bij nacht en bij dag straatslijpt en langs en om u henen dweilt, terwijl
de opgeruimde vlijt, de gelijkmatige vrolijkheid, zich uit haren aard minder
aanhoudend, luidruchtig en in het oog loopend openbaren; in de verstrooijingen,
welke u medeslepen, uwe kostbaarste uren versnipperen, de pijlers van uwen geest
ondergraven, u, verdoofd en duizelend, in wuftheid, in smakeloosheid, in
onbeteekenendheid doen ondergaan en gelijk spinnen uw brein en uw hart tegelijk
ledig zuigen; - erger duivelen, onontvliedbaarder dwingelanden, draagt gij in uw
eigen boezem om, tegen welke het u dringend zij aanbevolen te waken, zonder
wankelmoedigheid. Gevoelt gij ze, gewaarschuwd en opmerkzaam geworden zijnde,
niet reeds omgieren door uwe karakterlooze jongelingsjaren, vallende in een tijdvak
van overgang, van ontwikkeling, van uitzetting, ligchamelijk en zedelijk beide, en
bij gevolg van weifelzucht, onbesliste keuze en ten halve gevestigde beginselen?
voelt gij ze niet door uwe aderen varen, als uw vulcanisch gestel u aanzet tot het
opvolgen van den eerst opgekomen of ingefluisterden lust; in uwe opgewondene
stemming, in uwe zenuwachtige en gretige ontvankelijkheid voor de vreemdsoortigste,
zonderlingste, tegenstrijdigste indrukken? Het dierlijk, het geestelijk leven breidt
zich uit, een strijd beslecht zich in uw gemoed en in uwe lendenen tusschen de
maagdelijkheid der kindschheid en de mannelijkheid des gevormden leeftijds, de
verbeeldingskracht weet van geen sluimer, en slingert ziel en ligchaam afmattend
heen en weder; de vrijheid opent tallooze paden, allen uitnoodigend openstaande,
langs gapende afgronden. Welk gekozen? Eene onwederstaanbare zucht naar al wat
schittert en ratelt bevangt den ervaringloozen ijdeltuit, de rammelaar des vermaaks
laat zich hooren, de ingeboren zucht tot navolging ontwaakt. Komt aan! alle zeilen
bijgezet! opgang, leven gemaakt! bluf geslagen! voorwaarts! En, helaas! het
averegtsche pad des roems, als door een geheimzinnigen vinger aangewezen,
ingedwaald!
Tegen deze duivels, uw eigen binnenste beroerende en bij uzelven gehuisvest, het
pantser aangegord, u telken ure gewapend gehouden en den schimp getrotseerd! Gij
leeft in eene heete, verzengende streek; de lucht, welke er heerscht, jaagt rusteloos
en woelt ongedurig, doch in deze zelfs kunt gij tot kalmte geraken, tot uzelven
wederkeeren, de overdenking tot u inroepen, u aan den invloed des kwaads onttrekken,
magt krijgen over uzelven, en naar welge-
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vallen het eeuwige zeegeklots der bandelooze jeugd ontvlieden en voor u verstommen
of ruischen doen, van het oogenblik dat gij u bekeert tot de wetenschap en u wendt
tot de studie, opdat zij voor u uit de ordeloosheid die orde en uit de mateloosheid die
maat scheppen, als waaraan uwe niet al te gestrenge jeugd eene veroorloofde behoefte
heeft; zoodra gij niet langer schroomt een onbevooroordeelden blik in uw eigen
gemoed en uwe toekomst te werpen, en, gebogen voor het altaar der Muzen, om dier
bijstand bidt, ten einde u kracht en standvastigheid verleend worde, te midden van
de verleidingen, die u aanlokken, hare hand u schrage op het moeijelijke, fel bestookte
pad, en verdedige tegen de aanvallen uwer eigene driften, welke ziedende
opbruisschen in uwe hijgende borst; zoodra gij u onafhankelijk stelt boven de
drommen, die kwistziek, ligtvaardig en kortzigtig om u heen dolen en joelen onder
uwe vensters, en, de muitende scharen ontvlugt, het niet eer onderneemt u weder
onder haar getier te gaan mengen en gehoor te geven aan de billijke eischen der
broederlijke zamenleving en der gezellige jeugd, dan nadat het zoet gefluit der
verleiding deszelfs aantrekkingskracht voor u verloren hebbe en de opwellingen uws
gemoeds aan het bedaren zijn.
Zegt, vrienden, hebt gij er wel ooit over nagedacht, welke de allereerste bron, het
oorspronkelijke begin zou wezen der ondeugden van de jeugd, bij hen ten minste bij het grootste getal! - die niet boos van harte, die alleen maar zwak en schuchter
en kinderachtig zijn, die hopen zich gezien te zullen maken, die zoo gaarne meêdoen,
die niet laten durven en ijlhoofdig voorthollen op de schaterende en rinkinkende baan
van overmoedig feestgebaar, uittartende roekeloosheid en zinverbijsterende
zelfverguizing? Het is de ijdelheid. Om eene zeepbel, welke het minste windje van
elkaer doet barsten, om eene sneeuwvlok, welke het geringste vonkje doet wegsmelten,
vernielt men een gansch levensbestaan, bederft men vijftig jaren, van welke men
rekenschap aan die ze ons ter leen en ten woeker gaf, verschuldigd is. Om eene
nietswaardige eigenliefde te bevredigen, om een beperkten en flaauwen roem bij
flaauwerts vol te houden, bewondering door welke middelen en van wien ook, van
de ellendigsten, de verachtelijksten, uit te lokken, heeft men het heil over zijner ziel
en de gezondheid zijns ligchaams. Eene verspilde jeugd slaat eene ongeneeslijke
wonde, en een tot nutteloosheid en ziekte gedoemd leven is de wrange vrucht eens
booms, onder wiens lommer men beschonken, speelziek, eer- en standvergeten, de
beste jaren des levens verbeuzeld en verkwist heeft; want de vergrijpen der jeugd
wreken zich eerst later op ligchaam en op ziel, welke zich beide gelijkelijk bevlekt
hebben, en voeren met zich in hun gevolg het naberouw, dien slippedrager der zonde.
De ijdelheid! Geen magtiger heer! Met dien tooversleutel buigt een kind den
wederspannigste, maakt een rekel zich meester van den ongenaakbaarsten Diplomaat,
vult de minste der minsten de vuilste kasten met de onbedorvenste schepsels en laat
in de hoogste harten de laagste zonden neder. Een: ‘durft gij niet?’ het spooksel van
een
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mal figuur zijn voldoende. Wat zijn er met het woord kul al niet deugden gebreideld!
Gij zijt de speelbal uwer ijdelheid, uw verstand zwicht, op alles daalt een nevel,
geheel uwe persoonlijkheid ontwricht, verflenst, verdraait of vernietigt zich of
ondergaat een volslagen ommekeer; het vermaak, de mode, het uitwendige welstaan,
verwaarloosd voor de ontwikkeling en de beschaving van den geest, nemen geheel
de zedelijke huishouding in, slaan de zintuigen in boeijen, en weldra staat de
beminnelijke, hoopvolle, eenvoudige jongeling, uit vrees alleen van aan een dollen
troep brammen te mishagen, herschapen in een aanmatigenden zwetser, een
ondragelijken kwast, een akeligen bluf, een niets-beteekenend leeghoofd of, slimmer
nog! in een liederlijk en verloren zwijn.
Dronkenschap en ontucht, bij zoovelen, bij de meesten, kinderen enkel der ijdelheid,
zijn de wegen, die leiden tot zulk eene uitkomst. Vreest niet, dat het mij lust, hier
eene beschuldigende stem te verheffen tegen hen, die zich enkele malen in den
vervrolijkenden wijn te buiten gaan, hetzij midden onder het gejoel van een zeldzaam
geworden Academiefeest, waaraan het elken Academieburger pligt is deel te nemen,
hetzij bij gelegenheid, als eene heugelijke gebeurtenis hen aanspoort hunne vrienden
te vergasten op de uitstorting huns geluks, als een gulle toast, een stevige roes
onontbeerlijk zijn, ten einde lucht te geven naar buiten aan de innerlijke verrukking
des harten. Neen, voorwaar! die gelukkige tinteling, bewerkster van zulk eene
weldadige stemming der ziel, wie zou haar wraken? die geestige ebrietas, welke licht
werpt in de geheimste schuilhoeken des gemoeds, de hartelijkste betuigingen, de
welmeenendste, de teederste gevoelens op de lippen roept, de poorten der opregtheid
wagewijd opengooit en waarin de innigste liefelijkheden naakt spartelen. Maar
verachting, smaad en tranen over die beklagenswaardige ebriosi, slaven des dranks,
rondwandelende jenevervaten, die zomer en winter door eene in baloorigheid gestadig
onderhoudene verhitting vervolgd, een gedistilleerd vocht aemechtig uitzweeten, dat
hen van het hoofd tot de voeten doordringt, en zich in een zonderlingen en bezopen
wedijver met de voorwerpen in het Anatomisch Kabinet reeds bij hun leven op liquor
gezet hebben; die, Academische heloten, des morgens ten negen ure niet nog, maar
reeds, met wankelenden voet, ingevallene kaken, ontstokene oogleden, door Leidens
stegen suizebollende heen-zwieren en van wie Willem Zandvoort met verbazing
getuigt, dat zij sedert acht dagen niet nuchter gezien zijn.
- Ma...
Valt mij niet in de rede. Ik heb het voorzien, gij wilt de partij nemen van de
Leidsche Hoogeschool, haar verontschuldigen, hare eer ophouden. Spaart u de moeite!
uw ijver is eene minder ondankbare taak waardig. Want, ziet! de waarheid kan
immers, helaas! niet verholen worden en de kwaal niet ontveinsd: de dronkenschap
breidt zich uit, ook zij heeft eene beminnelijke en behagelijke en half fashionable
omkleeding bekomen, ook voor haar is een euphemismisch woordenboek uitgedacht.
Het staat goed zat te wezen. De dronken soes legt
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geene schande in, hij stelt zich niet ten toon. Hij is welkom, men vindt hem aardig,
men gaapt hem aan, men slaat een kringetje om hem heen, men juicht hem toe, men
gaat voort hem te voeren, uit vrees dat zijne ader mogt opdroogen. Hoe haken bij dit
voorbeeld - ook eene soort van Collegie - zijne, vooral zijne jeugdigste makkers er
naar, ook eens op hunne beurt, en zulks wel ten spoedigste, ja, op staanden voet,
koning van zoo'n groep te worden, dank zij de invloed van den zoeten wijn - wat zeg
ik? Neen! van de heete, scherpe, verschroeijende, hunne nog maar even mannelijk
uitgezette longen aantastende en verterende likeurtjes welke zij zuipen... uit ijdelheid.
Want het is een grapje, een wedstrijd, wie er het meest zal doodslaan. Zou de jonge
Studiosus achterblijven, de vlag strijken, de minste zijn, het er bij laten zitten en het
afleggen? Daarin althans zal hij het niet. Men verneemt, dat hij zelden meer nuchter
aan tafel verschijnt. Gij gist het overige van den avond. Naar een boek of een fideel
gesprek staat hem de muts niet. Hij krijgt de kasten-, ik wil zeggen de kamervrees.
Na het maal de reeks van borreltjes derhalve voortgezet en den morgenstond begroet
met het champagneglas in de hand. En dit is nog geenszins het onherstelbare punt,
want het is, wel bezien, nog slechts eene aaneenschakeling van in elkander vloeijende
feesten, welke den armen drenkeling in zijn roes onderhoudt; maar eindelijk komt
het oogenblik, dat hij uit de langdurige spanning ontwaakt; hij gevoelt zich mat,
voos, loom, afgetobt, lusteloos, huiverig, voor de som van welke aandoeningen het
woord katterig is uitgevonden. De koorts is af, maar zijne leden beven en zijn gelaat
draagt de kenmerken van den lagen hartstogt, die hem bevangen heeft. Gezopen!
gezopen! als ware het tot herstel; zich opgewonden tot de gewone hoogte der
matigheid, beneden wier peil hij dagelijks dieper en dieper zinkt. De gewoonte wordt
behoefte: hij is verloren, hij is een dronkaard, een lap geworden, hoe spoedig een
smeerlap!
En die langzame en afschuwelijke zelfmoord wordt begaan, zonder dat het
scharlaken der schaamte iemand het hoofd tusschen de handen bij zijne
verliederlijking doet wegsteken, neen! terwijl men er zich veeleer op verhoovaardigt
en er zich eene schare Academieburgers laag genoeg gezonken opdoet om in de
handen te klappen, en den beschreijenswaardige voort te helpen, moed in te spreken,
als zijn ijver bekoelt, zijne volharding verslapt. Gebluft op de flesschen, die men
stouwen kan! - die voor een paar staat is geen knip voor zijn neus waard! - op den
langen tijd, welken men zonder kotsen blijft! Groempt - de verbazing kent geene
perken - snijdt eene pokaal van twee flesschen met champagne, en terstond daarop,
wel verre van 't af te leggen - hier stijgt de bewondering ten top - roept hij heel
bedaard, zijn glas bijhoudende: - Willem, schenk eens gaauw in, om me wat door te
spoelen! - en tot belooning wordt 's helden naam met een diamant vereeuwigd op
het glas. Het is vreesselijk en ijzingwekkend, voor wie nog iets opheeft met de jeugd.
Veel meer! Het is verachtelijk; het is vernederend voor de menschheid, onteerend
voor den Hollandschen volksaard, maar bij uitstek voor den geest eener Hoogeschool.
Alle
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schaamte, alle terughouding is er voortaan uit bij den jongeling: het slagtoffer meent,
dat het fatsoenlijk staat! Niet alleen dronken te zijn, maar zich dronken te vertoonen,
wat begeeren zijne leermeesters meer van hem, zij, die hem dat zoo deden inzien?
Kijk! dat heet ik toch iemand vern.....! Nu bepaalt hij zich ook niet langer bij het
stille Batavische Lugdunum. Hij vliegt als een vorstje naar de hof- en de hoofdstad,
- men is er het schouwspel van beschonkene Meneeren minder gewoon dan bij ons,
- dank zij de door onzen spoorweg zoozeer verkorte afstanden; hij ontziet zich zelfs
niet meer, in de stad zijner ouders in dien vervallen toestand rond te zwerven, winkels
in te draaijen, waar hij tot nog toe de onderscheiding genoot toekomende aan zijn
maatschappelijken stand, aldaar het zotte figuur, dat hij juist zoozeer ducht en vliedt,
te slaan, en zich eindelijk, gestruikeld over de straatsteenen of over de punten zijner
eigene laarzen en wentelende in den modder, door ploerten - maar daar zijn ze goed
voor! fluistert zijn duivelsche drogredenaar - te laten oprapen, wie hij dikwijls een
hoogen naam toestamelt, opdat zij hem voor de aanzienlijke woning zijner ouders
of verwanten zouden nederleggen.
Meent niet, gij aan wie deze bladen zijn opgedragen, wanneer gij uw oog laat
vallen in een boek, hetwelk gij enkel voor uwe zonen geschreven waant, dat de in
het algemeen zoo toegevende Klikspaan de zaak met al te zwarte verwen afschildert.
Hoezeer wenschte hij het! doch het zuipen houdt gelijken tred met den meer en meer
veldwinnenden lediggang, deszelfs tweede oorzaak, en het is maar al te zeer bekend,
dat er meer dan één onder de bloem des vaderlands verkeert, op wien de menigte het
koele woord: ‘aan den drank!’ toepast, en wiens treurige drift, met bedekte kwalen,
den nasleep van zusterlijke dierlijkheden, verwikkeld, hem in zijne onmagt tot den
walgelijksten Bivalva verlaagt. Waar moet het heen, met de voorname geslachten,
met de vermogenden des volks, met de rijkst gezegenden naar den geest? waar moet
het heen met deze, wier zonen zich verwaten en hardnekkig bederven, en voor het
maatschappelijke leven vernielen; die zich droevige dagen, eene wankelende
gezondheid, een ziekelijk kroost, prangende wroeging, jicht, verlamming, waterzucht
of beroerte, - ware 't slechts eene plotselinge, een bliksemstraal ter verpletterende
waarschuwing onder het drinkgelag nedergeslagen - moedwillig voorbereiden? Waar
moet het heen met den staat, die zich verrekend zal blijken te hebben in deszelfs
vooruitzigten, als een landman in zijn oogst, en eene gansch mislukte, uitgeputte,
geknakte, ontzenuwde, door toe te geven aan den beestachtigsten voorzeker der
togten onbruikbare en toch jeugdige bende, waaronder - het zij niet te dikwijls
herhaald! - zonen van de eersten, de aanzienlijksten, de invloedrijksten uit den lande,
deszelfs verwachtingen, deszelfs hoop, wat zeg ik? deszelfs dringendste belangen
en behoeften te leur stelt?
Zal ik spreken over het spel, ook al een gevolg van het ledig gaan, dat oorkussen
des duivels, en van slecht gestoffeerde bovenkamers? eene hersenschimmige artsenij
tegen verveling en lusteloosheid, wanneer voor het oogen-
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blik de andere prikkels verstompt zijn en niet meer baten willen; bij den een vuige
dorst naar geld, afgunst in het mom van uitspanning, de kap der vreugde over de
holle kaken des nijds; bij den ander het vervangen van den gloeijenden lavabeker uit
het Lootsje; bij een derde het pogen om ongebreidelde beeren, voor den makker
wettig en zoogenaamd eerlijk afgestolen goud, muilbanden aan te leggen. Maar laat er ons dankbaar voor zijn! - de kaart, de dobbelsteen rusten, die hartstogt smeult.
Geen windje! of de vlam slaat uit, welke niets dan zijzelve kan blusschen.
Liever leide ik mijne vrienden, daar de nacht gevallen is en de maan haren bleeken
glans in de ramen van de Pieterskerk werpt, naar eene dier inrigtingen, eenige
bladzijden vroeger met een pijnlijken glimlach bij stoomfabrieken vergeleken, wegens
de snelheid, waarmede aldaar bloeijende jongelingen tot afgeleefde grijsaards worden
afgewonden. Reeds hoort gij in de verte de valsche viool of de bezopene guitaar, de
tolk der gehuichelde, ziekelijke pret. De deur staat aan. Naar binnen! Naar boven!
langs dien trap, voor zoo velen een geheel dierbaar leven lang noodlottig en grievend!
Naar de bokken!
‘Wij gelooven niet meer aan spoken; wij gelooven niet meer, dat de dooden
in hunne witte gewaden den levenden in het middernachtsuur verschijnen.
In de groote steden zien wij ze evenwel. Bij maneschijn, wanneer des
winters de scherpe noordewind over de sneeuw giert, en wij ons digter in
onzen mantel wikkelen, zien wij vrouwelijke, in het wit gekleede wezens,
in ligte zomerdragt, ons wenkende voorbijzweven. Den giftigen adem des
grafs blazen zij ons aan. Vertrouw de rozen op hare wangen niet; want
beschilderd is het doodshoofd. Haar glimlach is de glimlach der wanhoop
of der dronkenschap. Zij zijn dood - doch verschrikkelijker dood dan onze
afgestorvenen. Hare ziel hebben ze begraven, haar ligchaam gaat spokende
rond, en zoekt naar menschenbloed, even als de vampyr, om zich daarmede
te laven. Daarom klemmen zij zich zelfs vast aan den armsten man, aan
den ruwsten knecht, aan hem, voor wiens aanblik zelfs mannen vol schrik
terugdeinzen. Dat zijn ontzettend ongelukkige geesten, die niet met de
morgenschemering in hunne graven stijgen; neen, dan worden zij door de
droomen der wanhoop opgezocht, die als de nachtmerrie hunne borst
omspannen, en haar van de verachting der menschen, van een beter leven
hier op aarde voorzingen; en tranen stroomen over hare beschilderde
wangen neder. Om de droomen te verjagen, grijpen zij naar den beker, en
het doodelijk stempel der vergiftiging staat den eerstvolgenden nacht,
wanneer zij weder spoken, duidelijker op hun gelaat. “Red mij, nog ben
ik slechts half dood, er zijn oogenblikken, waarin ik nog gevoel, dat eene
ziel in mij leeft!” roept vaak zulk eene ongelukkige; maar vol schrik vlieden
allen, welke de grafstem hooren, en zij, de halfdoode, heeft geene kracht
meer, om het doodkistdeksel der betrekkingen en de zware aarde der zonde
van zich af te wentelen.’104
- Afschuwelijk! beestachtig! walgelijk!
Noemt haar met nog minder hoogdravende woorden, noemt haar vies, noemt haar
rot! En de welopgevoede jongeling beeft er niet voor terug, zich te koesteren op die
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Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

555
zich niet; hij smijt de achting voor zichzelven ver genoeg weg, om zich de ingeprente
waarde der geboorte, de fijne eischen des hoogen levens, den uitgezochten toon der
ingetogene vrouw, te ontwennen, voor de brooddronkene, doorbrengende slordigheid
des bordeels, voor de grove lakens, de morsige peuluw, het stroo der bedstede en de
raauwe punchkreeten, de woeste vloektaal der hoeren. De zachtaardigste, de
teederhartigste, de voorheen, de gisteren nog, zoo zedige, stille, bedeesde jongeling
snelt telken avond naar het hol der verdoemenis, en daar, tusschen de knieën van een
schepsel, hetwelk de kunne zijner moeder draagt, leert hij zich achting aan de vrouw,
achting en liefde en ontzag aan haar, die hem eerlijk onder het hart gedragen heeft,
ontzeggen, haar, op wie hij zich welligt niet bedwingen kan, de hemel beware ons
welke zondige blikken te slaan! In plaats van zich, naar den men zou zeggen
natuurlijken aandrang zijner jaren, op te heffen tot al wat schoon, edel, verheven en
goed is, duikt hij neder tot in de gruwzaamste geheimenissen, spelonken en riolen,
schoeit zich welgevallig op de leest des laagsten, des meest verlorenen, des meest
bezoedelden gemeens, scherpt zijn lust en neigt en wringt en boetseert zijn geest,
naar het schuim, naar de heffe der maatschappij, en bevindt zich maar al te ras op
zijn gemak en gevoelt zich op zijne plaats, waar ongedierte wand en huid hebben
ingenomen. Dat heet hij menschenkennis opdoen en hij verbeeldt zich - de duivel
blaast het hem in - aldus zich 't ontvankelijkst te stellen tot het begrip van sommige
vergiftige boeken, de eenige studie, welke hem overschiet, waarmede schrijvers bij
de el en het kadetje zich niet ontzien Europa te verpesten en den roem van hun
vaderland eervergeten te schenden.105
Maar de stem der weelde laat zich hooren. De poorten van de middeleeuwsche
gevangenis worden voor het dwanggeld opengegrendeld, rijtuigen snorren met
Muzenzonen in blakende vlam, - zelfs dat niet - met de lodderige lusteloosheid der
verveling en gewoonte op de uitgewaakte kaken, den 's Gravenhaagschen weg op.
- Naar de Kalvermarkt! roept eene stem door het portier tot den voerman, die
antwoordt met een onverschillig: - goed, mijnheer! - hetgeen beteekent: - waarheen
zou het anders wezen!
Daar ten minste is de ondeugd verguld en vernist, daar worden sommige vormen
geëerbiedigd, daar de zinnen betooverd, daar wordt de aanstoot vermeden, daar over
het afschuwelijke geraamte een rijken mantel geplooid, daar de leugen in 't tricot
gestoken, als ware zij de naakte godes der waarheid zelve, daar een bevallig en
bestendig glimlagchend mom vastgehecht voor een gelaat, waarop de tranen der
wanhoop en de ziekten van den wellust onuitwischbare sporen nalieten, daar het pad,
dat ter helle voert, eene hel, welke reeds met deze aardsche dagen aanvangt en valt
binnen de palen van dit ondermaansche leven, met de bedwelmendste bloemen en
de zangerigste bosschaadjes beplant. Maar hetzij in ruwe lompen of in donzig satijn
en bestikt fluweel, hetzij gehurkt in een hoek van uw krot bij het walmend licht van
eene vetkaars en
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door naar binnen gekeerde geilheid bevangen of smaakvol aangetogen naar den meest
eenvoudig-overdachten smaak, wulpsch gestoofd tusschen welriekende dampkruiden
op oostersche divans, terwijl de gloed van het waslicht den wellust uwer bevalligheden
vervoerender ten toon spreidt en uwe kunstige blankheid verhoogt tot eene
aanlokkelijker natuur, - vloek over uw hoofd, deerniswaardige verworpelingen!
vloek, maar tevens tranen over u, wegroofsters van de bloem der jeugd, van de
maagdelijkheid onzer jongelingschap! losbandige wegschenksters van den flavour
der lentejaren, die de flesch verschaald en uitgediend na het eerste glas met een
grinniklach aan de toekomstige echtgenoote wegschenkt! eerlooze klaploopsters, op
wat der kuische, der gevierde, der beminnenswaardige, der met alle huisselijke
deugden en hoedanigheden uitgeruste jonkvrouw wettig toebehoort!
Men verhaalt van vier gulzige heemraden, die zich te Lisse vijf en twintig pond
hombaars lieten voorzetten. De kastelein stond versteld en vreesde een misverstand,
doch weldra ging het raadselachtig gordijn voor hem op. De uitgeleerde lekkerbekken
bepaalden zich met alleen de hommen uit de visch te ligten, en wierpen het
overblijvende, haastig en onachtzaam van elkander gescheurd en getrokken,
geschonden weg, als ingewand en graten, dat slechts goed genoeg voor den mestput
was. Zietdaar, Meneeren! het beeld van de ligtekooi, zietdaar het beeld van den
Student!
Bleef het slechts bij dit alles. Maar veeltijds worden de rollen verwisseld. De
Student neemt, als had hij hare streken in zijn vuilen omgang afgezien, de rol zijner
hoeren op zich, en het ligtgeloovige meisje wordt de prooi van den ligtzinnigen
Muzenzoon. Het is als overviel hem eene vlaag van kwaadaardige zucht om den
hoon zijns geslachts aan dat der vrouw te vergelden, bij de eene terug te stelen wat
de andere hem heeft weggekaapt en, als uit eene grap, hetzelfde bedrog te plegen
aan den man als de gevallene vrouw aan die harer kunne. Bij den een is het vrees,
voorzigtigheid, zorg voor zijn goeden naam, wijze bekommering voor de toekomst,
instinct van zelfbehoud en tegelijk een onuitwischbaar reiner gevoel, dat in hem de
overhand heeft, een kuischer zin, een onbestemd besef van eigenwaarde, eene
preutsche schaamachtigheid misschien en eene edele afschuw van alles wat gemeen
is, wat vies, wat bedorven, wat van dien kieschen aard al te openbaar mogt wezen
en van liefde, - laat ons het woord niet bezoedelen! - van gemeenschap, die betaald
wordt. De zelfzucht sluit zijn hart allen toegang tot medelijden voor de lammeren,
die hij op de slagtbank zijner kortstondige natuurdrift sleept, hij zet zich over zijne
voorbijjagende gemoedsbezwaren heen, en wordt van ontuchtig misdadig. Bij den
andere, bij den heeten, onstuimigen lichtmis, die van het doorgestreelde vleesch
genoeg krijgt, wiens ligchaam, als dat van den dronkaard, vergaat van vurige behoefte,
en wiens schaarsch ruggemerg om verscher, scherper prikkelslagen roept, is het
moedwillige ondeugd, vermetele nieuwsgierigheid naar anders gesmaakte geneugten,
tevredene, gewetenlooze slechthartigheid. Wie van beide,

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

557
de eerste verleid door zijne rede, de andere koelbloedig azende op onbeproefde
slagtoffers, is de schuldigste? Beide toch, zich mollig latende afdrijven op den stroom
der loszinnigheid, zagen er, de een roekeloos, de ander met overleg, niet tegen op,
zich om eene gril van hun wellust, om het genoegen van de bede des vleesches in te
willigen, en eenige oogenblikken min of meer schuldig, doch altijd verdrietelijk
genot, uit eene aardigheid, ja, uit een vuilen wedijver, zich te vergrijpen aan een
menschelijk bestaan, een bloemknop van den stengel te plukken, en daarna,
Perle avant de tomber, et fange après sa chûte!106
onverschillig te vertrappen in het slijk; beide, de een niet minder dan de ander, hebben
een menschenleven op hunne rekening, dat zij ter ellende of ter ondeugd
veroordeelden; beide zijn booswichten, op wier hoofd het allerzwaarste vonnis
nederkome, beide zedelijke moordenaars. Zulks heet: vijf jaren gevoelen, dat men
leeft; hetgeen vertolkt worde: vijf jaren de kracht des mans vermorsen, vijf jaren den
geest des mans verlammen, vijf jaren beide uitputten, ontwrichten, vermolmen; en
vervolgens op het garstig overschot der geuren van de jeugd, op de onmagt des
vroegtijdigen ouderdoms, op de verbitterde ziel, welke in haar vervallen en uitgeteerd
hulsel weeklaagt van naberouw en knarsetandt van spijt, de jonge gade onthaald,
haar de oudbakken korstjes toegediend, - vrouwen, zietdaar dan uwe bestemming!
- welke van de brastafel overschoten, en hare onnoozelheid vreesselijk omtrent de
met zoo een zwierigen tooi bedekte afgrijsselijkheden der buitensporigheid ingelicht,
te laat! in de heimelijkheden van het huwelijksbed.
Zie 't bandloos loshoofd, dat, verzonken in de lust,
Zijn heete tochten viert en meer dan dierlijk bluscht,
In hoerenschoot bij schoot zijn jeugd ten roof koomt brengen,
En zelfs aan 't stinkendst vuur zijn vleugels waagt te zengen.
Hoe baadt hij in 't vermaak! hoe stort zijn ziel zich uit!
O zalig, wierd zijn drift in 't eerst vergrijp gestuit!
Maar neen, hij mag, verdwaasd, in ingebeeld genieten,
't Onschatbre levenssap balddadig gaan vergieten,
De menschlijkheid ontzett', de schaamte beve er van,
Natuur herstelt, hergeeft, zoo lang zij geven kan!
Haar toevloed heeft geen eind. Haar tranen mogen leken,
Zij laat den onverlaat zijn wellust niet ontbreken,
Zij offert merg en spier, en voeding op, en geest.
Doch eindlijk, 't is gedaan, haar krachten zijn geweest.
Het lichaam smolt, de vonk van de uitgedoofde reden,
Smoort angstig, als in 't slijk, indien niet uitgetreden;
De walging van zich-zelv, zie daar de laatste straf,
En 't uitgemergeld rif zinkt ramm'lend in het graf.107
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Spotter, glimlach niet om den dichter! vrees veeleer, dat die ligttellende lach des
twijfels eenmaal, tot dien van vertwijfeling omgeslagen, tegen u opsta, wanneer meer
nadenken, meer ernst, met godsdienstzin, wie weet het! gepaard, zich aan de
afgezonderder en stiller levenswijze van rijpere jaren opdringen; wanneer de
vaderzegen - en uwe onvruchtbaarheid heeft reden tot dankbaarheid - u dan ontzegd
wordt; of wanneer, door eene nog zwaardere kastijding, de schennis, welke gij aan
uw ontwikkelingstijdperk pleegdet, zich wreekt in het vergiftigde bloed van uw
kroost, hetgeen zich door ongeneeslijke en kwaadaardige zweren openbaart, welke
hetzelve langzaam en vóór deszelfs zomer verlept ten grave slepen, terwijl dolle
wanhoop de vaderlijke lendenen vervloekt, den schuldigen kop tegen de muren aan
splinters slaat, en de striemen des verwijts den echtgenoot verwittigen, dat hij zijne
aardsche zaligheid verbeurd heeft; wanneer, hoe laat welligt! in den zonneschijn der
blijde bruidegomsdagen, oude, vergetene, schijnbaar uitgeroeide, doch verraderlijk
sluimerende, valschelijk genezene en op hare luimen liggende kwalen u, daar ge
voor den kansel staat en uwe hand de blanke vingers eener vertrouwende gade omvat,
als waren het uit het verledene opgedoemde spookgestalten, op den schouder kloppen,
zeggende met een sarrenden lach, terwijl de pijn, die nooit haar plicht vergeet, u
door de nieren vaart en de bloedstroom stollen doet in uwe aderen: - hier zijn wij,
uwe getrouwe Paranymfen! wij brengen u den groet des heils! - Dan houdt gij u,
alsof gij uwe oude vrienden, tegelijk uwe voormalige dwingelanden, niet meer kent,
gij ontwijkt hunne omhelzing en wijst hen van u af; maar zij geven het niet op, zij
staan op hun regt, zij doen zich gelden, zij vervolgen u onvermoeid, zij hechten, zij
klampen zich aan u vast, en weldra sluit gij niet meer de jonge, niet meer de frissche,
niet meer de vrolijke, dartele, niet meer de behaagzieke en weelderige bruid in uwe
armen, maar sleept gij aan uwe zijde voort een schepsel, zwak, krank, verouderd en
ganschelijk vervallen, wier oog mat, wier wang vaal, wier houding in elkaer gezakt,
wier geheele uitzigt en persoon droevig en beklagelijk is geworden, die zichzelve
een last, een hinder, een gruwel is, die gebroken heeft met hare schoone vooruitzigten,
de bekoorlijkheden des levens, welke haar toelachten, heeft opgegeven, wier moed
is uitgebluscht, wier lusten zijn vergaan, wier droombeelden verijdeld. Dat zult gij
gedaan hebben, wiens zoo ontijdig uitgebroken kanker, voor wiens volkomene
uitroeijing geen geneesheer ooit instond, een steeds zoo noodlottig blakend vuur niet
heeft kunnen en, helaas! mogen bedwingen; gij, wiens baldadigheid haar wier liefde
u tot den haren had uitverkoren eene pok, die niet vergaat, heeft ingeënt; die der trots
hare smetten vlekkelooze lijderes, in wier tegenwoordigheid gij de schuldige oogen
niet durft opslaan, een vroegen dood - de belooning harer toegenegenheid voorbereidt, welke smartelijk en maar al te schoorvoetend nadert. Arme vrouwen,
langs zoo verschillende wegen, met zoo onderscheidene gevolgen, opgeofferd aan
de grillen des mans!... Bittere vruchten van den Academischen omgang!... Moord
aan
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de onschuld der jonge dochter; moord aan uw kroost; moord, na de ontheiliging der
huwelijkssponde, aan uwe gade; moord aan uw eigen zedelijk, aan uw ligchamelijk
en maatschappelijk bestaan; brandmerking met de litteekenen der vuile zonde, welke
u telkens als giftsap over een met diepe voren gekorven aangezigt uitslaat; afgrijzen
tegelijk van allen wier blik u treft; dood van alle verheffing, logge nederploffing van
alle gedachte, van alle veerkracht, van allen levenslust, van alle werkzame
bewegelijkheid; verdorring van het hart, verlies van het zintuig; vernieling,
verkwijning, versuffing, uitputting, nimmer slapende vreeze, waanzin; vloek van de
aarde, vloek van den hemel!...108 En gaat nu heen na deze woorden en kruipt, zoo
gij moed hebt, op de geilste uwer ligtekooijen!109
Gelukkig, driewerf gelukkig hij, die zich eenmaal rein losrukt uit den bajert van
in deze en zoo vele andere bladzijden met woorden van afwisselenden ernst en boert,
gemoedelijkheid en scherpte van pen, afgeschilderde en gegispte dwaling, ondeugd
en misdaad, niet als zoodanig nogtans door eene verwende, zich in slaap wiegende,
wufte en oppervlakkige jeugd erkend! Gelukkig, die, in plaats van zich goedgeloovig
aan den liefelijk ruischenden vloed toe te vertrouwen, en een speelbal te worden van
deszelfs golven, zich er van den veiligen zoom in spiegelend, gewaar wordt, hoe
grijs en doodsch in deszelfs ondoorzigtig, slibberig water zijne trekken geverwd
worden, terwijl zijn begaan en gewaarschuwd gemoed terugschrikt, wegens de bange
kreten dergenen, die vergaan; die, welverre van, met zoo vele anderen, door ijdelheid,
verleiding en het voorbeeld uitgelokt, het woeste tooneel te beklimmen en zich te
mengen onder de spelende rijen, onbemerkt, misschien ter sluik er van afgestegen,
nederzit in den bak, van daar bedaard doch vrolijk aan de vertooning deel neemt en
de zedelessen overweegt en bekookt uit de handeling geboren; die in een woord zich
niet in maar over het drukke tafereel plaatst, want, sprak gisteren de meest
aangeblazene onzer dichters, wij mogen alles beschouwen, mits wij er niet in leven;
die dat rumoer van ijdeltuiterij en zelfvergooijing niet in zijn eigen zelf opneemt,
maar van zichzelven afdringt naar buiten, ten einde het aandachtig en op een afstand
als eene school en eene les, ja, waarom niet? uit lager gezigtspunt, als een kluchtspel
en tijdverdrijf, vreemd aan hem, zijn doel en zijn wandel, waar te nemen; die eindelijk
zich kracht en zelfstandigheid genoeg toekent om, gelijk men het noemt, teregt te
komen. Driewerf gelukkig de jongeling, die zich wijs, sterk, arbeidzaam en behendig
genoeg weet, om van tijd tot tijd aan de dartelheid zijner jaren en zijne jeugdige
ongestadigheid te kunnen toegeven, den teugel te vieren aan het tijdelijk kittelen van
zijn bloed, zich te werpen midden in den maalstroom, welke hem niet zal verslinden
en onder welks stormvlagen hij nooit de kuische tedergevoeligheid zijns harten en
de reinheid zijner grondbeginselen zal verzaken; die de bonte dwarreling der
Academische ongebondenheden niet domweg ter goeder trouw aanneemt als iets
bestendigs en normaals, waarin zijne rampzalige en ligtgeloovige zwak-
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heid of kinderachtigheid gelooft, en welke hem te laat eene bedriegelijke slang zal
blijken, die hem met hare ringen omwonden heeft, wier prooi hij onherroepelijk is
geworden; wien de feestwierook en de nachtrumoeren niet naar de hersenen stijgen
en de champagneroes het brein niet gestadig in bedwelming houdt, dat zich in deszelfs
blind vertrouwen aan den eerst toetredenden overgeeft. Gelukkig hij, die met gezond
verstand en gezonde levensregelen gewapend het: - tot hiertoe en niet verder! - als
leenspreuk op zijn schild gegrift heeft, mits hij zorg drage, dat zij hem niet tot een
gemakkelijk en rekkelijk verdrag strekke met zijn in slaap geneuried geweten; en
die de brullende noodstormen tart, terwijl zijne stevige vuist het roer zijner kiel
omklemt en zijn oog onverwrikt op zijne poolster gevestigd blijft; gezegend, wiens
hart zuiver, wiens ziel onbevlekt zich uit den Academischen omgang, welken hij geen druiloor, geen lamlende, geen huichelaar - gekend en ondervonden heeft en
moet hebben, gelouterd en beproefd loswoelt en van wien de dichter getuigen kan:
Oh! c'est un beau triomphe à votre loi sublime,
Seigneur, pour vos regards dont le feu nous ranime;
C'est un spectacle auguste, ineffable et bien doux
A l'homme comme à l'ange, à l'ange comme à vous,
Qu'une chose en passant par l'impie avilie,
Qui, dès que votre esprit la touche, se délie,
Et sans même songer à son indigne affront,
Chante, l'amour au coeur et le blasphême au front!110

Één ding slechts, behalve het verstand, maar dat dikwijls wankelt, behalve den goeden
wil, maar die al te ras faalt, behalve de beginselen, maar die al te vaak uitwijken en
zich laten kneden als was, kan redden op deze glibberige baan, in deze onvermijdbare
branding: het is de vriendschap; zij, de parel op dien drabbigen bodem. Naar deze
gedoken! Want gij hebt toch niet gemeend, dat zij het was, tegen wier invloed Klikje
uitvoer. De hemel verhoede het! Neen! de ware vriendschap is geenszins de
ijlhoofdige tooverkol, die, straks verwaaide damp, opstijgt uit den tintelenden
zwijmelkroes, en een kortstondig leven schept uit de losse betrekking op vermaak
en feestgedruisch. Zij is bereid uit vaster, taaijer en duurzamer stoffe, een
lommerrijken boom gelijk, welke deszelfs sappige wortels diep in de zedelijkheid
geschoten heeft. En zij, eene reine dochter des hemels, de mannelijke behoefte der
krachtvolle jeugd, reeds dikwerf over de kinderjaren haren vroegen zegen
verbreidende; zij, de zuster der liefde, wier paden zij met de haren - zalige dwaling!
- onherkenbaar door elkander slingert;112 zij, de groote hartstogt van alle
oorspronkelijke en levenslustige volken; die manhaftig, die edel, die deugdzaam, die
groot maakt, die het gemoed verheft, de ziel doet gloren, het hart van zoeten weemoed
ontgloeit, de eenige, zoo als een wijsgeerig geneeskundige gezegd heeft, wier
overmaat niet is af te keuren; - zij is het eenige behoed-, het eenige redmiddel.
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Klikspaan raadde bij herhaling den Student den omgang met Leidsche familien af
en spande al zijne pogingen in, om, wat er aanleiding toe zou kunnen geven, af te
snijden. Met voordacht. En hij volhardt in zijn opzet, zoo lang Leiden volhardt Leiden
te blijven. Want, zegt het! welk genoegen kan het den jongeling schenken, welk nut
hem stichten, in eene stad, ten eenenmale van gezellige zamenleving verstoken, aan
wier vereenigingen hij voor zijne uitwendige vorming - de meeste deftige Leidenaars
geven het toe - zoo bijzonder veel niet hebben kan; in eene stad, alwaar - slecht
besnaarde klavier - de grondstoffen eener volledige societeit gemist worden, even
als de helft der partijen in de slecht bezette koren der groote opera's op deszelfs
schouwburg; waar men de weinig talrijke ingezetenen - vaste figuranten (invités et
invitées) van het vaudeville, vaste kaarten aan den disch en het onvermijdelijke
whist-tafeltje, bij elk volgend feest slechts op nieuw doorgeschud - die zich geschikt
voor of niet wars rekenen van den gemeenzamen omgang of dezen niet beneden
hunne geleerdheid, waardigheid of - belagchelijker en bekrompener opvatting nog
- in eene regt onmaatschappelijke stijfheid, boven hunne beurs, - op iedere bijeenkomst
zonder missen terug vindt; waar, als in de kerk, de beide kunnen derzelver bezoeken
zorgvuldig van elkaer gescheiden houden, door middel, als ware het een doorgang
tusschen het gestoelte, van het middagmaal; de heer en vrouw des huizes 's morgens
worden opgehouden door aanschellende dames en des avonds - op den betamelijken
tijd - onderhouden door de schaarsche heeren, die zich tot een theebezoek leenen
willen; waar niet een enkel mensch woont, die in den eigenlijken zin gezegd kan
worden menschen te zien en het ook des verkiezende zou kunnen; - welke voldoening
kan het den Student geven, of hij al aan de tien huizen - het grootste getal genomen
- waar hij zich heeft laten voorstellen, hoogstens een paar keeren - wij spreken van
onmogelijkheden - gedurende een wintersaizoen op een souper, eene grootere of
kleinere partij of een zeldzaam dîner wordt uitgenoodigd? Tijdverlies, niets dan
tijdverlies, en uit te sparen onkosten aan witte handschoenen. De teruggetrokkenheid
wordt door geene nadere bekendschap vervangen, door geene latere gemeenzaamheid
vergoed, en alle gulle hartelijkheid, aan welke de Student, die zich te Leiden nooit,
gelijk, helaas! te Utrecht, zou moeten verbeelden in de groote wereld te leven, zoozeer
behoefte heeft, blijft hem vreemd in een kring, welke door volgehouden afstand alle
toenadering afwijst.113
Maar bovendien was er nog eene tweede beweegreden, welke Klikspaan allen
omgang in elk geval onvoorwaardelijk deed ontraden. De Student leeft buiten de
groote maatschappij en behoort zich, in zijn tijdperk van voorbereiding tot dezelve,
niet meer binnen haar te begeven, dan met de voorloopige eischen van zijne vorming
als man van de wereld strookt. Daarom behoorde elk Student een of eenige weinige
huizen te hebben, waar het hem vrijstond in- en uit te loopen, naar hem geviel, en
waar hij aanzat, als hem lustte; een paar huisgezinnen, die hem het regt hadden
gegeven, hen in zijne vertrouwe-
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lijkheid op te nemen, wie hij zijne nooden klaagde, zijne feilen bekende, bij wie hij
bij ziekte en in droefheid bijstand en troost vond en raad in moeijelijke
omstandigheden, na onvoorzigtige stappen; in één woord bij wie hij in den waren
zin beleefdheid en vriendschap ondervond, en wier herinnering, noch drukke
beroepsbezigheden, noch zwervende of verstrooide levensloop, ooit slagen zouden
uit zijn geheugen te wisschen; door aan welke terug te denken zijne als ware het
herborene jeugd versche stralen uitschoot, en het heiligste, het meest bevredigende,
het meest schuldelooze gedeelte zijns Academielevens zich weldadig en aandoenlijk
ontsloot. Doch zulke huizen vindt men te Leiden niet; eensdeels, omdat men geene
kans ziet, in eene stad als zij is en levende op een voet als men er doet, jongelui
aangenaam bezig te houden; anderdeels, omdat men er te weinig voor is ingerigt;
eindelijk, omdat men het niet verkiest. Evenwel, hoe gemakkelijk, hoe eenvoudig
zou het wezen! Aangenaam bezig te houden? Neen! dit is het niet. Wist men slechts,
had men er maar ooit over nagedacht, welk eene groote weldaad het den Student,
die dagelijks bij een of anderen ploert een misselijk voedsel moet gaan halen, bewezen
ware, het gastvrije verlof: - jongen, je komt bij ons eten zoo dikwijls als je lust hebt!
- zonder daarbij den dwang van eene voorafgaande boodschap te verbinden of van
na het maal deftig te blijven hangen, welke hem noodzaken zou zijne koffij en witte
curaçao in den Paauw mis te loopen. Geen omslag voor den Student, welke hem
afschrikt; de eer, zich met de huisgenooten gelijk gesteld te zien, volsta! Meer nog.
Had men er slechts ooit over nagedacht, welk eene groote weldaad men aan zijne
ziel verrigtte! Maar men bevroedt niet, hoezeer zulks hem van veel verkeerds zou
terughouden, hoe een huisgezin, waar hij met zooveel welgemeende vriendschap
werd toegelaten, hem een heilzame band zou zijn, lastig wel is waar, doch welken
de fiksche jongen toch gaarne eerbiedigde en op prijs stelde, welke hem belette zich,
minder teugelloos althans, aan de losbandigheid te verslingeren, in den gestadigen
omgang met zijne makkers te verwilderen, en zijn zin te sluiten voor het fatsoenlijke,
het lieftallige, het vrouwelijke, dat zijne jonkheid nog aankleefde, en wel zoozeer,
dat het sterkste blijk eertijds van de afdoling eens Students was, dat hij de familiën
verwaarloosde en loopen liet in wier schoot hij op den aangewezen voet werd
ontvangen.
- Maar, zegt men, de aankomende Student is zoo vervelend, zoo taai, zoo groen!
en hebben wij hem eindelijk ontbolsterd, na vreesselijke avonden met hem te hebben
doorgebragt en ondoorkoombare dagen te zijn opgescheept geworden, dan vertrekt
hij, en wij zien hem nooit terug.
Met uw verlof! niet allen zijn vervelend, niet allen taai, niet allen even groen, het
ware een slecht compliment aan onze huisselijke opvoeding en den toon der gezinnen
in onze vaderlandsche steden; niet allen ziet men nooit terug. Maar, dit voor een
oogenblik toegestemd, de inwoner van Leiden is inwoner van eene Academiestad,
waar alles strekken moet - moest - en zamenloopen
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tot de vorming der opkomende geslachten, en als zoodanig rust op hem eene stille,
zedelijke, maatschappelijke verpligting, den jongeling door een vrolijk, gezellig,
ongedwongen, dagelijksch en huisselijk verkeer op te leiden tot een aangenaam,
wellevend, gezelschappelijk mensch, die zich goed voordoet en wiens toon zoowel
als manieren eenvoudige, kalme, gemakkelijke fatsoenlijkheid ademen; hem in een
zijden net te verstrikken, dat hem van veel kwaad, van kroeglooperij, straatslenderij,
slecht gezelschap en het ruime veld van ongebondenheden terughoudt, en door dit
alles zijn gevoel van eer, van eigenwaarde, te onderhouden en te versterken. Maar
deze eeuw, welke iederen last, iedere pligt, die zijne rente niet in tastbare specie
opbrengt, verachtelijk van de hand wijst, slaat mijne warme belangstelling met hare
ijskoude inhaligheid terug, en duwt mij, wel verre van zich te hebben laten overreden,
spottend toe:
- Of ik niet een Professoraat voor den bon ton zou willen daarstellen, tenzij mijn
voorslag tot de bezuinigingen van den tijd behoorde.
Doch Klikspaan gaat het nog meer verbruijen. Elk Student, die ze zoekt, heeft op
die beleefdheden dezelfde aanspraak, hetzelfde regt, zijn vader voere de
baronnenkroon op zijne kaartjes of teekene boekverkooper of apotheker achter zijn
burgerlijken naam, en teregt schreef Klikspaan: - ‘de Student staat zoowel buiten
zijne familie als buiten de maatschappij: indien hij zelf geene vlekken op zich werpt
is hij vlekkeloos.’ En voorheen was dit zoo. Leiden ten minste, mogt er zich, bij
tegenoverstelling, op beroemen. Maar hoe is de geest ook ten dezen aanzien
veranderd! De Student wordt nagerekend. Hij mogt wel met zijn geslachtboom op
zak van huis komen. Het talent, de innerlijke gehalte - de fatsoenlijkste zijn de
flaauwsten, - geldt voor niets; er wordt slechts gevraagd, wie men is, minus die
onaangename toerusting. Als de onberispelijke burgerjongen, wiens rok nogtans hem
even goed staat als zijn ijver, een meisje den arm biedt en haar opleidt ten wals,
worden er malle wijven gevonden, van weinig betere afkomst mogelijk dan hij, die
in hare zotte ergernis de brandklok luiden, in omvraag brengende: - wat zij toch wel
zouden beginnen, wanneer zoo iemand hare dochter eens kwam aanspreken! - en
nog verfoeijelijker malloten weigeren den toegang tot hare salons bij uitsluiting aan
die Studenten van wier collegiegelden zij haar brood eten, en schamen zich niet, op
den mislukt-goeden toon en den mislukt-hoogen trant, haar zoo natuurlijk eigen,
openlijk te belijden, dat men die classe van jongelui - die Type - moeijelijk ontvangen
kan, terwijl diezelfden haar even edelmoedig als prijzenswaardig logenstraffen door
haar, uit hoogachting welligt voor een geliefd Hoogleeraar, bij iedere gelegenheid
niet even openlijk ten toon te stellen, maar haar integendeel, als schadeloos,
overgeleverd te laten aan de onderlinge scherts, in welke hunne luim zich aan haren
zotten persoon zoo ruimschoots botviert. En derhalve, Studenten van het Leidsch
Athene, bepaalt u binnen uw kring, daar buiten ligt voor u niets aanlokkelijks, niets
begeerlijks, en slaat Thee uit den treure!
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Een schrijver, met wien Klikspaan zich gaarne verbroedert en vereenzelvigt, schreef
voor weinige jaren: - ‘hoe onze vriendschap eigenlijk is aangekomen zou ik waarlijk
niet kunnen zeggen, maar op een goeden dag stonden wij, zonder het te weten, als
vrienden naast elkander, en op de gedachte, dat een van ons beiden het eerst zou
moeten sterven, voelden wij, dat er tranen uit onze oogen liepen, want de oude
geschiedenis van Philemon en Baucis herleeft in ieder hart, door de liefde of de
vriendschap verrast.’ Dàt zijn de ware vriendschappen! Geene overdachte
verbindtenis, geene Academische belangen, geene uitnoodiging tot omgang, geene
min of meer aangebragte of niet regtstreeks natuurlijke, in den loop der
omstandigheden liggende, verbroedering; maar iets noodzakelijks, iets plotselijks,
iets toevalligs, iets onbewusts, iets werktuigelijks, iets onwillekeurigs, laat ons zeggen,
iets goddelijks, iets, dat voorzien was en voorbeschikt, hetwelk in ons werkt buiten
de zamenstreving des verlangens, en den eenen vriend den anderen later vragen doet,
hoe, waar en wanneer hunne vriendschap toch ontstaan is. Dat kiezen van vrienden,
waarvan men zoo dikwerf rept, erkent gij het, Academieburgers! zoo iemand, regters
in deze hartezaak? Men komt er aan, men raakt er in; kiezen is de fout juist.114 Men
zie slechts toe, dat men onder geene verkeerde valle en, zoo dat ongeluk ons getroffen
heeft, dat men zich ten spoedigste redde! De schokken, welke dergelijke en menigerlei
andere besluiten medebrengen, grijpen meestal op het einde van het eerste studiejaar
plaats, wanneer de Student zit begint te krijgen; dat heet men uit elkander loopen;
de eerste kennissen houdt men zelden allen; doch zij, die na de dunning aanblijven,
dat zijn de ware.
Ja, de vriendschap, de echte, de kernachtige hartstogt der jeugd, de engelin, die
het gemoed balsemt en heiligt, zij is het ware redmiddel, als men onverhoeds en hoe
dikwijls ongewapend te midden eener vreemde maatschappij gesmeten wordt, waar
zooveel wordt geleden, gestreden, ondervonden! Gelijk de trilling van het geluid
tegen het glas de zandkorrels naar vorm en zwaarte tot figuren schikt, zoo ook schikt
de Academische bevolking zich onwetend in clubben op de trilling der vriendschap.
En wraakt zulks niet, gij, die van eene algemeene, doch thans vooral onmogelijke
broederschap droomt! Clubben zijn onontbeerlijk; zonder haar is de Academische
zamenleving ondenkbaar; zij zijn een noodwendig gevolg van het zamenzijn zelf.
Maar zoo heilzaam, zoo beschermend werkende als zij zich openbaren, wanneer zij
zich vriendschappelijk, welgezind en toegenegen aan elkander aansluiten en zich,
waar het de algemeene belangen geldt, vereenigen tot een verbonden en te gader
snellend geheel naar een zelfde doel, zoo moorddadig is hun, invloed, zoodra zij zich
wangunstig en vijandelijk tegen de overige verbroederingen aankanten, wier
zamensmelting de onverdeelbare eenheid van het Studentencorps daarstelt; zoodra
zij eene heerschzuchtige en oppermagtige houding aannemen tegen over elkander,
ongemerkt door ten toon spreiding van uiterlijke teekenen en onder den naam van
clubgeest veld winnende, en zij aanzien, posten en gezag
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voor zich alleen eischen en zouden willen bedingen. Dan vertoont de Hoogeschool
het schouwspel van een algemeenen en treurigen kampstrijd;115 dan verbrokkelt
zich het jeugdige Corps, dan zaaijen nijd en tweedragt zwakheid, schande en dood;
dan juichen de haters; - en daarom, waakt en ziet toe, dat de liefde niet worde
uitgebluscht in uwe harten, de ijverzucht niet in uw binnenste ontwake! Maar zoodanig
zijn de clubben eene onloochenbare waarheid, eene wiskunstige noodzakelijkheid
in de Academische huishouding, dat het tegen den Student bewijst, er buiten, alleen
te staan. Hij heeft geene Club; dat wil zeggen, hij is gemistrouwd, of hij is verschopt,
of hij is gehaat. Nog liever gehaat dan gemistrouwd en allerminst lief verschopt!
Gemistrouwd is inzonderheid de Allemansvriend, vertegenwoordiger der
karakterloosheid, der plooibaarheid naar ieders wil; huurling van den eerste den
beste, die bij toeval een medgezel zoekt voor eene wandeling of een partner aan de
biljard- of dominotafel; speelbal van ieder, die tot eigen genoegen hem, zelfs tegen
zijn wil aan, aanwendende, zijne blooheid, zijne nietigheid, tot het goede of tot het
kwade keert, naar de omstandigheden zulks medebrengen. Niet dat hij zich indringt,
want hij wordt eer aangehaald, dank zij een vriendelijk voorkomen, een vrolijken
toon; dank zij vooral eene middelmatigheid, welke weigert zich boven wien ook te
verheffen, niemand aanstoot geeft en zich steeds dienstvaardig tegen den muur schikt,
om ieder te laten voorbijgaan. Hij heeft geen gevoelen dan dat van anderen, hij is
wit papier, en staat believend gereed voor den eersten voorbijganger, die de hand op
hem wil leggen. Doch niet terstond, maar allengs, maar spoedig toch, wordt men
gewaar, dat hij voor elkeen denzelfden glimlach, denzelfden handdruk, dezelfde
halve vertrouwelijkheid, welke zijne heele is, dezelfde meêgaande inschikkelijkheid,
hetzelfde eeuwige ja, dat geen neen durft wezen, ten dienste heeft; dat het hem,
ofschoon hij geest en verstand genoeg heeft, welke hem zijn opgang gedeeltelijk
bezorgd hebben en er hem boven op houden, aan innigheid, aan levendig gevoel,
aan fermiteit, aan cordaatheid, aan oorspronkelijkheid hapert, en dat, hetgeen men
in den aanvang als eene hoedanigheid in hem geprezen en bemind heeft, niet anders
dan het gevolg is van eene afwezigheid van karakter, wil en beslotenheid, welke in
ieder zijner daden doorstraalt. Van nu af aan begint men den slungel niet erg meer
te vertrouwen, want hij logeert slechts in de clubben, neemt misschien hare Leden
in hunne onderlinge verstandhouding waar en de geheimen harer huishouding op,
brieft over, al is het dan ook niet met kwade inzigten, laat zich uit lobbesachtigheid
uithooren, babbelt, pleegt min of meer verraad, ten einde toch met ieder wel te blijven,
gaat door voor een lastigen, hinderlijken kijk-in-den-pot, krijgt eindelijk zelfs den
onverdienden naam van valsch, en die nog het voordeeligst over hem denken, vellen
hun gunstigst oordeel, wanneer zij hem een goeden jongen noemen, beschouwen
hem als een schadeloos, vermakelijk en gemakkelijk huisdier, en gebruiken hem als
een tijdverdrijf en een handlanger, die opzit, pootjes geeft, pakjes in den bek draagt
en aan de bel trekt.
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Maar wacht u voor den Verschoppeling, die, verstooten uit zijne oorspronkelijke
club, om zijne figuur te redden bij de menigte, zich in eene andere, niet met
algemeene, maar met meerderheid van stemmen, indrong en eene kunstmatige
vriendschap aanknoopte, bij het eerste dubbelzinnige woord weder onaangenaam
verbroken; die, door zijn noodlot, zijne eigene inborst en de schele oogen van de
minderheid der club, welke hem niet lijden mag, vervolgd, aldus verscheidene
broederschappen doorliep en, tot groot nadeel van zijn karakter, al lager en lager en
droeviger en jammerlijker en wanhopiger viel, om weldra der Academische wereld
het omgekeerde van den Allemansvriend, het beeld van den Allemansvijand te
vertoonen. Zijt op uwe hoede voor en met dezen, dat hij zich niet aan u en uwe
vrienden vastklemme! want gewis hij deugt niet, want gij zult u zijn omgang beklagen,
want hij draagt geschreven op het voorhoofd: beproefd en doorgevallen! gewogen
en te ligt bevonden!
Neen! dan nog veel liever gehaat! want ook dit is een stand in de Academische
maatschappij. Maar, ik bid u, begaat toch de onregtvaardigheid niet van te gelooven,
dat allen, die met den vloek der meerderheid beladen gaan hem, ik zeg niet, somtijds
niet eenigermate verdiend hebben, maar dat zij wezenlijk zoo ergerlijk, zoo
onuitstaanbaar en ondragelijk, ja, zoo slecht, valsch en beroerd zouden wezen als ik
vrees, dat gij het de menigte nazweert. Vooreerst is een diep en flink uitgehouwen,
oorspronkelijk, onafhankelijk karakter ondenkbaar zonder vijanden, tegen wier
schaduw hetzelve des te scherper afsteekt, maar ontspringen veeltijds de
hoedanigheden, welke het eigenlijke gehaat zijn verwekken, of uit een ongunstig
uiterlijk, niet altijd, Gode zij dank, den spiegel eener boosaardige ziel, hetwelk zulk
een grooten invloed uitoefent op het leggen van vriendschapsbanden of op het vestigen
van een weerzin, welke men zich, bij moedig doortasten, zoo zeer verheugen zou
overwonnen te hebben, - of wel uit de meer en meer gevierde zucht om verstandig
te lijken en steken te geven - ook al eene ijdelheid! - een overmeesterend en
ongelukkig zwak om, ondanks zichzelven, potius amicum quam dictum perdere,
hetwelk jongens van geest en van hart in zoo een hatelijk licht pleegt te stellen. Toch
meenen zij het waarlijk zoo kwaad niet. Het is onbetoomde aandrift om te doen
lagchen, om aardig te zijn en den fijnen opmerker uit te hangen; prikkelbaarheid van
den fikschen, gezonden, ruimen, onderzoekenden en gaarne vrij beoordeelenden kop,
die zich gedurig stoot aan de bekrompene meeningen, de scheeve opvattingen, de
talrijke bespottelijkheden zijner makkers, maar die zijner waarheidsliefde de liefderijke
toegevendheid opoffert, wiens vurige jeugd te ver gaat, niet spaart, niet ontziet, die
van zijne tong eene zweep maakt, waarmede hij doorslaat tot de paarden op den hol
gaan en hij er zelf met eene gekneusde ribbenkast afkomt, maar die tot tranen toe
bewogen zou wezen, als hem ter oore kwam, dat hij in zijne blinde vaart een ander
overreden of gekwetst had. Geestig en scherp te zijn is eene gave, hatelijk te zijn is
hare overtreding; men houde het onderscheid wel in het oog! Geestig en scherp te
zijn is
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eene gevaarlijke gave; omzigtig worde zij bestuurd, oplettend en gestreng ingetoomd,
zal men zich niet overgeven aan eene venijnige, meedoogenlooze rigting van geest,
welke hoogst verderfelijk op het hart kan terugwerken. Men treft zeker aan de
Hoogeschool Adders aan, die vergif spuwen en zwadder nalaten, waar zij schuifelen,
doch hij die, hoewel gemeden en verafschuwd door den grooten hoop, verwijderd
gehouden uit de betrekkingen, voor welke hij ter bevordering van het algemeene
welzijn uitnemendst berekend ware, echter nog op een tiental boezemvrienden roemen
kan, op eene club, die hem waarachtig lief heeft, aanhangt, verdedigt, en hem om de
zachtaardigheid van zijn hart de poetsen kwijtscheldt, welke zijn hoofd het speelt,
hij is Klikspaans man, wien deze gaarne de hand reikt, en voor wien hij met
zelfverloochening de ongenade van het Corps trotseren zou.
Maar Gezien te zijn, dat is het ware! den Academischen, den Studentengeest te
gevoelen en te begrijpen; zich nuttig en aangenaam te maken naar zijn stand en zijn
leeftijd; zich naauw in te sluiten in zijn vriendenkring, zich naauw aan te sluiten aan
de vriendenkringen der broeders; een algemeene band- en bloedverwantschap, streng
gehandhaafd, tusschen Academieburgers aan te nemen; de vriend der zijnen, een
vriend van allen te zijn; een woord, een handdruk, een groet, voor ieder Student
zonder onderscheid over te hebben; de zaak der jeugd met de hoogste ingenomenheid
ter harte te nemen; de algemeene regten, de algemeene belangen met klem van
handeling te doen gelden; te zijn de vrolijke haai, de grappige ui, het opgewonden
standje, de knappe kop, de ferme vent; ontzag, achting, liefde in te boezemen en te
verdienen; zonder kabaal of kuiperij of onderkruiperij te zijn, wien niemand het regt
betwist de leider te wezen des volks; edelmoedig en onverschrokken aan te snellen,
waar het gevaar dreigt, de volharding verflaauwt, de geest kwijnt; de man te zijn
wien opene armen omhelzen, wien gejuich inhaalt, wien ieder den broederlijken
groet, op welken voorheen ieder Student als zoodanig aanspraak had, niet zonder
eenige hoovaardigheid, de jongeren vooral, het eerst toebrengt; de man, wien alle
posten toevloeijen, die alle maatregelen oppert, alle voorstellen doet, alle zaken
regelt, alle twisten bijlegt, alle ongeregeldheden stilt; wiens gevoelen, krachtens aller
toestemmenden wil, bovendrijft en beslist; die bij dit alles zijn roem volhoudt en
bestendig in het strijdperk der wetenschap door kunde en vlijt zijn opgang steunt,
zijne faam staaft; den hulpeloozen, den bedrukten, den miskenden, den besluiteloozen
broeder - den geringsten, den jongsten! - met raad en daad, met hoofd en hart bijstaat,
voorthelpt, opbeurt; die geene moeiten ontziet, geene lasten vreest; wiens oordeel
de baak, wiens zacht gemoed de toevlugt van allen is; die aller bezwaren en geluk,
tranen en vreugden vertrouwelijk in zijn boezem ontvangt; eene soort van allengs,
omnibus consentientibus, tot dictator opgegroeiden makker, op wiens beeld, het beeld
der vriendschap, zijne tijdgenooten dankbaar en opgetogen staren, en die eindelijk
der Hoogeschool, welke hem betreurt en zijne herinnering door overle-
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vering en volksverhaal bij de volgende geslachten levendig en in waarde houdt,
vaarwel zegt, om op een ruimer tooneel grooter zegen uit te deelen.
Een dampkring van vriendschap suist om u heen. Gelukkig hij, wiens
toegenegenheden, van de kinderschool gedagteekend, zich aan de Hoogeschool reeds
gevestigd, in het dagelijksch leven vastgegroeid vinden en ingeworteld! Dan zet hij
slechts op breeder schaal, met wijsgeeriger zin en dieper inzigten de innige
verknochtheid voort en, te midden der studiën, der vermaken en uitspattingen, wordt
zij een oefenperk van wederkeerige vorming, ontwikkeling, beschaving, opvoeding.
Vertrouwelijkheid, opregtheid, rondborstigheid, deugden door de vriendschap geteeld
en voortgekweekt, hoe beminnelijk eene rigting schenkt gij niet aan de mannelijke
ziel, die veerkracht en levensmoed put uit uwen zegenrijken schoot! Vriendschap,
niet de ijdele streefster naar enkel loszinnige dwaasheden en gegrond op den wuften
roes des vermaaks, den ellendigen roem der zwelgerij, maar op zedelijker grondslag
opgetrokken, op onderlinge studie en veredeling des gemoeds gegrondvest, geschraagd
door hartstogtelijke, levenwekkende, onverflaauwende, volmakende liefde voor den
persoon zelven, hoe moet zij niet de jeugd verengelen en als met een straalkrans
omgloren; hoe moeten hare milde bronwateren den jongeling niet vervullen met
gezonden zin voor schoonheid en voor deugd en gelukkig op zijne geheele
bewerktuiging terugwerken. Verbeeldt u of, is het noodig, verlevendigt slechts den
indruk: twee menschengestalten, dooreengestrengeld, aaneengeklonken,
ineengesmolten, hand in hand, hart aan hart, vereenzelvigd voortwandelende door
het jeugdige leven, bewust van de onomstootelijke vastheid hunner vriendschap!
Hoe welgemoed, hoe verheerlijkt, hoe rustig en vreedzaam door aardsche zaligheid
zweven zij aldus de Academische baan door, als langs een bloemrijken beemd, zich
sterk wetende, wegens den steun verstrekt aan eene beminde ziel, voor welke men
zich verantwoordelijk gesteld heeft en wier dierbare troost ons op hare beurt in de
bitterste smarten het rijkste toestroomt. Spreekt niet van menschelijke zwakheid en
menschelijke ondeugd; naakt en als op de ontleedtafel schroomt de vriend geenszins
zich voor den vriend uit te strekken en zelf hem met den vinger te wijzen op de
treurigste feilen, de geheimste wonden, de vuilste zweren; want de vriendschap, de
poëzij der jeugd, het brood, dat Klikspaan u toereikt, loutert wat zij aanroert; zij
ontziet niets, werpt alle banden der achterhoudendheid, alle sluijers des vooroordeels,
alle dekmantels der schamelheid, alle windselen der kuischheid zelfs weg, en zet
zich over alles henen, en werpt over den bedorven mensch een bovenaardschen glans,
welke hem in het bevangen oog des vertrouwden gelijk eene ster doet blinken.
Even als de liefde heeft de vriendschap, eene niet minder teedere bloem dan zij,
hare teleurstellingen, hare misrekeningen, hare droefheden, hare gemelijken
verdrietelijkheden, haren nijd en drift, haren naijver en wanhoop. Als de liefde vindt
zij zich verloochend en bedrogen, als zij, kwijnt zij weg onder mis-
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kenning, verwaarloozing en onverschilligheid, als zij, wordt zij, wreed verscheurd,
fel geschokt, diep gekwetst, aan heviger hartstogten opgeofferd. Maar ook dan,
eerbied voor de vervlogene dagen, voor de bespiede zwakhal den, voor de
toevertrouwde geheimen, en de naauwe banden niet oploopend en roekeloos
doorgehakt, maar voorzigtig, ongemerkt en zachtmoedig losgestrikt, ongevoelig
geslaakt, zonder bitterheid, zonder toorn, zonder wraakzucht. De scheiding zij eene
verwijdering, en worde langzaam, kiesch en mededoogend volbragt, opdat de wonde
niet te grievend geslagen, de genezing des te spoediger bewerkstelligd, en het woord
des wijsgeers: dat van alle vijanden hij wiens vriend men geweest is de gevaarlijkste
zou wezen, tot eene leugen worde. Men verlieze niet uit het oog, dat eerst na dat de
verkoeling heeft plaats gegrepen, de moeijelijkste pligten aanvangen, en gelijk gij
dierbare betrekkingen met eere en liefde ter aarde bestelt, zoo wentelt ook, hetzij
dan met gebroken harte, christelijk en verzoenend eene stomme zerk over het graf
eener voormalige vriendschap en strooit bloemen op haren toegeworpen grafheuvel,
zoo dikwijls het zoet verleden voor uwe herinnering ontwaakt, uw hart zich week
gevoelt en, vervreemd, zich naar gelukkiger dagen van broederschap weemoedig
terugdweept.116
- Maar, zucht men, geschiedt zulks niet altijd min of meer na den Academietijd?
De afstand, de wisselvalligheden van het lot, de afgetrokkenheid van een ambt, dat
het gevoel versteent en de teedere vezelen des harten aantast, de maatschappelijke
gloriezucht en naijver, de schakel der koele en uitwendige pligtplegingen der groote
zamenleving, de dwingelandij der verliefdheid, de eischen des huwelijken staats! ‘Te zamen’, schrijft een dichter dezer eeuw, ‘verlaat men de haven, of wel, uit
naburige havens vertrokken, ontmoet men elkander op dezelfde reede; men onthaalt
er elkander ten eerste, men hijscht er voor elkander alle wimpels in top, zamen
verblijft men er, wachtende op den gunstigen wind, ja, gaat zelfs, ten smaldeel
vereenigd, onder zeil, in welks doek hetzelfde koeltje deszelfs adem blaast; maar als
de avond van de eerste dagreize valt, verwijdert de een zich reeds van den ander, als
de nacht aanbreekt verliest men elkander onvoorziens uit het oog, en zoo men de
bevriende kiel nog al eens tegenkomt, dan is het slechts om haar snel en met gevaar
in dezen of genen storm voorbij te stevenen, en men geraakt elkander weder kwijt
voor altoos.’117 - En elders: - ‘Waar zijn zij heen, die vrienden van denzelfden
leeftijd, die naauw vereenigde broeders, opwassende, nog onbekend, maar die allen
tot eene roemrijke loopbaan voorbestemd schenen? Wat is er geworden van die
tengere heesters, weleer binnen dezelfde omheining vergaderd? Zij zijn elk, naar
deszelfs bijzonderen aard, opgeschoten; hun gebladerte, dat zich eerst zoo aangenaam
door elkaer slingerde, is begonnen zich te benadeelen en te verstikken; in het onweer
zijn hunne kruinen beurtelings tegen elkander aangestooten; sommigen zijn gestorven,
omdat er geene zon bij kon; anderen is men genoodzaakt geweest te verplanten; en
daar staan zij nu, hoe ver niet van
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elkander! groenende sparren, prachtige kastanjeboomen, aan de glooijing der heuvelen,
in den schoot der dalen of, droeve wilgen, aan den oever der stroomen.’118
Die kleur is te zwart, lieve vrienden! die schilderij te treurig! hecht er niet al te
naauwgezet geloof aan! Zoo akelig zijn voorwaar onze vooruitzigten niet. En al
mogen deze droefgeestige beschouwingen in uitgestrekter rijken, bij zelfzuchtiger,
bedrijviger volken, verstrooider van gedachte, vreemder aan overpeinzing, een schijn
van waarheid erlangen, onze Hollandsche landaard is er te hartelijk en te gehecht toe
aan al wat hij door een liefdekus den stempel des eigendoms op het voorhoofd gedrukt
heeft, ons vaderland klein genoeg - dat het even gelukkig ware! - om elkander aan
de digtgesmede keten der vriendschap vast te houden en elkanders wederzijdsche
schreden en lotgevallen met belangstelling te volgen...
Wie uwer fluisterde daar zuchtend: - Maar de dood?
Weest gerust, wie ge ook zijt! de vriendschap, de beschermengel der jeugd, die,
toen kwade hartstogten en booze neigingen ons belaagden en bestormden, hare
beveiligende wieken over ons heeft uitgestrekt, de geest der vriendschap kent geen
einde en reikt over het graf. O! eenmaal, aan die betere overzij, in dat eeuwige heilige
vaderland - hetwelk te beërven wij ons door Jezus mogen waardig maken! - aldaar
zijne verlorene geliefden in het blanke gewaad van Godsgezanten te omhelzen, beide
opgelost in het onmetelijke geluk der eindelooze gelukzaligheid, is het niet, gelijk
het mij is, beminnelijke broeders, een uwer liefelijkste, meest bemoedigende, meest
troostrijke droombeelden? Gij dan, die, terwijl gij den beker der jeugd in den
broederlijken feestgroet te zamen ledigdet, wreedaardig werd van elkander gescheurd
door den onverbiddelijken dood en wier Academiezon, in het verscheiden des
lievenwaardigen makkers op de levensbaan, des bondgenoots, wiens blijde toekomst
u en hem zoo veel geluks voorspelde, zoo veel liefderijks had toegezegd, getaand is;
gij, van wier niet te stelpen tranen en hartverscheurend snikgeluid een vroegtijdig
graf kan getuigen, weest welgemoed, weest gerust, schreit niet langer, heft de oogen
ten hemel, werwaarts de vertrouwde uws harten is heengevaren, en vernietigt u
ootmoedig en geduldig in den wil Desgenen, die ook u daarheen wenkt!119
Maar houdt niet op de vriendschap te onderhouden; de warmste verkoelt door
verwaarloozing, en haar onbetreden pad wast vol dorens en onkruid. Daarom bezweer
ik u, laten eerzucht en wereldsche verstrooijing geene overmagt op u verkrijgen en
de stem des gevoels versmoren in uwe borst. Niet alleen zijt gij dit verpligt aan
uzelven als mensch en vriend, maar tevens aan het vaderland en uzelven als burger.
De tijden der Thebaansche legioenen hebben uit, doch zoo vriendschap eens de leus,
het wachtwoord der toekomst werd! - ijdele droom, voorwaar! - zoo in hare eenheid
zich alle partijen, alle gevoelens, mogten ontbinden en zamensmelten, welk eene
krachtontwikke-
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ling, de kracht der eendragt, welk eene stevigheid, de stevigheid eens menschelijken
beginsels, eener onverderfelijke overtuiging, welk een groot pand van vooruitgang,
behoudenis en duurzaamheid!
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Besluit(aant.)
Here's a sigh to those who love me,
And a smile to those who hate.
BYRON,

to Thomas Moore.
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Klikspaans taak is afgeweven, zijne baan afgeloopen, zijne rol afgespeeld. Hij heeft
uitgeschaterd, uitgehold. Zijn woord is gesproken; het is tijd, dat hij aftrede. Comus
drukt hem voor het laatst de hand, de waarschuwende tijd rukt de vleugels van zijne
pen af, de talisman zijner jeugd ligt in den Academischen vloed, welke het kleinood
op deszelfs voorbijstroomende golven medevoert. Daar worden zijne haren plotseling
graauw, zijn fluweelen jasje rafelt van elkander, zijn lugtig mutsje glijdt hem van
het hoofd, zijne vlugge vingers worden stram, zijne hooge leest vouwt zich zamen.
Klikspaan gaat heen, Klikspaan sterft. Ziet hem zieltogende nederliggen! het is met
hem gedaan, weldra zal het afgeloopen wezen. Hoort! hij stamelt, hij zucht u voor
eeuwig een allerlaatst vaarwel toe.
- Togtgenooten, spreekt hij met afgebroken stemme, en zijne bevende handen
strekken zich in eene zwakke poging ter zegening naar het Studentencorps uit,
togtgenooten op de baan der wetenschap en der jonkheid, hebt dank voor zoo menige
blijde ervaring, door mij, gedurende mijne omwandeling onder u, aan u beleefd! Wat
ik bedoelde, weet gij! Velde ik enkele malen een onvoorzigtig of een al te streng
oordeel, ben ik somtijds te ver gegaan, heeft mijn ijver zich bedrogen en uwe
teêrgevoeligheid gekwetst, dewijl mijne liefde u, gelijk ik het in de dagen mijns
hoogen moeds uitdrukte, trachtte te kneden naar het ideaal, dat mij door de ziel
woelde - o, vergeeft het mij! twijfelt niet aan mijn hart en laat ons scheiden in vrede
en in vriendschap! later zult gijzelven uw zegel hechten aan vele mijner uitspraken,
waartegen de trots, die u zoo wèl staat, thans mogelijk opkomt. Nu ergert gij u zeker
aan wat uw dorst naar onafhankelijkheid eene inbreuk schijnt op de regten der jeugd,
voor welke toch uw vriend zoo dikwerf in de bres sprong, maar ik beroep mij van
het tegenwoordig geslacht op datzelfde, wanneer de roes der jongelingschap zal
uitgeslapen wezen. Dan gebeurt het welligt op een of ander woelig Academiefeest,
dat de van overal zaamgevloeide broeders van weleer Klikspaans vergeten graf
erkentelijk opzoeken, er de nakomelingschap, die onze plaats binnen Leiden bekleedt,
in plegtige bedevaart heen leiden, om scharen, en bij de stille zerk met bewogen harte
fluisteren:
HIER RUST DIE HET WÈL MEENDE MET DE ACADEMISCHE JEUGD.
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Ophelderingen(aant.)
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1
Doch wanneer men, onder een ander gezigtspunt, het oog vestigt op hen,
die hunne letteroefeningen in de stad Utrecht hebben voltooid, en in
vroegere en latere tijden hun vaderland van nut waren in onderscheidene
betrekkingen, waartoe zij op de Hoogeschool te Utrecht waren gevormd,
dan merkt men bij hen op, die gehechtheid aan de stad zelve, welke welligt
niet zoo algemeen is aan alle Academiesteden, die herinnering van het
levensgenoegen, hetwelk zij in hunne jeugd aldaar hebben genoten,
waardoor zij onder de schoonste jaren van hun leven, die van hun verblijf
in Utrecht tellen. Doch dit levert dan ook een nader bewijs op van het
doorzigt der staatslieden, welke de Universiteit juist in Utrecht zoo wel
geplaatst oordeelden(?); waar gezondheid zich met schoonheid van ligging,
gemakkelijkheid van toegang met bekoorlijkheden der landstreek zich
vereenigen; waar den jongeling de toegang steeds openstaat tot gezellig
verkeer; waar de hoogste kringen der zamenleving zich voor den
welopgevoeden jongeling, die zich zelven weet te eerbiedigen, ontsluiten;
waar, bij het verkrijgen van kunde, ook dat van beschaafdheid van omgang
en van zeden zich voegt; en de jongeling, die bestemd is, om eenmaal ah
man op te treden in de hoogere standen des maatschappelijken levens,
zich ook vormen kan tot die fijnere gezelligheid, welke de studeerkamer
alleen hem zelden geeft,1 en welke in lateren tijd niet zoo ligtelijk wordt
verkregen, indien hij, tot den kring zijner medgezellen beperkt, de
afwisseling zijner studiën, alleen in hun gezelschap, of in luidruchtige
vermaken heeft moeten zoeken. Utrecht was reeds, ten tijde van de
oprigting der Universiteit, het verblijf van vele aanzienlijke huisgezinnen;
er heerschte in die stad eene beschaafdheid van omgang, een goede toon
van zamenleving. Men verwondere zich dus niet over de gehechtheid,
welke oude Academieburgers voor de stad zelve behouden.
De stad Utrecht in hare betrekking tot de Hoogeschool in dezelve gevestigd,
bl. 58.
2
In het jaar 1828, bij gelegenheid van de organisatie der schutterijen,
verscheen in Belgie een stel spotprenten, op ieder van welke de schutterij
onder de type van een kruidenierachtig personaadje, van der Snuif
genaamd, voorkwam. Op eene derzelve onderwijst van der Snuif eenige
recruten, geen van allen staat stil. Conscrits! roept hij, souvenez-vous que
le premier mouvement de l'exercice est l'immobilité!
3
J. JANIN,

exposition de l'industrie nationale; revue de Paris, Juin 1834.

4
1

Zie Studenten-Typen, bl. 54-55. Men vergelijke verder: Studentenleven, bl. 561-564.
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don Juan, c. 13, str. 106.
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5
Het wapen der stad Leyden vertoont de sleutels van St. Pieter. Een
onvergefelijke misslag! Het had zijn vischnet moeten wezen. Het is de
stad der visscherij. Nader haar van den kant der Hoogewoerts-, der Koe-,
der Witte-, der Rhijnsburger-, der Mare-poort of van welke poort gij wilt,
overal wappert u van de leuning der poortbrug een opgeheschen totebel
tegen. Wandel de Leydsche cingels rond, geen drie boomen zult gij zien,
of gij ziet bij den derden een hengelaar, in das, jas, en gras gedoken, een
neuswarmer in den mond, aan zijn rechterhand een kluit vuilgeworden
vischdeeg, aan zijn linker drie of vier zieltogende bliekjens. Katvisch is
den Leydenaar dierbaar! Al wat aan den angel bijt, en met bloedige
kieuwen en half uitgeboorde oogen van den angel kan worden afgescheurd
- ziedaar wat hem gelijkelijk gelukkig maakt.
HILDEBRAND,

de Leydsche peueraar.

6
Voor de menigvuldige fabrijken, waaraan Leyden haren toenmaligen bloei
te danken had, was goed zuiver water in de grachten een eerste vereischte;
van het jaar 1591 af, waren daartoe alle mogelijke, dikwijls zeer kostbare
middelen in het werk gesteld, en in 1609 was daaraan de laatste hand
gelegd. Het aanzien der stad was daardoor ook zeer verbeterd en lokte
vele vreemdelingen uit om zich te Leyden neer te zetten. Doch eene
gebeurtenis, waarvan men geen onheil vermoedde, vernielde in eens alles,
waarvan men toen de vruchten zou gaan plukken. De stad lag namelijk
tusschen twee Meeren, het Haarlemmer- en de Zoetermeersche Meer; de
gemeenschap tusschen deze beiden, was alleen door de Mare en Vliet, die
door de stad passeerden; zoodra nu harde wind het water van de eene in
de andere plas overdreef, ontstond een stroom en schuring in de grachten,
die tot de verversching van het water zeer veel medewerkte. In 1614 werd
de Zoetermeersche Meer drooggemaakt, nu hield de schuring in de grachten
grootendeels op, en men ondervond dadelijk den last van vuil en stinkend
water in de grachten. Dit schijnt jaarlijks te zijn toegenomen, zoodat in
1628 aan den landmeter J.P. Douw werd opgedragen, om nieuwe middelen
ter verversching voor te slaan.
In 1629 heeft hij aan dezen last voldaan, door het indienen van een ruw
ontwerp; aan dit plan schijnt echter geen gevolg te zijn gegeven, maar aan
hem te zijn opgedragen om een nieuw voorstel in te dienen; ten gevolge
daarvan heeft hij dan ook in 1633 eene uitvoerige memorie daarover
ingeleverd, onder anderen inhoudende om door een kanaal versch water
van den Yssel te laten instroomen, en te Katwijk een uitlozingskanaal tot
in zee te graven.
Hoe groot de last was, kan men ligt opmaken uit deze middelen, tot herstel
voorgedragen; reeds meermalen waren er besmettelijke ziekten ontstaan,
en in 1635 is eindelijk die stank in de vrachten zoodanig toegenomen, dat
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er eene wezenlijke pestziekte uitbrak, waaraan van 23 Junij 1635 tot 29
December daaraanvolgende 13.580 menschen bezweken zijn.
De toenmalige bloei van Leyden was alleen aan de gedurig vermeerderende
fabrijken te danken; de voornaamste waren brouwerijen, branderijen,
verwerijen en fabrijken van wollen goederen en greinen; voor die allen
was zuiver water de hoofdvereischte; en is het dan wonder dat de stad
Leyden, door de ondervinding geleerd, zich met alle magt
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verzette tegen elk plan tot droogmaking van het Meer, waarvan zeker nog
grooter nadeelen te wachten waren; was het wonder dat de groote
Vroedschap die Resolutie van 1632 genomen heeft, waardoor zij een, voor
het welzijn der stad, zoo hoogst gevaarlijk ontwerp voor altijd belette.
memorie over de regten der stad Leyden op het
Haarlemmer Meer, bl. 57-59.
J.A. DE FREMERY,

7
Gaz zien, hetzelfde als: een stuk in (zijn kraag) hebben. In het koffijhuis
van Francken in het Noordeinde brandde het eerst het gaz portatif,
waarmede thans de meeste winkels te Leiden verlicht worden. De
nieuwsgierigheid dreef de Academische jeugd in grooten getale derwaarts,
en dat zij duizelig werd bij het kijken in de vlam, en... in het glaasje, spreekt
wel van zelf. Van daar de oorsprong der spreekwijze.
8
De Collegies behoorden in het Academiegebouw en niet ten huize der
Professoren gegeven te worden, zoo als thans, krachtens Art. 72 der Wetten
en Besluiten, vrij staat.
9
De Tied, de Thor, de Mac, de Uil, Jan Polyp, Gajus, enz. Er is toch wel
niets onschuldigers dan deze bijnamen! Zij zijn noch vernederend, noch
bespottend, en geven geene de minste aanleiding tot verkleining van den
eerbied, Hoogleeraren verschuldigd. Waarom zou ik dan geaarzeld hebben,
ze in de gesprekken mijner Studenten op te nemen?
10
In het eerst schijnt Bronckhorst te hebben gedicteerd, doch, op verzoek
van Curatoren aan hem en andere Professoren, naderhand de wetten uit
het hoofd te hebben verklaard, want ‘25 Sept. 1592, eindigde ik mijne
lessen over den Codex, na het afhandelen van den titel de Usuris. De
Curatoren begeerden, dat wij, met daarlating van de gewoonte om te
dicteren, de wetten, door daarover te spreken, (viva voce) zouden
verklaren.’
G. MEES AZ., het dagboek van Everard Bronckhorst; zie den Overijsselschen

Almanak voor 1844.
11
Tegen den tijd, dat de lessen eenen aanvang zouden nemen, schafte ik mij
een riem papier, drie bossen pennen, een kan inkt, en twee porte-feuilles
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aan: - alle deze dingen zijn even zoo noodzakelijk voor eenen Student, als
geweer en patroontasch voor den soldaat. Om dit te begrijpen dient gij te
weten, dat op meest alle collegiën geschreven wordt, dat wil zeggen, dat
de Professor zijne lessen zeer langzaam voorleest, en de Studenten des
Professors woorden met radde vingeren opschrijven. Dat dit in het eerst
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een bijna ondoenlijk, altijd een zeer lastig werk is, behoef ik u niet te
vertellen: bij iederen Professor zit men gedurende den collegietijd gestadig
te schrijven, naauwlijks tijd hebbende, om nu en dan, uit den voorraad van
verbeterde pennen eene andere te nemen, of zijne werktuiglijk kromstaande
en met inkt bemorste vingers eens uit te rekken. Dit nu is mijne bezigheid
gedurende bijna den geheelen morgen; de avond is voor het eigenlijke
studeren bestemd. Wanneer ik des avonds op mijne kamer kom, om te
studeren, dan zie ik er tegen op, om mijne dictaten in de hand te nemen:
- wat zijn deze dictaten? Half leesbare, onregelmatig en dikwijls morsig
geschrevene stukken, waaraan ik één of meer uren moet opofferen, om ze
met veel hoofdbreken nog eenigzins leesbaar te maken, in te vullen en er
hier en daar een scheidteeken tusschen te voegen. Wanneer ik met dit
vervelend werk bezig ben, denk ik wel eens bij mij zelven: is dit dictaten
schrijven dan zoo volstrekt noodzakelijk? Is hetgeen ik thans doe geene
tijdverkwisting? Welk nut zal ik er in het toekomende van hebben, daar
toch nooit bij mij de lust kan opkomen, deze slordige brokken weer na te
lezen? Is er dan geene manier uit te denken, om ons op eene nuttiger en
zoowel voor de Professoren als Studenten aangenamer wijze, hetzelfde te
leeren? Er zijn zoo vele boeken over alle wetenschappen geschreven, zou
men dus niet boeken bestuderen kunnen, daar men dan, na dat wij deze
boeken gelezen en herlezen hadden, ons over hetgeen wij weten moeten,
konde ondervragen? Of zouden, gesteld dat er geene geschikte boeken
voorhanden zijn, deze dictaten niet kunnen gedrukt worden,2 dan konden
de Professoren er jaarlijks, indien zij zulks noodig oordeelden, er altijd
nog het een of ander bijvoegen? Drukken is zeker kostbaar, maar zoude
een Professor, die nu, al dicterende, vier uren in eene week noodig heeft,
zijne lessen dan niet in twee uren kunnen afhandelen? - en konden de
Studenten dan voor de eene helft van het collegiegeld zich die gedrukte
dictaten niet aanschaffen?3 Deze dictaten zijn of geheel en al een nieuw
werk, of een uittreksel uit grootere werken; in allen gevalle worden zij
door Hoogleeraren opgesteld; zouden zij dus niet verdienen ter pers gebragt
te worden, zoude men dan, ook na het verlaten der Academie, er niet zeer
veel dienst van kunnen hebben?
VINDICAT ATQUE POLIT,

mengelingen door de Groninger Studenten, bl.

65-67.
12
Quo constet de auditorum presentia, Professores bis, minimum, quoque
mense, auditorum nomina citabunt. Quo Rector Magnificus negligentes
studiosos admonere et rem cum parentibus communicare possit,
Professores absentium nomina eidem indicabunt.
2
3

Enkele Professoren begrijpen dit thans ook.
Hetgeen eigenlijk zeggen wil, dat de Professor de helft van zijne collegie-gelden
besteden moest om de onkosten van het drukken te bestrijden.
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Statuta Academiae Leodiensis, 10 Dec. 1826.
13
De Senaat handhaaft alzoo de voorouderlijke gewoonte der Honoraria, die
nooit(?) nadeeliger invloed hebben gehad op de waardigheid en het aanzien
van den Professo-
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ralen stand, en in allen geval niet kunnen afgeschaft worden zonder
verkorting van verkregen regten. Alleenlijk verklaren twee leden der
Regtsgeleerde Faculteit zich stellig tegen de Honoraria, en oordeelen het
welvoegelijker, dat de Regering, wie zoo veel gelegen ligt in den welstand
en bloei der Academien, het vaste tractement vermeerdere met die som,
die thans door elk in het bijzonder uit de Honoraria wordt gebeurd en de
Studenten zelve contributien doe betalen, die de lands-uitgaven van het
vermeerderd tractement ligtelijk zouden kunnen bestrijden.4
Punten van overweging medegedeeld door den Senaat der Academie te
Leyden, 18 April 1828, bl. 14.
Geven de collegie-gelden ook aanleiding tot het doen ontstaan van
onaangenaamheden of verkeerdheden in de betrekkingen tusschen
Hoogleeraren en Studenten?
Geene de minste - wanneer de Hoogleeraren en de Studenten, verstandig,
billijk en fatsoenlijk zijn. - Anders, veelvuldige.
Consideratien van Prof. H.W. TYDEMAN, te Leyden, over de Punten van
overweging betrekkelijk het Academisch Onderwijs, 5 Julij 1828.
Mais voici le point vital de la constitution des universités en Hollande et
en Allemagne. Le professeur a un traitement fixe convenable, mais il reçoit
aussi une rétribution des élèves qui fréquentent ses cours.5 Je l'ai dit ailleurs,
et je le répète, c'est la l'unique moyen d'avoir des professeurs zélés6 et des
auditeurs assidus. Nulle invention ne peut remplacer cette condition
fondamentale. Par exemple, l'appel qui se fait ou qui devrait se faire dans
nos facultés de droit en France, est une pratique puérile, tyrannique et
vaine. Qui oserait proposer de la transporter dans les facultés des sciences
et des lettres? La vraie discipline d'un cours, la vraie garantie de l'assiduité
est dans la rétribution des élèves, c'est aussi là qu'il faut chercher la garantie
d'un auditoire sérieux qui réagit à son tour sur l'enseignement.7 Alors plus
de cours de luxe, plus de déclamations, de divagations, d'excursions
perpétuelles hors du sujet. Tout cela, loin de repousser la jeunesse, l'attire
naturellement, lorsqu'elle peut venir écouter tout cela pour rien et
uniquement pour son plaisir; mais si, pour son argent, on ne lui donne que
des phrases, les plus belles, si elles sont vides, ne suffiront plus.8 Le
professeur qui voudra un nombreux auditoire, dans le double intérêt de sa
renommée et de sa bourse, fera effort pour être solide, substantiel, instructif,
4

5
6
7
8

Dit stelsel heeft anders veel voor zich. De Professoren geraakten dan buiten finantiële
betrekking met de Studenten of derzelver familiën.
Consideratiën van Prof. H.W. TYDEMAN.
Waartoe deze rétribution, zoo het tractement convenable is?
Tollen derhalve, die door gouden zweepen moeten gedreven worden.
Dit wordt hier en daar in mijn tekst genoeg weersproken.
Ik durf beweren, dat deze gedachte nooit bij een Student is opgekomen. Eer zou men
ze juist lokken door vermakelijke of schitterende woorden. Maar om het geld! Papa
betaalt immers! Kortom, ubi rerum testimonia adsunt non opus est verbis.
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comme aujourd'hui je sais des professeurs capables de donner un très-bon
enseignement, et qui se tourmentent l'esprit
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pour faire, contre nature, un enseignement léger, à la portée9 de leurs
bénévoles auditeurs. Je sais parfaitement que je prêche dans le désert et
que je ne serai point écouté; cependant je ne cesserai de m'opposer à un
usage qui n'a pas trente ans en France, et qui, depuis trente ans, a toujours
été un abus manifeste, la règle et la pratique de toutes les universités du
monde et la voix de l'expérience universelle.
V. COUSIN,

de l'instruction publique en Hollande, p. 94.

Voor dit laatste woord valt zeker alle verdere redenering, alsmede voor
hetgeen volgt in de noot: c'était aussi l'avis de M. Cuvier. Waar zulk eene
stem spreekt, zou men geneigd wezen nederig te zwijgen.
14
Geen enkle koorknaap was verschenen
Om bij den dienst zijn hulp te leenen.
TOLLENS,

de boodschap naar de ijzersmelterij.

15
De Regtsgeleerde Faculteit rekent zich bij deze gelegenheid verpligt, op
te merken: dat het voorbereidende Examen, hetwelk door hare Studenten
moet worden afgelegd eer zij toegang kunnen verkrijgen tot de lessen der
Faculteit, geenszins die vruchten schijnt te geven die zij er van gewenscht
had. Indien de Student bij zijne komst aan de Hoogeschool voorbereid zal
zijn, als met regt van hem moet geeischt worden, oordeelt de Faculteit het
noodeloos, dat hij ook onwillig een geheel jaar afgehouden worde van die
studien, wier beoefening het doel is, dat hij zich voorstelt.
Punten van overweging medegedeeld door den Senaat der Academie te
Leyden, bl. 8.
Van de Propaedeutische zou, dunkt mij, het Collegie in de Mathesis het
eenige zijn, dat te behouden ware, zoo men het namelijk niet door een
behoorlijk in de Logica wilde doen vervangen.
16
Er zijn nog wel anderen dan stommerikken en propaedeutici, die hunne
verschillende Dictaten aldus onder elkander schrijven, maar zij doen het
uit eene soort van zuinigheid, omdat zij t'huis komende die Dictaten toch
weder verscheuren: zij houden het Collegie niet geregeld en 't ware dus
zonde van het kostelijke papier.

9

Om namelijk, volgens des schrijvers meening, des te meer bénévoles auditeurs te
lokken, want de portée komt hier eigenlijk minder te pas.
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17
BILDERDYK.

18
Amsterdamsche Geschiedenissen, IV, 487.
19
Klikspaan vergat van de Examina, bedoeld bij Art. 150 van de Wetten en
Besluiten, te gewagen.
Art. 150 van het besluit van 2 Aug. 1815 schrijft voor, dat zij, welke niet
aan Gymnasiën onderwezen zijn, tot de akademische lessen niet zullen
kunnen bevorderd worden, dan nadat de letterkundige faculteit der
Hoogeschool hun een examen zal hebben doen ondergaan. En wat gebeurt
nu? Geene faculteit neemt het examen af, één enkel Hoogleeraar doet het,
en hoe slordig, hoe strijdig met de waardigheid van hun ambt, met hunnen
pligt, zij hierbij te werk gaan, bewijst de toelating van hen, welke
naauwelijks de latijnsche verbuigingen en vervoegingen kennen.10 In het
goede land onzer vaderen, waar men gewoon is Gods water over Gods
akker te laten loopen; waar men geene pligtsvervulling kent, zoodra gemak
of moeijelijkheid met personen in het spel zijn, is zoo iets mogelijk. In
welk ander land van beschaving en orde zoude een zoo grof misbruik,
eene zoo duidelijke verkrachting der wet of wat voor wet geldt mogelijk
zijn of althans lange jaren aaneen kunnen voortduren, zonder dat de
algemeene verontwaardiging daartegen hare stem verhief?11
Arnhemsche courant, 15 Dec. 1842.
20
Maar op welk eene wijze zal die onderstand, aan geleerde studien
geschonken, de beste gevolgen hebben? Hoe zal de regering deze hare
weelde op de schitterendste te10

11

Vergel. bl. 254.
Cependant M. van Heusde m'a avoué, comme le fit quelques jours après M. Bake à
Leyde, que s'il s'agit de candidats pour les sciences, pour la médecine, et même pour
la jurisprudence, l'examen est très facile et d'une extrême indulgence. C'est un grand
mal, qui aggrave celui de la nullité de l'examen d'immatriculation; et ces deux abus
méritent au plus haut degré l'attention du gouvernement.
V. COUSIN, de l'instruction publique en Hollande, p. 96.
Leyden 17 Jan. - De Fac. der Besp. Wijsb. en Lett. aan de Hoogeschool alhier, heeft
ter kennisse van de belanghebbenden gebragt, dat zij tot het afnemen der examina,
bedoeld bij Art. 150 van de Wet van 1815, voortaan vaceren zal op den tweeden
Zaturdag van iedere maand, buiten de vacantietijden; zij, die dat examen willen
afleggen, moeten zich 8 dagen te voren aanmelden bij den Decanus der genoemde
Faculteit.
Leydsche Courant.
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vens en nuttigste wijze ten toon spreiden? Dit kunnen en moeten de
Universiteiten te weeg brengen, welke in de eerste plaats eene verzameling
moeten zijn van bedrevene en met roem bekende mannen, in ieder vak
van wetenschap, zoowel, als in derzelver ontelbare onderdeelen, door de
regering gekozen,12 en bezoldigd op eene wijze, die hen aan die inrigting
verbindt, die hen in staat stelt, niet alleen om onbezorgd voort te gaan op
de baan van eer en roem, maar ook om zich van het noodige daartoe te
voorzien. Deze vereeniging zal wel niemand twijfelen dat zoo wel voor
ieder op zich zelven, als voor de wetenschap in 't algemeen uiterst
voordeelig is. Het is waar, menig een heeft zich onsterfelijk gemaakt,
schoon hij alleen, en in een afgelegen oord bijna vergeten leefde. Maar de
bekwame gelegenheid om met elkanders vernuft en kennis voordeel te
doen, om elkander door omgang en wetenschappelijke gesprekken te
scherpen; de geschiktheid bovendien, om aan zulke inrigtingen boekerijen,
en alle verdere verzamelingen en hulpmiddelen voor studie te verbinden,
hoedanige geene regering, veel minder ieder in 't bijzonder, overal en door
een geheel land kan stichten; het gemak, dat het gouvernement zelf
ondervindt, wanneer het over een bepaald onderwerp de gedachten wil
uitlokken van hen, die er meest in bedreven zijn, en die nu gezamenlijk
daarover kunnen beraadslagen, dit alles doet eene Universiteit als de
wenschelijkste zamenstelling van geleerden beschouwen, en die, door
gepasten naijver op te wekken, het geschiktste is om de goede zaak te
bevorderen, en evenzeer den vaderlandschen naam te onderschragen en
te verbreiden. Op zulk eene wijze zal de Universiteit eene maatschappij
zijn, waarin alle de voordeelen van het bijzonder en vrij eigendom genoten
worden, en echter al het gewonnene ten beste van het algemeen uitloopt.
Over Universiteiten en hooger Onderwijs, 1e brief, bl. 27.
Dáár (waar de geestdrift voor wetenschap ook iets van haren zin mededeelt
aan het Volk) zijn de Scholen en Universiteiten, in het oog der Natie, niet
slechts kweekplaatsen en trekkasten, als door stoomkracht aangezet, om
in het kortste tijdsbestek Godsdienstleeraars en Regenten, Artsen en
Onderwijzers vroeg rijp te leveren aan den staat; neen! zij zijn, in den geest
eener beschaafde Natie, brandpunten van licht en wetenschap, waar alle
vakken van menschelijke wijsheid, en alles wat de ontwikkeling van den
menschelijken geest beoogt, zich als in zoo vele middenpunten
gemeenschappelijk vereenigen. Zij zijn de vertegenwoordigers der
verstandelijke en zedelijke hoogte, waarop de Natie geklommen is.
redevoering over de aankweeking van den echt
wetenschappelijken geest, onder eene natie, bl. 13.
H.J. ROIJAARDS,

21

12

Ook de Professoren in de Godgeleerdheid?
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Handhaving der wetten. - Men zoude misschien het voorlezen en teekenen
van Statuten, of zelfs het afleggen van een Eed, nuttig mogen noemen,
doch de Senaat twijfelt, of zoodanige voorschriften bestendigen indruk en
kracht zouden hebben. Hij houdt zich overtuigd, dat ook hier de meeste
hope moet gebouwd worden op de te vernieuwen krachtdadige pogingen,
om geene dan bekwame jongelingen van 18 of 19 jaren tot
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het Akademisch onderwijs toe te laten, en zoo veel mogelijk het Student
zijn tot een woord van eervolle beteekenis te maken.
Punten van overweging, medegedeeld door den Senaat der Akademie te
Leyden, bl. 21.
Hoogere klassen op de Gymnasiën en overgang van derzelver leerlingen
tot de Hooge Scholen. - Aangaande dit onderwerp, behoeft het geen betoog,
dat elk aankomend Student op de Gymnasiën reeds zooverre behoort
gevorderd te zijn, dat hij met vrucht de lessen der Hoogleeraren kan
bijwonen. Daartoe evenwel meent de Senaat, dat het bepalen van jaren,
die vereischt worden, om tot de Akademie over te gaan min gepast is. Hij
erkent, dat het te wenschen is, dat de Studenten niet te vroeg op dezelve
worden ingeschreven, en dat zelfs vroeg rijpe verstanden nog niet altijd
vatbaar zijn voor akademisch onderwijs en die jonge lieden geschikt voor
het akademisch leven. Maar de Senaat erkent tevens, dat het maken van
bepalingen hieromtrent veruitziende gevolgen kan hebben, en de vrijheid
der ouderen bij de opvoeding hunner kinderen belemmeren.
Men meent, dat ditzelfde doel door andere middelen zeer wel zal kunnen
worden bereikt, te weten door de gepaste inrigting der Gymnasiën en de
goede verdeeling van het onderwijs op dezelve. Hierdoor zal men
voorkomen, en dat de jonge lieden op de Gymnasiën te veel, op eene voor
hunne ontwikkeling schadelijke wijze, met werkzaamheden worden
overkropt; en dat zij te vroeg tot de Akademiën overgaan. Hoogere klassen
behoeven daarom aan de Gymnasiën niet te worden toegevoegd. Het
grondig, doelmatig ingerigt en wel verdeeld onderwijs zal de kweekelingen
van zelve langer op de Gymnasiën doen vertoeven.
Inlichtingen of consideratiën van den Akademischen Senaat der
Hoogeschool te Utrecht over de Punten van overweging, bl. 4.
22
De Schrijver van het Studentenleven vreest, dat zijne lezers het
zweetkamertje bezwaarlijk zullen herkennen, dewijl de kagchel, welke,
als staande decoratie, aan de drie witte muren karakter geeft, aan den
verkeerden kant staat; eene vergissing, welke de steendrukker, zoo hij het
verkozen had en aan des Schrijvers verzoek had gehoor gegeven,
gemakkelijk zou hebben te regt gebragt. De tijd, en ook de moed, ontbraken
tot eene geheele overwerking, welke noodig zou zijn geweest, der plaat,
en den Schrijver blijft derhalve alleen over op de toegevendheid zijner
lezers te steunen.
23
De Senaat heeft rijpelijk alles overwogen, wat voor en tegen dit stelsel
(het toekennen van graden) kan worden in het midden gebragt; maar hij
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is verpligt het toekennen van deze graden voor het vervolg te moeten
afraden.13
Inlichtingen of consideratien van den Academischen Senaat der
Hoogeschool te Utrecht, bl. 12.

13

Prof. H.W. Tydeman noemt het graden-systema in zijne Consideratien: ons dagelijksch
verdriet.
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24
MOLIÈRE,

le malade imaginaire, troisième intermède.

25
Grâce à des changements de peu d'importance, mais qu'on fit sonner bien
haut M. de Vaudreuil demanda et eut la permission de faire jouer chez lui,
à Genevilliers, par les comédiens français, la pièce de Beaumarchais; cette
représentation était censée en petit comité; il s'y trouva néanmoins trois
cents personnes. La reine, le comte d'Artois et quelques dames des intimes
de sa majesté y assistaient en loge grillée.
L'élite de la cour et de la ville y était. Quelque difficulté qu'il y ait presque
toujours à rendre fidèlement ces termes expressifs qu'un homme qui veut
peindre à grands traits laisse échapper dans la liberté de la conversation,
je ne puis me refuser ici à consigner le jugement très-précis que porta de
cette comédie M. le comte d'Artois. Le roi lui ayant demandé le lendemain
de cette représentation d'essai ce qu'il en pensait: - ‘Fautil vous le dire,
Sire, lui répondit son altesse, à l'oreille (la scène se passait dans
l'appartement de la reine); faut-il vous le dire en deux mots? L'exposition,
l'intrigue, le dénouement, le dialogue, l'ensemble, les détails, depuis la
première scène jusqu'à la dernière, c'est du... tempérament, et puis encore
du tempérament’ Le roi rit beaucoup, on voulut savoir le mot:
l'impossibilité de le répéter tout haut suffit sans doute pour le laisser
deviner, et moi qui ne veux pas blesser les yeux de mes lecteurs, j'avoue
que je viens de me permettre pour la prose nerveuse de son altesse, le
genre de variantes que se permettait Auger pour les vers de Racine, mon
mot de quatre syllabes est ici pour un autre qui n'en a que deux.
Mémoires de Fleury, 11, p. 409.
26
J.P. HASEBROEK,

poëzij, bl. 90.

27
Kikman is een aanspreker, die op de Breêstraat, tusschen het Stadhuis en
de Koornbrugsteeg woont, en, zoo als ieder eerzaam Leidenaar, een Student
houdt. Deze zijn toenmalige Heer voor een paar jaren op zekeren avond
met een nat zeil naar zijne kast laverende en den weg bijster geworden,
vraagt aan een paar straatjongens: - Kun je me ook zeggen waar of Kikman
woont? - Die woorden klinken hun in de ooren - straatjongens-instinct! op de wijs van zekeren marsch, welken de taptoe, juist in dien tijd,
nagenoeg iederen avond blies, even gelijk de latijnsche-schooljongens latijnsche-schooljongens-instinct! - in de twee eerste verzen van de Ilias
de finale van het vierde bedrijf uit de Muette de Portici hooren. En men
weigert onzer natie nog altijd muzijkalen aanleg! Waarop de jongens, te
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gelijk antwoordende, in vollen adem en op genoemde bekende wijs, het
eerst en zoo algemeen berucht geworden couplet... improviseerden. En
men geeft voor que la poésie s'en va! Spoedig zongen het tien, spoedig
honderd, spoedig duizend straatjongens; toen de schooljongens, toen de
groote lui's kinderen,
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toen de H.H. Studenten. Weldra was het lied in den Haag, te Rotterdam,
te Amsterdam, weldra in den Bosch en te Groningen, waar Kikman in den
beginne voor een fabelachtig wezen doorging. En men klaagt over gemis
aan publieken geest! Maar de arme aanspreker was ondertusschen de bloed.
Het was om razend te worden! Overal werd hij met het lied van Kikman
begroet, op alle hoeken van straten en van boven alle onderdeuren, en, als
's avonds de taptoe ging, was het concert even vocaal als instrumentaal.
Geene uitkomst voor den scherp vervolgde. Als hij eene weet had,
schaterden het de meiden, zoodra zij zijne dikheid met den bril gewaar
werden, in zijn aangezigt uit, sloegen hem de deur voor den neus toe, en
lieten hem onverrichter zake staan; als hij in pontificaal een lijkstoet leidde,
weergalmde de lucht van - het lied had velerlei bijvoegselen gekregen,
vires eundo Kun je me ook zeggen waar of Kikman woont,
Kikman woont,
Kikman woont,
Die met zijn dikke, vette kuiten voor de lijkkoets loopt,
Lijkkoets loopt,
Lijkkoets loopt...

Zoo ging het weder met een ander couplet voort. Het was nooit uit en liep
steeds rond. De rima assonante voldeed.
Men beseft dat de man rust noch duur had. Daarbij kwam, dat de naam
ook zoo uitmuntend voor iets dergelijks geschikt was. Kikman! het woord
was er immers voor geschapen! en het geluid, dat de jongens op Kik wisten
te maken, was voor iemand buiten het gild even onnavolgbaar als van de
potsierlijkste uitwerking. Het ergste van deze grap was echter, dat 's mans
bedrijf er door dreigde te verloopen. Wie wilde zoo'n aanspreker meer
gebruiken! De broodnijd der confraters stookte welligt het vlammetje aan.
En zeker was niemand erger in het ootje dan de beklagenswaardige
Kikman. Eindelijk liep het zoo grof, dat hij het niet langer kon uitstaan en
een laatste middel beproefde. Op zekeren avond namelijk onthaalde hij
een geduchten troep jongens, die het verwenschte lied weder voor zijne
deur stonden te zingen, op koek met koffij, hield hun in zijne wanhoop
eene zielroerende aanspraak benevens eene uitdeeling van centen, en deed
hun de plegtige belofte afleggen, het lied van Kikman nimmermeer aan
te heffen, - waarop natuurlijk de behoefte om, zoodra zij zich zoo vol
gestopt hadden, dat zij niet meer konden, het lied met nog luider stem uit
te braken, bij de bengels des te sterker ontwaakte. Ten gevolge van de
muzijkale proeven, die het vaderlandsch gemeen dagelijks op zijn van
deed, werd de man ziek van hartzeer en ook wegens den teruggang zijner
zaken. Helaas! het was om medelijden te krijgen. Voor hem overleed geen
enkel Leidenaar meer, en weldra zou hij zeker tot het droevig besluit
hebben moeten komen, zelf maar te sterven, en dan te zien hoe zichzelven
aan te zeggen, zoo niet het lied, na toch een geheel jaar te hebben gebloeid,
gelukkig door andere melodiën was verdrongen geworden, langzamerhand
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van de straat en uit het geheugen verdwenen en Kikmans noodlottige faam
weldra in eene voor hem gezegende vergetelheid geraakt.
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28
Macbeth, 11, 3.
29
De twee Vlakken of het dorp in opschudding, Vaudeville, naar het fransch:
l'hydrophobe.
30
Aan mijnen vriende den edelen Heere F.C.C. Tydeman, bij sijne
bevordering tot Doctor in de beide Regten. v. 26.
31
Ter vijf en twintigjarige feestviering van den uittogt der jagercompagnie
van Leydens Hoogeschool in 1815. (Brummen, 16 Julij 1840.) Nederlandsche Muzen-Almanak, 1842.
32
De zamenspraak aldus te veranderen.
- Acht en twintig duizend, rekent men.
- Wel vreesselijk!
- Bedenk daarbij, dat wij vijf maanden vacantie hebben, en, daar de partijen,
gedurende dien tijd gespeeld, ten profijte van den kastelein zijn, tellen zij
onder de acht en twintig duizend nog niet eens mede. Het zijn toch vier
duizend partijen in de maand.
33
L'abbé LATOUCHE.
34
Te voren was er geene bepaalde Studenten-Sociëteit; de Leidsche burgers
en de Studenten hadden er gezamenlijk eene bij Hogenstraten op de
Breedestraat (waar nu juffrouw Charldorp woont). In 1814 is de eerste
Studenten-Sociëteit Minerva opgerigt bij van den Heuvel in de twee
Kolommen. Deze is gedissolveerd in 1818, wanneer eenige oud-leden eene
nieuwe opgerigt hebben, welke nu nog bestaat.
35
Onnoozele landschappen namelijk.
36
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37
Wie doet de toekomst duister zijn? van Tets.
Wie ziet er door een zwart gordijn? van Tets.
Wie ziet dat ontrouw en verraad
Daar achter op geschreven staat? van Tets. (ter.)

Het lied van de vier heeren.
38
Lorsque de cette vie on fait apprentissage,
Non, ce n'est point assez de s'armer de candeur,
De baisser, en marchant, les yeux avec froideur;
Comme au creux d'un vallon le ruisseau qui s'écoule,
Il faut sur les deux bords toucher à cette foule,
Réfléchir dans son cours bien des objets hideux,
Parfois troubler ces eaux en passant trop près d'eux;
Pour quelques rossignols chantant sur vos rivages,
Vous entendrez gémir bien des oiseaux sauvages,
Et les torrents viendront, et le flux de la mer
Parmi vos douces eaux mêlant son sel amer.14
Ce monde où l'on doit vivre, oh! jugeons-le, mon âme!
Partout haine, bassesse, ou jalousie infâme;
Nulle pitié, le sang, l'or dieu, la fausseté,
Et sous tous ses aspects l'ignoble lâcheté!
Non, ce n'est pas assez pour le chevreuil timide
De n'aimer que les bois et la feuillée humide;
Il a pour fuir les loups des pieds aériens,
Et deux rameaux aigus pour éventrer les chiens.
A. BRIZEUX,

Marie, p. 73.

39
HORATIUS,

lib. I. epist. 6.

40
Jongen! - barst hij uit - jongen! gij steekt mij een riem onder het hart, - ik
begon mij zelven te verwijten wat plannen ik al voor JAN SALIE heb
gemaakt; JAN SALIE poëet, - JAN SALIE Professor, - JAN SALIE diplomaat,
- JAN SALIE lid van de tweede kamer, JAN SALIE minister! - ik verbeeldde
mij, waarachtig! dat hij het al was! ik meende overal zijn' geest

14

Verg. bl. 334 r. 486-489.
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te zien! Immers ik, die weleer een' vloed van vreemdelingen naar de
werkplaatsen van mijne kunstenaars zag stroomen, om er de wonderen te
huldigen door hun genie geschapen; ik teerde in de kunst tientallen van
jaren op den roem van het voorgeslacht, - ik nam het middelmatige voor
lief. Immers ik, die in geheel Europa vermaard plagt te zijn om de wijsheid,
welke er van mijne hoogescholen uitging; ik meende eene halve eeuw lang
een heel licht te zijn, als ik eindelijk te hooi en te gras vernam, wat in den
vreemde al overbekend, al weder vergeten was, in allerlei vakken van
studie! Heb ik er niet op gestoft, dat ik de kronkelwegen der staatkunde
beu werd? ik, die de slimste diplomaat ter wereld plagt te zijn, die van alle
voorvallen, van alle bewegingen ten gunste der vrijheid partij trok, ik, die
vrede en oorlog maakte voor Koningen en Keizers! Of weet ik mij op het
punt van mijn geloof niet maar kwalijk naar mijne grondwet te schikken;
ik, die terugdeins voor het onderzoek mijner vroegere partijschappen; ik,
die roestte in mijne rust! - Jongens, laat mij uitspreken! - Weelde
ontzenuwt, verslapt, ontmant, JAN SALIE is de zoon van mijn' overvloed!
Wat klaag ik over hem, ik, die mij zelven moest aanklagen! in plaats van
den verhevenen, edelmoedigen geest, die mij in de dagen mijner opkomst
bezielde, werd ik de prooi van de bekrompenheid des verstands en van de
onverschilligheid des harten van den nieuwelingsrijke! Toen ik een geloof
op mijn eigen had, toen ik er driest voor uitkwam, dat ik het mijne het
beste van allen hield, toen was ik te gelijk voor andersdenkenden de
verdraagzaamste man van mijn' tijd, toen beschermde ik alle vervolgden,
die tot mij vloden, - waarom leert ge mij, nu ik allen gelijk heb gesteld,
niet den waarachtig-verlichtste, niet den waarachtig-vroomste, niet den
waarachtig-liefderijkste van allen te worden, - het beste bolwerk voor de
Kerk, in het bloed van mijne vaderen gevest?
W.D-s, Jan, Jannetje en hun jongste kind.
41
Men vraagt eindelijk: of er geene nadere bepaling behoort gemaakt te
worden, over de inzameling der Collegie-gelden? Daar er geene algemeene
bepalingen dienaangaande bestaan, meent de Senaat, dat het goed zoude
zijn die vast te stellen, en dat het gevoegelijkste tijdvak daartoe zoude
wezen het einde van den Cursus, onverminderd het regt, dat elk Student
heeft en behoort te behouden, zoo dikwerf als hij wil, daarna hetzelfde
Collegie te kunnen bijwonen.
Inlichtingen of consideratien van den Academischen Senaat der
Hoogeschool te Utrecht over de punten van overweging, bl. 17.
42
Te voren, zegt men, zonden de Professoren aan de betrekkingen rekeningen
van de Collegies, waarop de overledene geteekend had.
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44
Ik jaagde namelijk twee geheele dagen eenen haas achterna, doch al mijne
moeite was vruchteloos. Hoewel mijn hond hem ieder oogenblik den
voortgang belemmerde, zoo konde ik hem toch niet onder het schot krijgen.
Daar mij dit ook als iets bovennatuurlijks toescheen, zoo heb ik toch
nimmer aan tooverij kunnen gelooven, want ik heb in mijn leven te veel
buitengewoons gezien, om mij aan deze zwakheid schuldig te maken.
Eindelijk, na eene ongeloofelijke inspanning en vermoeijenis, gelukte het
mij, hem met mijn geweer te bereiken. Ik brandde los, hij stortte neder,
en wat meent gij dat ik vond? Een haas met vier pooten onder het lijf, en
vier op den rug. Waren nu de twee onderste paren moede, zoo wierp hij
zich, even als een bekwaam zwemmer, die beurtelings op buik en rug kan
zwemmen, ten onderste boven, en liep zoo met dit nieuwe vervoertuig
weder met eene versterkte snelheid voort.
Vrijheer von MUNCHHAUSEN, zonderlinge reizen en lotgevallen, XIX.
45
De Paauw.
46
Wamba is niemand anders dan de nar van Cedric den Sakser uit Walter
Scotts Ivanhoe, die, toen hij de rol van biechtvader bij zijn gevangen
meester zou gaan vervullen, even als meer gekken, met de taal der
geleerden blufte.
47
Pour champ de course, alors, tu lui donnas la terre.
A. BARBIER,

iambe 7.

48
DANTE,

Inferno, IV, 133.

DANTE,

Inferno, III.

49

50
J. VAN DEN VONDEL, Gijsbrecht van Aemstel, in het verhaal van den Bode.

51
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la mort de Socrate.
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52
BILDERDIJK,

ridder Sox.

53
Erudiendo et Oblectando is een Medisch Dispuut-Collegie; Theses en
Bijdragen betrekkelijk Zoölogie en Anatomia comparata worden echter
ook toegelaten. De Werkzaamheden bestaan in het expliceren en het doen
van Quaestiones over een opgegeven gedeelte van Anatomia generalis (uit
Sebastian), Materies Medica (te Water) en Pathologie (Pruys van der
Hoeven); in het verdedigen van Theses; het doen van eene demonstratie
op platen of op deelen van het menschelijk ligchaam en het schriftelijk
beantwoorden eener Quaestio.
54
Er bestaat een sprookje, dat het gevolg van zekere genoegens, door de
Leden van Tandem op een zomeruitstapje gesmaakt, een kind van het
vrouwelijk geslacht zou geweest zijn, hetwelk, om redenen niet moeijelijk
te raden, door het gezelschap in massa zou aangenomen zijn geworden en
deswege Tandemia gedoopt. Zij zou op kosten van de kas zijn opgevoed
en thans als meid binnen Haarlem dienende.
55
De Maarsmansteeg, aldus bijgenaamd wegens de vele winkels.
56
EEN DISPUUTREISJE. (GETROKKEN UIT EEN DAGVERHAAL).

Eerste dag.
Des nachts ten twee ure stappen zes jongelingen in een rijtuig, dat hen
naar Rotterdam en vervolgens op de stoomboot naar Arnhem zal brengen,
en, gelijk een hunner, een Theologant, aanmerkt, den Tabernakel gelijkt,
als zijnde met een voorhang van hemelsblaauw en purper en scharlaken,
hangende aan vier pilaren van sittimhout. De voerman valt in slaap, een
der jongelingen vat de teugels. Togt met de stoomboot. Het gezelschap
maakt kennis met een Kolonel, voorzien van een apengezigt, wiens naam,
van binnen in zijn manteljas geschreven, terstond een der Leden kenbaar
wordt, en die een jongsken bij zich heeft, hetwelk de Geheimschrijver
meent, in het Anatomisch Kabinet te Leiden op sterk water te hebben zien
staan; over welke meening de Kolonel zich aan tafel denkt te wreken, door
luidkeels uit te roepen: ‘ce ne sont que des écoliers!’ Het gezelschap rukt,
niet zonder gevolg, de poort van Arnhem binnen. Men besluit
oogenblikkelijk naar Lent te rijden, alwaar het gezelschap ten half één 's
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nachts aankomt. Geene plaats. Een der Leden houdt den waard eene
hartroerende aanspraak; nu gaat de deur open, en blijkt het, nadat het
geheele huis van onder tot boven doorzocht is geworden, dat niet meer
dan ééne zeer muffe, doch vrij ruime zijkamer het vertrek is,
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waarmede het gezelschap zich zal dienen te behelpen, het aldaar staande
ledekant voor den Praeses als veldheer bestemmende, daar de overigen
zich op den grond op een groot kermisbed zullen legeren. Eenig avondeten,
hoe sober ook, is welkom. Terwijl de Praeses intrek neemt in zijne
veldheerstent, genieten de overigen, in onderscheidene maten ontkleed,
de zoele nachtlucht, die zij met tabaksdampen bewierooken. Menigwerf
wordt aldus de schipbrug op en neder gewandeld, tot dat allengs de een
na den anderen de algemeene slaapkamer binnentreedt, welke bijna geheel
bed is. De slapende toestand van den veldheer mishaagt velen, daar zij
van gevoelen zijn, dat zijn wakend oog van uit zijne hooge legerstede
onophoudelijk behoorde af te zien op zijne ter rust gaande troepen. Doch
de menschelijke stem schijnt na herhaalde proefnemingen onvoldoende,
om hem tot ontwaken te bewegen, waarom de Geheimschrijver, op den
rand van het voeteneinde plaats nemende, zich door den langen van Gaag
een zoodanigen stoot laat toebrengen, dat hij, ten gevolge dezer
kunstbewerking, gordijnen en hemel in zijn val medeslepende, den Praeses
in staat stelt onder daverend handgeklap eenige vloeken tot nachtgroet aan
de juichende schare toe te duwen, die echter dadelijk onder de bouwvallen
van zoo veel pracht weder insluimert, steeds droomende van het vergezigt
op Arnhem, hetwelk hem zoo hevig getroffen heeft. Hierop besluit Vlieger
dezen gedenkwaardigen dag met een dans in het lange nachthemd en eene
groote vuurvlam op het hoofd, in welke de pluim van zijn vaderlief staat
te blaken.
Tweede dag.
Ontbijt met rijnwijn onder de lindeboomen. Vertrek van Lent. Het
Nijmeegsche Stadhuis, het Valkenhof en het Belvedere worden bezigtigd,
alsmede onder weg het goed van Jhr. Dommer, te Ubbergen. Het
gezelschap komt te Beek aan in het logement bij Beker, alwaar de
verhevene ligging van den tuin boven den straatweg onze reizigers
uitnoodigt elkander beurtelings de afdaling of opklimming te doen
bespoedigen of te beletten. Te eten in de opene lucht schijnt den reizigers
eene zonderlinge nieuwheid toe. Dit misschien, zoowel als de hoedanigheid
van het middagmaal en de vervrolijkende wijn, brengen de gemoederen
tot dien trap van gisting, welke men uitgelatenheid noemt. Een der jongelui
mist zijne pet en laat niet af van zoeken, hoe men hem ook verzekert, dat
zijn hoofddeksel onder de omelet verscholen zit, hetgeen bij de ontdekking
eene mengeling van vreugde en van schaamte in zijn binnenst doet ontstaan.
De hitte van den dag en de gevolgen van het middagmaal brengen eene
zekere zucht tot rust te weeg; groepswijze kiest men de graszode tot
peuluw, het kastanjeblad tot hemel. Steeplechase naar het meertje van
Persingen, om te baden. Men springt in de meeste modderslooten, die men
over wil. In het meertje is het water niet helderder dan in de slooten, die
ieder zoo hebben toegemaakt. Bovendien wil de veervrouw hun de schuit
niet toevertrouwen en handdoeken heeft zij niet. Terugtogt. Allen komen
druipende te Beek weerom en vliegen dadelijk naar boven, om zich de
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natte kleederen uit te trekken, de Praeses evenwel niet, voor zich eerst nog
eens door het zand te hebben gerold. Deze komt te voorschijn met geleende
pantalon en muilen, gene in zijne onderbroek, een derde met een langen
jas des kasteleins aan 't lijf, die alle naaktheid moet bedekken, een vierde
en frac. Doch waar blijft de Praeses? Een tweetal wordt ter navorsching
afgezonden en vindt zijn onschatbaar personeel te bed. Moedernaakt. De
man heeft volstrekt geen schoon goed meer. Desniettemin noodigen hem
de twee afgezanten uit, in de opene lucht te komen souperen. De naakte
verklaart te bed te willen blijven. De anderen vermeenen hem zulks niet
te kunnen toestaan. Volgt een strijd, onge-
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lijk zult gij zeggen: twee tegen één is moordenaarswerk. Tot narigt diene,
dat de naakte partij een leger van lakens, dekens, kussens, benevens bed
en matras, tot hare hulp gereed heeft, welke de aangevallene zoo behendig
weet aan te wenden, dat, hoezeer dit gansche leger in eene zonderlinge
demoralisatie geraakt, hij der kuische Suzanna gelijk blijft, en ofschoon
Suermalen een digt woud in de diepte ontdekt, de heremiet zich aan zijn
navorschend oog niet vertoont. Algemeene omwenteling van het ledekant;
de naakte wordt volkomen onzigtbaar. Doch op eens verheft hij weder het
woedende ligchaam, wentelt hetzelve met bewonderenswaardige vlugheid
een laken om, ontspringt het slagveld, neemt in die plooijen de
ontzagwekkende houding aan van den gladiateur vainqueur en kijkt met
blikken, glinsterende van toorn, de aanranders van de kamer af.
Naauwelijks van het lagchen over het verhaal van het gevecht bekomen,
aanschouwt het Gezelschap weder een ander tooneel. Daar treedt de Praeses
zelf de kamer binnen, waar zij zitten, gehuld in een sneeuwwit hemd,
scherp afstekende tegen eene kuit met moorzwarte kousen, in wanhoop
uitroepende: - kijkt, beesten! kan ik zoo beneden komen? - Collecte voor
den ongelukkige. Hij wordt, dank zij eene broek van een der vrienden, in
zegepraal terug gevoerd. De kurken vliegen van de Champagneflesschen.
Algemeene dronkenschap. De Praeses klimt, om zijne troepen te overzien,
met eene kaars in de hand, in den top eens lindenbooms.
Derde dag.
Togt naar Berg en Daal. Worsteling. Men bevindt zich, naar huis keerende,
voor een meer, dat het Wielermeer heet. Hoe verhit en bezweet ook, stort
men er zich in en vergeet in het frissche water de vergeefsche reis van den
vorigen dag. Terugkomst bij Beker aan tafel. Donderbui. De Leden maken
zich het liggen op den grond, nabij de overblijfselen van het middagmaal,
gemakkelijk, door zich kussens te laten brengen, ten einde ooggetuigen
te zijn van het ontzagwekkende tooneel. Men rijdt naar Cleef. Te
Cranenburg begroet hen de hospes met een latijnsch:
Studiosi homines
Semper sunt amabiles.

Algemeene opgewondenheid. Het gesprek wordt in de taal der geleerden
voortgezet, het Iovivat van het begin tot het einde gezongen, menige flesch
rijnwijn vermoord en Cranenburg verlaten onder het lied:
In sanitatem (hujus amici) bibas.

Bij Maywald worden zij met een: leben die Studenten! ontvangen.
Vierde dag.
Wandeling door het zonnige Reichswald. De reizigers keeren vermoeid
en misnoegd terug. Table d'hôte. Na het vertrek der dames en der meeste
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heeren, gaat men zich te buiten in den wijn: men viert feest. De lange van
Gaag verlaat de zaal en legt het af, Vlieger vervult de rol van soeur de
charité. Gevecht van den Praeses en den Geheimschrijver met een braaf
hollandsch burger, kort gebroekt, zwart gekoust, zwart gerokt, wit gedast.
Het drietal ligt te worstelen op den grond, met wrakken van
champagneglazen en wijnflesschen om zich heen. Het schreeuwen en
schelden van den landgenoot smoort in de liederen en toasten. Allen raken
lijk. Een enkele wordt onder de
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viranda vergeten. De hartelijke alexandrijnen, die hij uitbraakt, doen hem
ontdekken aan een tafeltje thee drinkende dames. Een
acht-en-zeventigjarige leidt hem liefderijk, met behulp van den eenigen
nuchteren kameraad, naar zijne kamer. Dalstein, die langzamerhand in het
leven terugkomt en van jeugdige opgewondenheid staat te blazen, komt
het voor, dat de bleekheid van Bergs gelaat in een ondragelijk contrast
verkeert met de zwarte kleur van zijn rok en beijvert zich de harmonie der
kleuren te herstellen. Tevens oordeelt men het algemeen noodzakelijk, ter
versterking van zijne ruggegraat, een zoo nuttig, ja, onmisbaar
ligchaamsdeel, zooveel waters op te offeren, als eene lampetkan bevatten
kan. De Praeses, eenige uren later eerst tot zichzelven komende, steekt het
opgezwollene hoofd uit het venster, te midden van een gezelschap
verwonderde dames, die zich vreedzaam in den schemer zitten te
verlustigen, en zich vervolgens voor het bed van den langen van Gaag
plaatsende, die de oogen opent, zegt hij:
- ainsi que moi tu sors de ton tombeau;
De tes excès braillants tirant un nouvel être,
La nature à tous deux nous permet de renaître.

- Ami, - is het antwoord,
Ami, vous revenez errer sur ce rivage,
Après avoir gémi dans un triste esclavage,
Et moi, je viens m'unir à tant d'êtres divers,
Et reprendre ma place en ce vaste univers.15

Nadronkenschap. Men drinkt limonade en blanche tunique. Een der Leden
wordt door den Geheimschrijver naar de plaatse des gemaks geleid. Zoodra
de bezwaarde, met de kaars in de eene hand en met de andere hand zijn
eenig wit kleedingstuk optrousserende, in gloria heeft plaats genomen,
kan de Geheimschrijver niet van zichzelven verkrijgen, zijne makkers niet
uit te noodigen, ingelijks getuigen te zijn van dit verschiet. Allen komen
hem aangapen, terwijl de angst van door hen, volgens hunne bedreigingen,
in dien toestand te worden aangevallen, hem op verdedigingsmiddelen
doet bedacht zijn, helaas! niet bij de hand. Hisce feliciter peractis, licht
de verloste het Gezelschap voor naar deszelfs gezamenlijke kamer, waar
de dag besloten wordt met eene française van vieren, ontworpen en
uitgevoerd door de Heeren Berg en Vlieger, die tot cavaliers verstrekken
aan de dames Suermalens- en van Gaagskiel, die onderscheidene malen
het quarré overschrijden of in flaauwte nederzijgen. Hoe groote moeite
zulks aan hare cavaliers veroorzaakt kan men ligt beseffen, terwijl de
gratie waarmede onze lange van Gaag dat stuk in het nachthemd uitvoert,
boven alle beschrijving is.
Vijfde dag.

15

ST. LAMBERT,

les saisons.
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Het Dispuutcollegie bezoekt de zwemschool. Zotte tooneelen. Hoe daar
een der Leden wordt beet genomen! Het ontbijt wacht hen bij de
terugkomst. Geen van allen durft het eerst voor het oog der gasten
verschijnen, zoo'n slechten indruk, meenen zij,
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moeten hunne uitspattingen van den vorigen avond op deze gemaakt
hebben. Eindelijk worden toch de stoute schoenen aangetrokken, en
Gelijk een jonge vrouw, ter slaapzaal ingetreden,
Met maagdelijke schaamte, en weigerende schreden,

bereikt het zestal de ontbijttafel. Het concert en bal van dien avond
noodzaakt hen vervolgens zich stadwaarts te begeven, om emplettes te
doen, en als zij van daar terugkomen is het dominospel hunne eenige
toevlugt, tot de etensklok zich hooren laat. Uit eigenbelang, wegens het
aanstaande bal, heeft men voorgenomen voor dezen dag alle studenticositeit
aan den kapstok te hangen en zich zoo innemend en ingetogen te gedragen,
dat men naauwelijks de vagebonden van gisteren in hen herkennen zal,
welk voornemen dermate gelukkig slaagt, dat een heer een der Leden
aanspreekt, om hem en zijne togtgenooten te prijzen, die als jongelieden
van fatsoen zich op eene fatsoenlijke manier vermaak weten te verschaffen,
in tegenstelling van dien troep van gisteren, die zich als liederlijke zwijnen
heeft aangesteld. Na het middagmaal begeeft men zich weder naar de stad,
ten einde, gedrongen door de dankbaarheid, jufvrouw Maywald sedert
gisteren verschuldigd, deze matrone een geschenk te koopen, het
Dispuutgezelschap waardig, hetgeen vervolgens met behoorlijken eerbied
aangeboden en met pligtmatige erkentelijkheid aangenomen wordt.
Men kleedt zich voor het bal. Een der Leden, wiens rok door midden is
gescheurd, van wiens beide hemden slechts eenige flarden meer over zijn,
verschijnt er met een flanellen borstlap tot overhemd, wollen sokken in
plaats van zijden koussen, schoenen met spijkers in plaats van luchtige
dansschoenen, en een vreemd opperkleed. Na den afloop van de partij
blijven de Leden, in dekens gewikkeld, nog eenigen tijd aan het proeven
van kruidenwijn in de opene lucht. Naar bed gaande, vinden zij den Praeses,
die zich, afgemat van zoo vele vermoeijende dagen, steelswijze aan het
drinkgelag onttrokken heeft, in een zoeten sluimer gedompeld, welke
plotseling gestoord wordt door het ineenzakken en ter neder ploffen van
's jongelings kribbe, veroorzaakt door het stilletjes uithalen van de pinnen,
waarna de gevallen zondaar opstaande, den laarzentrekker met woede en
drift in de rondte zwaait en weder het sein geeft tot eene algemeene
slaglevering, in welke ieders bed beurtelings tot veld van den uitgebarsten
oorlog verstrekken moet. Eerst als de dageraad begint aan te lichten, wordt
de vrede hersteld en heeft de slaap verlof van te komen. Doch naauwelijks
is de Geheimschrijver in den eersten sluimer gezonken, of het raam boven
zijne kribbe wordt opengeschoven, en een Cleefsche vriend klimt, na
menig avontuurtje in de stad, naar binnen, om de Academieburgers vaarwel
te zeggen. Dadelijk springt de Geheimschrijver op en leidt hem rond voor
al de bedden, elk der slapenden in het bijzonder het laatst onverwacht
bezoek luiderstemme aankondigende. Vlieger tracht terstond wijn magtig
te worden, de lange van Gaag is dadelijk bereid, om naar zijn verhaal van
de Cleefsche schoonen te luisteren, doch den Praeses verwekt de
voorstelling eene krampachtige uitrekking in den regter arm, welke in
deszelfs stuiptrekkende beweging met de linker wang des vreemdelings

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

zoodanig in aanraking komt, dat hierdoor een klank wordt veroorzaakt,
die bij de wakenden een luid gelach doet ontstaan, waarop de Voorzitter
uitbuldert: - ja! denk je, dat ik het niet vervloek, om voor jullie pleizier,
jan domie! weer op te staan; je zoudt een mensch zich, sacrement! dood
laten waken! Om half vijt moeten we immers weer op, rakkers!
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Zesde dag.
De Kellner wekt de heeren. Doch geene kans ziende hen wakker te krijgen,
geeft hij den langen van Gaag luidkeels te kennen, hem te hulp te komen.
Eensklaps springt deze op, loopt de bedden bliksemsnel langs, trekt de
vakerige Studiosi bij de beenen op den grond en noodzaakt hen op deze
wijs het leger te verlaten. Spoedig zijn allen gereed en wordt het te kort
komende geld uit de bijzondere beurzen bijgepast. Het rijtuig wordt
ingespannen, jufvrouw Maywald zorgt, dat er eenige flesschen kruidenwijn
in de caleche gepakt worden, en nu is het: - vaarwel, lief Cleef! - met een
helder Iovivat. Te Nijmegen scheidt het gezelschap, en men geeft de hoop
te kennen, elkander na de vacantie in goeden welstand binnen de
Academiestad en op de Vergadering van het geliefde Dispuutcollegie
weder te zien.
57
Zie hier het afschrift van een gedeelte der beoordeeling eens Students, die
toevallig is geroepen geweest zijn gevoelen over Hoofdstuk VI uit te
brengen: du choc des opinions jaillit la vérité.
Na het aanvoeren van de, in ons oog, juiste stelling, dat niemand zeggen
kan, hoe en waar men knap wordt, wil Klikspaan zijnen vriend echter iets
toonen van de wijze waarop Studenten werken en brengt hem op een
Dispuut-Collegie. Onderlinge oefening, ziedaar het doel! Hier, geene plaats
voor te ver gedrevene eerzucht, die met vreemde veeren prijkt, voor laffe
schaamte en menschenvrees; openlegging voor elkander van kunde, smaak
en gevoel, en daaruit noodzakelijk geboren vriendschap. Het Latijn spreken:
ongelukkig door de laauwheid van den Praeses meestal niet gehandhaafd.
De Oratio Latina: de weinige aandacht hieraan geschonken, wordt der
klok en taptoe aangewreven; misschien waart gij minder komiek geweest,
Klikspaan! maar zeker meer der waarheid getrouw, hadt gij het den Leden
zelven geweten, want, zelfs zonder bombam of trommelslag, luistert er
immers niemand naar. De Recensie wordt wat te onbelangrijk geschat;
goede Recensies geven goede Oraties; het is dus eene der gewigtigste
Werkzaamheden. Doch beschimp en bespot en verguis die belagchelijke
Interrogatie zooveel ge wilt, gij zult de dwaasheid niet genoeg kunnen
aantoonen van die walgelijke copij van een vervelend origineel. Wij komen
aan de groote Werkzaamheid, de Defensie, het middenpunt, de steunpilaar,
de kroon van alle mogelijke Dispuut-Collegiën, de koningin der
Werkzaamheden, die zich als dienaressen om haren troon henenscharen;
de belangrijke, die alle Leden bezig houdt en het gansche Bestuur in
beweging brengt. Te regt haar geprezen, lofwaardig gerekend en
onontbeerlijk verklaard, al is de vorm niet strikt logisch, het gesproken
Latijn barbaarsch, kannibaalsch, al zijn de Stellingen bespottelijk waar en
de opposities dwaas ongerijmd; want toch bewaart die oefening ons de
vlugheid in het spreken, leert de zwakke kanten der waarheden inzien en
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staat ons bij in het laatste uur van onze academische loopbaan. De
Intercapedo en daarna de Hollandsche Werkzaamheden. De Hollandsche
Oratie: Klikspaan stelt hier, dat, daar het doel van het Dispuut-Collegie
onderlinge oefening is, de Oratie streven moet, om de kennis der Leden
te vermeerderen en men dus minder vorm en originaliteit dan logische
orde en wezenlijke daadzaken behoort in aanmerking te nemen. De Oratie
is inzonderheid stijloefening en eene gelegenheid, die men
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elkander beurtelings verschaft om zich voor een bevriend auditorium te
oefenen, terwijl één uit hetzelve zijn oordeel schriftelijk zal uitbrengen,
opdat de Orator er zijn voordeel mede doe. Bij Klikspaan is het dus een
last: de redenaar moet de anderen leeren; bij ons eene gunst: hij mag zich
met behulp der anderen oefenen. De Hollandsche Recensie ontbreekt; men
gaat over tot de Declamaties. Deze worden afgekeurd, ja, der afschaffing
waardig gerekend. 1o. Om de dwaze keus der onderwerpen. Maar bewijst
zulks, dat er geene geschikte zouden te vinden zijn of dat de Declamatie
per se slecht is? 2o. Omdat niemand, als zij plaats hebben, meer lust tot
luisteren heeft, weinigen tot arbeiden. Dat dit onwaar is getuigt onze
ondervinding, die haar als eene der vrolijkste en levendigste
Werkzaamheden kent. In allen gevalle hangt zulks niet af van de
Declamatie zelve, maar van de orde der Vergadering en zou dus van iedere
laatste Werkzaamheid waar moeten zijn, hoe nuttig ook op zichzelve. 3o.
De kunst is te moeijelijk, de tijd te kort. In zeven tot tien minuten kan men
toch nog al iets vertellen en in een Dispuut-Collegie oefent men zich, maar
volmaakt zich niet. Men stelt zich niet voor door de Declamatie een
improvisator te worden, maar zich slechts eenigzins te gewennen aan het
spreken uit het hoofd.
Volgen de overige noodzakelijke verrigtingen, de toasten, het
boterhammetje en eindelijk de toepassing. Klikspaan verdedigt de
Dispuut-Collegiën tegen het vooroordeel, dat zij doelloos zijn of
onvruchtbaar, op eene juiste wijze en bewijst, dat zij den Propaedeuticandus
aan het werk houden, dat de verschillende kundigheden der Leden elkander
voorthelpen en vooruitzetten, dat omgang, vooral de zoo nuttige met oudere
Studenten, er door wordt bevoordeeld.
De Commentatie wordt kort en prijzend vermeld en eenige aardigheden
gedebiteerd over de Dispuutreizen en over een hersenschimmigen16 togt
van het Studentencorps.
58
lotgevallen der Rederijkers-Kamer voor uiterlijke
welsprekendheid, binnen Leyden, gedurende het tweede jaar van derzelver
bestaan, October 1835, bl. 33.
L.R. BEYNEN,

59
De meeste menschen worden zonder aanleg voor de kunst der uiterlijke
welsprekendheid geboren en zijn echter door hun ambt geroepen er eenig
talent in te vertoonen. Daarom zou de voorname en waarlijk hoogst nuttige
strekking van het bedoeld Academisch onderwijs, minder zijn kunstenaars
in het vak aan te kweeken dan onuitstaanbare sprekers en redenaars
dragelijk te maken.

16

Er is van een dergelijk feest vijf jaren geleden wel eens sprake geweest.
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Antwoord op de prijsvraag: ‘Waarin bestaat de uiterlijke welsprekendheid?
Welke zijn hare voordeelen? En op welke wijze zoude derzelver beoefening
in ons vaderland het best kunnen bevorderd worden?’ - Nieuwe werken
der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, 1e
deel, 1840.
61
CH. DURAND,

Souvenirs poétiques; van Speyk.

62
Winter's tale, 1, 2.
63
De payp is ouit, hay gaat naar houis,
Vervult de Breedstraat met gedrouisch,
En wil de Franschen worgen;
Stapt draygende zijn' woning in,
Krouipt op het stroo bay 't houisgezin,
En laat violen zorgen.

De Vaderlander.
64
La musique, chargée de ses genres bâtards, la musique, faite pour remplir
une nef, exécutée sous le plafond d'une salle, devant une assemblée qui
s'étourdit et se fatigue à écouter tous ces morceaux qui se marchent sur
les talons et font queue sur le programme!
J. KNEPPELHOUT,

l'ère critique, p. 25.

65
Depuis plus d'un siècle, les productions de Händel sont en possession
d'exciter l'admiration de l'Angleterre et de quelques musiciens érudits de
l'Allemagne et de la France, mais il faut avouer que ce grand homme n'est
connu que de nom de la plupart des amateurs des deux derniers pays...
Cependant on peut affirmer que jamais un génie plus vaste, une imagination
plus hardie, soutenue d'une science profonde, n'ont existé.
FÉTIS,

curiosités historiques de la musique, p. 69.
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Venez entendre ce joueur de flûte, il joue si admirablement bien qu'on
jurerait entendre un violon. - Eh quoi! vous n'avez pas encore entendu ce
fameux violon (tous les violons sont fameux depuis dix ans)! Il domine
si bien son instrument, il le plie si heureusement à sa fantaisie, que lorsqu'il
joue on croirait entendre une flûte. Cela étant ainsi, je me demande
pourquoi une flûte ne serait pas indifféremment un violon et un violon une
flûte, et où est la nécessité qu'il y ait deux instruments pour arriver à un
but qu'un seul remplirait. Dans quelques années le plus grand éloge qu'on
pourra faire d'une joueur de violon, consistera à dire qu'en l'écoutant on
est presque convaincu qu'il joue du violon.
L. GOZLAN,

Mouton; revue de Paris, Août 1841.

67
Merchant of Venice, V, 1.
68
In het begin van 1840 telde Sempre Crescendo 27 liefhebbers en 19
meesters; het getal van instrumentaal-sologevers bedroeg toen 10.
69
Ondanks wat zij bedoelden, staan de Buitengewone Leden, krachtens de
herziene Wet van het Muzijkgezelschap, veeleer onder nog strenger voogdij
van de Werkende dan vroeger. Art. 10 en 11 van de oude Wet luidden
aldus:
Art. 10.
In alle buitengewone gevallen, zullen door de Commissarissen der
Werkende Leden, buitengewone maatregelen kunnen genomen worden,
zullende zij evenwel gehouden zijn, zoo spoedig mogelijk, hiervan aan de
Werkende Leden kennis te geven, om zich bij dezelven over die
maatregelen te verantwoorden.
Art. 11.
Indien de buitengewone maatregelen betrekking hebben op de
Buitengewone Leden, zullen dezelve in overeenstemming met derzelver
Commissarissen worden genomen; altijd behoudens verantwoording als
boven.
In de herziene Wet is dit laatste Art. weggelaten, zoodat het voortaan den
Commissarissen der Werkende Leden vrijstaat buitengewone maatregelen
betrekking hebbende op de Buitengewone Leden te nemen, zonder er
derzelver Commissarissen in te kennen.
Tusschen Art. 6 en 7 (Hoofdstuk 1) behoorde volgende bepaling ingelascht
te worden:
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‘Op het Buitengewone Lid echter, dat de Academie verlaat, doch te Leiden
woonachtig blijft, is Art. 2 § X. van toepassing.’
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De volgende bijzonderheid erlange te dezer plaatse de eervolle vermelding,
op welke zij regt heeft.
Flamme, geboren aan de Kaap de goede Hoop, Student in de Medicijnen,
sedert 1834 werkend en later Eerelid van Sempre Crescendo, hetwelk hij
in 1837 een paar muzijkstukken voor vol orkest ter gedachtenis vereerde,
overleed te Heidelberg, alwaar een graf in eigendom voor zijn stoffelijk
overschot werd aangekocht op het kerkhof van die stad, doch wegens het
niet toereiken der bij zijn dood beschikbaar gevondene gelden, door geen
grafschrift of gedenkteeken, naar de aldaar heerschende gewoonte, werd
aangewezen, en men steeds het nader goedvinden zijner nabestaanden
inwachtte. Onderwijl verliep er meer dan een jaar, des overledenen vrienden
alleen kenden de plek waar de jongeling rustte en zijne betrekkingen lieten
niets van zich hooren. Doch thans getuigt een zedig monument en het
opschrift op den steen, dat Sempre Crescendo, Muzijkgezelschap van de
burgers der Leidsche Hoogeschool, jegens een Academiebroeder de pligten
der piëteit niet uit het oog heeft verloren. Men leest er namelijk:
IOH FRED. IOSEPH. FLAMME E. PROMONTORIO. BONAE. SPEI COLLEGII.
MVSICI. CIVIVM ACADEMIAE. LVGDVNO. BATAVAE CVI. SEMPRE.
CRESCENDO. NOMEN SOCIO EIVSDEM. COLLEGII. SOCII PONI CVRAVERVNT.
NAT. CALL. SEPTEMBRES ANNI. CIICCCXIV. MORT. HEIDELBERGAE XII. CALL.
AVGVSTI. A.CIICCCXXXVII.

71
Je ne songe jamais à la manière dont j'ai été conduit dans mes études, que
les larmes ne m'en viennent aux yeux. C'est dans l'âge au-dessous de vingt
ans que les meilleurs coups se ruent: c'est alors qu'il faut faire son emplette.
BAYLE.

72
A. DE VIGNY,

Chatterton.

73
que la musique date du seizième siècle; les rayons et les
ombres, p. 305.
VICTOR HUGO,
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Oui, il faut beaucoup d'instinct pour faire et pour sentir la musique.17
GRÉTRY,

essais sur la musique, III, 241.

75
Disons aussi que souvent les effets vagues de la musique instrumentale
n'agissent que respectivement à l'organisation de l'individu qui les reçoit;
c'est un nuage qui se promène dans les airs: le guerrier y voit l'image d'un
combat; la jeune villageoise voit le troupeau que conduit son amant.
GRÉTRY,

essais sur la musique, III, 271.

76
Les compositeurs rougissent de la mélodie, la déguisent, la chargent de
combinaisons harmoniques et l'étouffent sous le poids de leur érudition.18
J. KNEPPELHOUT,

l'ère critique, p. 23.

77
Een voorbeeld uit duizende!
's Gravenhage 4 Oct. - In deze residentie is aangekomen een twaalfjarig
jongeling, genaamd Michael Angelo Russo, te Napels geboren. Deze
jongeling was naauwelijks vijf jaren oud, toen hij reeds de moeijelijkste
aria's uit de grootste(!!!) opera's uitmuntend ten uitvoer bragt en
algemeenen bijval verwierf. Op zijn negende jaar was hij op de piano
zoozeer gevorderd, dat hij reeds in de muzijkale wereld alom bekend was.
Verleden jaar liet de jonge Russo zich voor het eerst op een concert te
Parijs hooren, met medewerking van de grootste hedendaagsche
toonkunstenaars. Na verscheidene landen doorreisd te hebben, heeft hij
kortelings ook Londen bezocht, alwaar hij zich aan het hof bijzonder
onderscheiden en de algemeene (!) bewondering van de Koningin en andere
hooge personen gaande gemaakt heeft. Men voorspelt zich te regt de
genoegelijkste avonden van dien jeugdigen virtuoos.
Handelsblad, 6 Oct. 1842.
Ja, burgerlui! men moet het zien om het te gelooven. Gelieft acht te geven
op de ex17
18

Derhalve geene medewerking van het verstand! Verg. bl. 454.
Quant à Rameau, ce fut sans doute un grand homme; on ne peut lui contester la gloire
d'avoir révélé le premier le secret de l'harmonie, et enlevé la musique aux tâtonnements
de la routine. Mais ce fut la profondeur même de ses connaissances dans la théorie,
qui l'égara dans la pratique: trop souvent il substitua la science à l'art, et l'art au génie.
l'Abbé ARNAUD.
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plicatie of uitlegging! Zoo even wordt begin gemaakt. Militairen en
dienstboden betalen de helft.
78
Het zit bij mij niet alleen in de ooren, zoo als bij sommige kenners, wier
gehoorzenuwen meer met hun maag, dan met hun ziel in verband staan.
O, ik kan er mij dikwijls aan ergeren, wanneer ik de bezoldigde dienaars
van Polyhymnia, onder de uitvoering van een heerlijke muzijk, daarvan
niet meer zie gevoelen, dan de instrumenten, die zij behandelen. Vast in
de maat, ze zijn het verwonderlijk: met den bril op den neus en den
strijkstok in de hand, zitten zij te tellen als metrometers; naauwelijks is
hun tijd om te spelen gekomen, of wip! gaat de viool naar de kin, en kras!
gaat de stok over de snaar! laat er rondom hen gebeuren wat wil, zij
vertrekken er geen oor naar, en blijven geheel notenblad; maar hun
gewaarwordingen daaronder! leest ze op hunne dommelige, levenlooze,
houten aangezigten! zij voelen niets van de verrukkende harmony, die om
hen ruischt; zij blijven koud als steen te midden van dien vuurvloed, die
van rondom hen op het sidderend gehoor nederbruischt, hun nuchter hoofd
bemerkt niets van de bedwelming, die zich van hun snaren op de
opgewonden menigte stort. Ja, wat meer is! zij zelve werken mede tot de
betoovering, die u overmeestert; ook hun snaar giet zijn melodij in den
stroom, wiens geweld u medesleept; ook hun spel is een schalm in de
magische keten, die u onzigtbaar omslingert; maar de ongelukkigen! zij
zijn daarbij slechts doode werktuigen; hun invloed op u is die van de doove
hamers, die onder de hand des kunstenaars de snaren der piano treffen; zij
geven geluid van zich gelijk de windharp, die geen aandoening heeft van
de koeltjes, waaronder haar zangerig hout zucht; zij zijn eenigermate gelijk
aan ‘die werklieden vreemd aan Israël, die de bouwstoffen bijeenbragten
voor den prachtigen tempel, waarin het hun nooit vergund zou zijn binnen
te treden.’ O, ik beken het met schaamte en spijt, dat ik een oningewijde
ben; ik kom er voor uit, dat ik van deze Leviten hares altaars het
eenvoudigste onderrigt in haar geheimen zou moeten ontvangen. Maar
toch! ik sta in mijn oogen hooger dan zij, ik, die de harp in het hart drage,
welke zij op hun knechtslivrei voeren.
JONATHAN,

waarheid en droomen, bl. 77-79.

Tot zoo ver het oordeel van een beminnaar der ware, klassieke toonkunst,
wien als Klikspaan het gezigt hindert van een orkest en wiens luim
daardoor, langs een eenigzins onbillijken weg, tot het besluit komt, om
hetwelk wij zijn gevoelen aanhalen.
79
Och; al is men maar iemand, die op een concert zijn hand met zekere
majesteit onder zijn kin kan leggen, en zijn oogen toeknijpen met diep
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gevoel, om ze niet dan bij een point d'orgue schielijk en geheel verward,
en als kwam men uit een andere wareld (uit de wareld der inbeelding bij
voorbeeld) open te doen; - of al slaat men er zelfs maar met zekere wijsheid
de maat met het opgevouwen affiche of met den geglaceerden wijsvinger;
of al heeft men maar even den slag om bij het wederkeeren van het thema
in een groot muzijkstuk een lachjen, liefst een zenuwachtig lachjen, voort
te brengen, dat met telegraphische duidelijkheid zegt: ‘we zijn weer thuis!’
- of al heeft
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men maar alleen de vereischte bekwaamheid om van eene zangeres, die
algemeen bevallen heeft, met eene diep noodlottig neergelaten wenkbraauw
en allerbedenkelijkst hoofdschudden te zeggen: ‘weinig methode’; - of
den tact om klassieke van romantieke muzijk te onderscheiden en te
zeggen: ‘ik hoorde toch liever Lafond of Beriot dan de Eichhorns of Ernst’;
- ik zou zeggen, al heeft men maar eens een blad muzijk gecopieerd; - met
een van alle deze musikale eigenschappen toegerust, heeft men eens vooral
de faculteit op de rest van 't heelal met verachting neêr te zien, en alle
verdere creaturen, zoodra ze zich iets omtrent de Goddelijke Toonkunst
verstouten, in haar aangezicht te verklaren dat ze niet musikaal zijn. Die
onbeschaamdheid hebben de speelmannen, hoornblazers, doedelaars,
tokkelaars, en trommelslagers op de kunstenaars van andere vakken
vooruit.
HILDEBRAND,

camera obscura, bl. 58.

81
Het verleidelijke voor jonge lieden ligt dáárin, dat wij in eenen tijd leven,
waarin een zweem van wetenschappelijke beschaving en verfijnd
kunstgevoel zoo algemeen verspreid is, als had zich die cultuur aan den
dampkring, waarin de jongeling ademhaalt, medegedeeld. Er woelen en
bewegen zich in hem dichterlijke en wijsgeerige gedachten; met de lucht,
die hem omringt, heeft hij dezelve ingezogen; maar hij ziet die voor zijn
eigendom aan, en uit haar als waren zij inderdaad de zijne. Zoodra hij
echter zijnen tijd heeft wedergegeven wat hij van denzelven ontving, is
hij arm, dood arm. Hij gelijkt eene bron, die gedurende eene korte wijl
van het haar toegevoegde water ruischt en borrelt, maar oogenblikkelijk
ophoudt te vloeijen, zoodra de geleende voorraad gebruikt is.
GOETHE,

gesprekken met Eckerman.

80
- Van alle kunsten is slechts de muzijk overtollig, antwoordde Raymond:
dichtkunst bevordert den geest, zij maakt de vroegere beschaving bekend;
beeldhouwkunst en schilderkunst verschaffen aan de toekomende wereld
de zinnelijke beschouwing der verloopene eeuwen en worden bevorderd
door de voorstelling van wetenschappelijke voorwerpen; de bouwkunst
geeft aan de menschen huisvesting: wat doet echter de muzijk?
- Zij veredelt het leven, viel Julia in.
- Dubbelzinnige lof, gegrond op de zinnelijkheid van den aardworm!
- Zij verheft ons tot de Godheid! voer Julia voort.
- Te beklagen is hij, wien de goede God eerst deze brug bouwen moet!
Neen, integendeel, de muzijk is niets anders dan een verfijnde
zenuwprikkel, niets meer voor het oor dan hetgene eene vereeniging van
geuren voor den neus is.
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- Gij ziet daaruit, (uit Beethovens symfonie in A. Kruis; men zie de vorige
bladzijden) hoe dwaas het is muzijk in woorden te willen overbrengen.
- De zang- of tooneelcomponist, hervatte nu Doloroso, is toch verpligt
zijne too-
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nen, akkoorden en melodijen op bepaalde woorden aan te wenden, en door
muzijk hetzelfde uit te drukken, wat de woorden beteekenen.
- Strijk de woorden door, zeide Raymond, en niemand zal weten, wat er
gaande is. Wat houdt gij voor het glansrijke stuk van Spontini's Vestaalsche
Maagd?
- De finale van het tweede bedrijf, antwoordden Doloroso, Lodewijk en
Julia allen te gelijk.
- Zeer zeker, hernam Raymond. Onlangs speelde ik aan iemand, die dat
Zangspel nog niet kende, de finale zonder den zang voor, en de toehoorder
zeide, dat het een regt aardige wals was. Wat zoude ik zeggen? Het rythmus
van het koor is eene levendige 3/4 maat, waarin walsen het meest
geschreven worden. Neen, geene denkbeelden en voorstellingen laten zich
in muzijk uitdrukken, althans niet algemeen verstaanbaar bepalen: alzoo
kan de componist ook niet klagen, dat een ander in zijne compositie dat
niet gevonden heeft, wat hij er door heeft willen te kennen geven. Gij zult
mij welligt antwoorden, dat het aangehaalde voorbeeld hier niet te pas
komt, omdat hier de maat het verschil der opvatting bewerkt. Maar had
hier Spontini door de muzijk, door melody en harmony, werkelijk dat
uitgedrukt, wat zijn denkbeeld was, zoo zoude hem iedereen, zonder op
de maat te letten, moeten verstaan.
Armzalig is elke kunst, welker voortbrengsels telkenreize slechts door
groote voorbereidselen en hulpmiddelen kunnen waargenomen worden.
De muzijk staat in dit opzigt op den laagsten trap en geen kunstenaar is
beklagenswaardiger dan een muzijkant. Eene schilderij, een standbeeld,
een gebouw verrukken, zonder nadere toebereiding, ieders oog, zoodra zij
afgewerkt zijn; de aanblik is slechts noodig, om in de schilder- beeldhouwen bouwkunst, van het kunstwerk genot te kunnen hebben; even zoo behoeft
men een gedicht slechts te lezen, om den indruk te bekomen, dien de
dichter heeft willen daarstellen; maar een muzijkaal kunstgewrocht, een
partituur ligt voor ons als een raadsel. Een geoefend partituurlezer zelfs,
die in staat zou zijn, zich de uitvoering der compositie te verbeelden, zou
toch op die manier nog geenszins den indruk bekomen, dien de werkelijke
opvoering te weeg brengt. Een partituurlezer moet een ingewijde zijn.
Maar zal de inhoud eener partituur voor de ooren verstaanbaar worden
gemaakt, of de compositie uitgevoerd worden, wat wordt er dan al niet
vereischt!... Nu is eindelijk de componist zoo ver gekomen, als de schilder,
de beeldhouwer, de bouwkunstenaar of de dichter zich reeds op den
oogenblik bevonden, waarin zij de laatste hand aan hun werk gelegd
hadden. Zij zijn klaar, en iedereen kan hun werk, zoo lang hij wil,
beschouwen. Maar zelfs nu is een muzijkant nog zoo ver niet, want de
toonen verdwijnen, en zoo dikwerf als zij weder in het leven terug geroepen
worden, moeten al die menschen, welke in de uitvoering medegewerkt
hebben, of anderen in hunne plaats, zich weder tot eenen uren langen
arbeid vereenigen. Ook ten opzigte van kleinere muzijkstukken, van
compositiën voor één instrument of voor ééne stem of voor instrument en
stemmen, staat de toonkunstenaar bij andere kunstenaars ten achteren. Er
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moet niet slechts een speler of een zanger zijn, die de nooten leven doet,
maar ook een instrument. Niet overal kan men een muzijkinstrument met
zich slepen. O droevige, moeijelijke kunst! En hoezeer komt het ook bij
de uitvoering van muzijkwerken op het persoonlijke (individualität) der
uitvoerenden aan! Hoe verschillend uit zich het gevoel bij de menschen!
De muzijk is slechts eene kunst der mode; hare vormen wisselen af, even
als de mode. Daarom duurt het tijdperk van bloei, zelfs der meestgeliefde
componisten,
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slechts eenige jaren. Men kan gevoegelijk aanmerken, dat alle tien jaren
een nieuwe modevorm in de muzijk geboren wordt. Zoo zijn Bach, Händel,
Porpora, Leonardo Leo, Pergoleze, enz. reeds oudheden. Mozart begint
ook reeds te verouderen, spoedig zal hij ook eene schoone oudheid zijn.
Eindelijk volgt de vergetelheid. En hoe kan het anders zijn? Het jaar heeft
365 dagen. De werken der toonkunst zijn zoo vele, en zij vermeerderen
dagelijks zoo zeer, dat men verscheidene jaren achtereen dagelijks één
derzelven zou kunnen laten uitvoeren. Het eene muzijkwerk verdringt
natuurlijk het andere; men moet het oude wel laten liggen, om het nieuwe
slechts te kunnen hooren. Alzoo is ook de tijd, als zoodanig, aan de muzijk
vijandig. Zal nu elken componist het regt wedervaren van gehoord te
worden, zoo heeft ieder ook slechts hoop, eerst na jaren, wanneer het
geheele rad rondgedraaid is, weder aan de beurt te komen. Ik spreek hier
natuurlijk van groote muzijkstukken. Kleinere compositiën gaan om andere
redenen reeds veel vroeger te niet. O droevige kunst der muzijk, hoe is
het mogelijk, dat een verstandig mensch nog voor u ontgloeijen kan! Men
zegt, wel is waar, dat de muzijk de treurigen troost. Men komt met zulk
een zinnelijken en luchtigen troost niet ver. De aanblik der natuur en
godsdienstige overdenkingen troosten wat beter. Men zegt verder, dat de
muzijk de taal des hemels is en de menschen tot de sterren verheft! dat
zijn uitdrukkingen eener dwaze teergevoeligheid. Toonen en akkoorden,
die niet eens kunnen uitdrukken, wat de onvolkomene taal der menschen
uitdrukt, zijn nooit eene taal des hemels te noemen.
Nu bemint men de vrije werking der fantazy; nu heerscht, zoo als gezegd
is, het Rijthmus. Wanneer Rossini, door Rijthmus vervoerd, bij eene
voorstelling van sterven eene wals spelen laat, wat schaadt dat? Wie durft
zeggen, dat hij ongelijk heeft? Bij eene zoo vergankelijke kunst is het
volstrekt onverschillig, welke modevorm juist de heerschende is. Mogelijk
zal men nog eens op een choraal-tempo dansen. - Even als eens de
berekening in de muzijk aandoeningen, en het verwarde eener fugue de
grootste bewondering verwekten, even zoo worden nu in de muzijk
Rijthmus en Melodij voorgetrokken. Elk heeft daar regt op. Hoe bekrompen
zijn zij toch, die zich verbeelden, dat Mozart, Beethoven, Cherubini,
Spontini, zich langer zullen staande houden dan Rossini, welken wij nu
eenmaal voor den vertegenwoordiger van den nieuweren modevorm willen
aannemen! Hoe bekrompen en partijdig zijn die kunstregters, welke steeds
naar den goeden, ouden vorm verwijzen! Wat gelooft gij dan, dat van al
dien muzijkalen winkel, met Mozart en Beethoven aan het hoofd, in het
toekomende tijdperk zal worden? Arme menschen! De namen van Mozart
en zijne tijdgenooten zullen verdwijnen, even als die van Rossini! Elk
heeft zijn tijd gehad. Eens zullen die namen tot de fabelkunde behooren,
tot het rijk der verdichtselen. Eens zal men spreken van Mozart, van
Beethoven, van Cherubini, en hoe de groote componisten ook heeten
mogen, als nu van Orpheus! dat is alles wat er overblijft.
GUSTAV NICOLAÏ,

de vijand van muzijk.
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Jammer slechts, dat men getuigt, dat de algemeene kwaal onzer Natie,
gebrek aan Burgerzin of Esprit public, ook hier werkt en de vlijtigsten en
zedigsten zich veelal met die vergaderingen luttel bemoeijen. Dit behoorde
niet alzoo te zijn.
Consideratiën van prof. H.W. TYDEMAN, over de punten van overweging,
bl. 31.
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Natuurlijk is in niets dan in den naam alleen op het bekende geschrift van
Julianus Apostata gezinspeeld. Het onderscheid tusschen de toenmalige
en de tegenwoordige philopogonie zou er immers al te groot toe wezen.
Één punt slechts is er, waarin onze philopogonen met die van vroegere
dagen overeenkomen, daar spotters hun bij voortduring kunnen
tegenwerpen: τον ανδρα υποφαινετε εκ γναθων μαλλον η δια του μετωπου.
Cf. Jul. Opp. p. 339. A.
84
BILDERDYK,

Krekelzangen, III, bl. 2, Voorzang.

85
BEELOO,

's Gravenhage, vs. 2.

86
Exodus XVII, vs. 1-7.
87
De Gids, III, bl. 37.
88
J. VAN EFFEN,

Hollandsche Spectator, I, bl. 12.

89
Almanak voor Hollandsche blijgeestigen, 1841, bl. 168.
90
Een sprookje der Rabbijnen met betrekking tot Mozes. Exodus IV, vs. 10,
namelijk, in den meest letterlijken zin opvattende, verklaarden zij de
betuiging: ‘want ik ben swaer van monde, ende swaer van tonge’, voor
eene bekentenis van Mozes, dat hij het ongeluk had van te hakkelen. Dit
gebrek zou hij te danken hebben gehad aan den engel Gabriël, die hem op
driejarigen ouderdom, onder de gedaante van een der Egyptische wijzen
verschenen was, en, door eene gloeijende kool vuurs op zijn mond te
leggen, hem deerlijk de spraakorganen had verlamd.
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J.F.W. ZACHARIÄ,

der Renommist, Gesang 1.

92
Sedert dezen winter heeft het tooneelgezelschap van Hoedt en Bingley
deszelfs vertooningen binnen Leiden gestaakt en zou voortaan de stad
waarschijnlijk van dramatische voorstellingen zijn verstoken gebleven,
zonder eenige Studenten, die zich tot de directie van de Amsterdamsche
tooneelisten wendden, ten gevolge van welk aanzoek Hamlet, Othello, en
Inez de Castro achtervolgends werden opgevoerd.
93
Après tout, ce théâtre est français, ces acteurs sont français; tout cela nous
est, ou devrait nous être étranger. Quand on ne peut pas se composer ses
pièces, il faudrait savoir se passer de celles d'autrui, et faire ce sacrifice à
l'intérêt comme à la dignité de sa nation. Celles-ci, en effet, composées
pour un autre peuple, effacent, par leur insensible action, la physionomie
du nôtre. Elles lui inculquent les passions, les préjugés, les haines et les
sympathies d'un public français; elles transforment pendant trois heures
de temps, et quatre fois par semaine, ces citoyens de Genève, en bourgeois
de Dôle ou de Dyon. Ils applaudissent à Bonaparte qui leur prit leur pays,
ils hurlent contre tels qui le leur rendirent, ils battent des mains au couplet
sur la conquête, au couplet sur le chevalier français, sur le grenadier
français... Les premières fois je ne comprenais rien à ces acclamations, et
aujourd'hui, tout ce que j'y comprends, c'est que ce peuple, fait, par son
passé, par son intelligence, par son civisme et par ses moeurs, pour se
suffire à lui-même et qui d'ailleurs est fier de sa modeste patrie, se réduit
pourtant, à n'être sur son propre théâtre, que l'écho de cette tourbe déjà si
niaise, qui, sur les théâtres de France, trépigne ou applaudit, au gré des
vaudevillistes et des histrions.
R. TOPFER,

le Presbytère, I, 462.

94
Aussitôt le voilà qui se met à la recherche de toutes les voix fraîches et
belles: il appelle à lui tous les enfans pauvres qui ont de la voix; il fait
afficher au coin de tous les carrefours qu'on ait à les lui amener, quel que
soit leur âge, et que lui les nourrira, les habillera, les élèvera, et qui plus
est, qu'il en fera de grands artistes. En vain il avait une commission pour
vingt-quatre élèves: il accepte tous ceux qu'on lui présente; il en prend
trente-six, il en prend quarante. Si l'argent du gouvernement ne suffit pas
à cette oeuvre, Choron y mettra l'argent qui lui reste... Choron est le maître
de Duprez, d'Hippolyte Monpou et de Mlle Rachel.
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J. JANIN,

Choron; Musée des Families, Mai 1843.
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...toezigt op de jongelieden kan, mijns bedunkens, uitgeoefend worden,
wat het gedrag betreft, door de gewone Policie (maar die voorzeker in
eene Academiestad buitengewoon georganiseerd moet zijn).
Consideratien van Prof. H.W. TYDEMAN, over de punten van overweging,
bl. 30.
POLITIE IN ACADEMIESTEDEN.

- ‘Wat moedwil, brooddronkenheid,
ongeregeldheden van allerlei aard betreft, groot is volgens de wet het gezag
van iederen Senaat, en, zijn er pesten der Academie, men banne ze zonder
bedenken:19 alle braven zullen juichen, en hunne leermeesters er des te
hooger om achten. Voorts doe de Politie, wat haar pligt haar gebiedt, en
dat noeme ik niet alleen te vatten en in bewaring te brengen, die kwaad
gedaan hebben, maar vooral zoo veel mogelijk toe te zien en voor te komen,
dat er geen kwaad gedaan worde. Overal is dit Politieregt, maar vooral in
Academiesteden.’ - Dezen morgen in van Heusde's gulden boek, over den
aard en de strekking van hooger onderwijs, lezende, ontmoette ik deze
zinsnede, welke mij trof en wier toepassing op de laatste gebeurtenissen
aan onze Academie niemand ontgaan kan. Daarom meen ik het niet
ondoeltreffend haar in ons Tijdschrift, aan de onderscheidene belangen
der Studenten gewijd, op te nemen, en niemand te kort te doen, wanneer
ik hier bijvoege, dat iedereen, wien de zorg der Politie in Academiesteden
is toevertrouwd, wèl zal handelen met zich deze regels van den edelen
wijsgeer, die het zoo goed met ons, jonge lieden, en met het toekomstig
lot van het vaderland meent, in het gemoed te prenten, opdat men het
kwaad in het vervolg of voorkome of ten minste in zijne eerste beginselen
hoe eer hoe beter stuite, in plaats van, nadat hetzelve gelegenheid is gelaten,
zijnen teugel op eene meer en meer losbandige wijze bot te vieren, de
reputatie van jonge menschen naderhand door een scandale, (gelijk men
zoo iets te Parijs zou noemen) dat door het geheele land opzien baart, op
het spel te zetten, door hetwelk men hen in de publieke opinie zoo niet
verloren doet gaan, evenwel aanmerkelijk doet dalen. Weet men dan niet,
hoe onvergevend, hoe koud, hoe streng de publieke opinie altijd is?
Leyden den 18 Januarij 1836.
T. Jur. Stud.
Minerva, Tijdschrift voor Studenten, bl. 142.
96
8 Nov. 1624. Dewijl Meursius en Daniel Heinsius, gedurende een
vierendeljaars, geen onderwijs hadden gegeven, werd hun het tractement
van dat vierendeljaars gekort.
19

Vergel. bl. 539.
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G. MEES AZ., het dagboek van Everard Bronkhorst; Overijsselsche Almanak

voor 1844.
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Un chemin de fer conduit de Harlem à Amsterdam. Ce trajet est fort
curieux... Que l'on se figure trois routes parallèles et droites, ne s'éloignant
jamais l'une de l'autre, et toutes les trois transportant leurs voyageurs de
trois manières différentes, l'une en bateau sur un canal, l'autre en voiture
sur une chaussée, et la dernière en wagon sur des rails! Voilà le tableau
que m'offrit le chemin de Harlem. Rien de plus extra-ordinaire que ce
mouvement continuel et varié de personnes explorant à la fois et sur la
même ligne, toutes les façons possibles de changer de place. Il ne manquait
pour compléter le spectacle qu'une file de ballons au-dessus de ma tête.
D'ARLINCOURT,

le pélerin, I, 323.

98
Zie: Studenten-Almanak, 1840, bl. 162.
99
Lion; voor het meerendeel 't zelfde als roué, homme sans principes et sans
moeurs, qui donne à ses vices des dehors brillants.
100
Les Méandres; le Fifre.
101
Het is even zoo van belang, dat zij, ook door de ondervinding, overtuigd
zijn, dat diegenen, die door hun gedrag kwade voorbeelden op eene
Hoogeschool zijn, daarvan zullen worden verwijderd. Het is alzoo nuttig,
dat zij, door vaderlijke onderhandsche en vervolgens meer plegtige
teregtwijzingen, van den kwaden weg worden afgehouden, en, zoo dit
mogelijk is, tot den goeden worden teruggebragt.
Inlichtingen of consideratien van den Academischen Senaat der
Hoogeschool te Utrecht over de punten van overweging, bl. 24.
102
WALTER SCOTT,

Marmion, X. II, intr.

103
King Lear, IV, 6.
104
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ANDERSEN,

't was maar een speelman, I, bl. 182.
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Wat is er inzonderheid van de jeugd, die gemakkelijker dan de rijpere
leeftijd de lessen der hedendaagsche letterkunde aanneemt, geworden?...
Zij zoekt wat haar vermaken, wat haar verstrooijen kan, veelmeer dan
hetgene haar besturen moest. En welk een ontijdig ontwaken! welk eene
treurige verzadiging in het lagchendst tijdperk des levens! Hun ideaal is
aan den morgen verwelkt. Onze jongelingen zijn grijsaards met minder
ondervinding, met meer brandende driften. De geestdrift ontbreekt hun,
daarom begeeren zij verhitting, prikkeling, bedwelming; zij begeeren door
boeken hun zenuwgestel te schokken en zich onophoudelijk als buiten
zichzelven te brengen. Spreek hen niet van die ernstige geschriften, waarin
denkbeelden en stijl altijd eene wijze gematigdheid bewaren; deze schijnen
hun droog en zouteloos. Hun verhemelte, door sterke dranken verstompt,
vindt in den edelen wijn geenen smaak meer; wat zij drinken moet branden,
zullen zij het proeven.
G. DE FELICE, beroep van een Christen, aan de letterkundigen onzer dagen

gerigt, bl. 81.
106
VICTOR HUGO,

les Chants du crépuscule, p. 135.

107
BILDERDIJK,

de ziekte der geleerden, 1e Zang.

108
Een geacht geneesheer schrijft mij het volgende:
...Gij vraagt mij, in hoeverre venerische ongesteldheden invloed op het
moreel van den mensch, op de werking van zijn verstand, op de
prikkelbaarheid van zijn gevoel hebben? in hoeverre zij hem de fijne
puntjes benemen en hem hebeteren. Die vraag is inderdaad niet gemakkelijk
te beantwoorden. Zij is, voor zooverre my bekend is, door niemand ex
professo behandeld... Intusschen zou ik toch wel durven beweren, dat die
invloed bestaat, ten minste bestaan kan en wel door middel van den
somatischen, zoowel als van den psychischen weg.
1o. Langs den somatischen weg. Ik doel hier minder op de zoogenaamde
primaire en op de geheel plaatselijke, dan wel op de secondaire en
constitutionele syphilis. Reken ik, welk eene reeks van kwalen en
martelingen zij dan te weeg kan brengen, die den mensch vóór den tijd
oud doen worden en hem voorzeker de fijne puntjes benemen, dan zou ik
geen oogenblik aarzelen om aan de syphilis grooten invloed op den geest
toe te schrijven, vooral indien ik bedenk, welke het ligchaam sterk
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aangrijpende kuren de syphiliticus dikwerf moet doorstaan, waaronder
wel de kwikkuren in hare verschillende vormen in de eerste plaats genoemd
moeten worden. Fabbri beweerde reeds in de vorige eeuw omtrent het
kwik, dat het in staat was psychische ziekten voort te brengen; Esquirol
schrijft 107 gevallen van krankzinnigheid aan de werking van het kwik
toe, en bij Perfect heb ik 3 gevallen opgeteekend gevonden van
syphilitischen, die, na het gebruik van kwik, krankzinnig werden.
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2o. Langs den psychischen weg. Langs dezen geloof ik echter dat de
syphilis nog meer op den geest influenceert. De gevallen van monomania
syphilitica of van hypochondria syphilitica zijn mij reeds oneindige malen
voorgekomen, namelijk dat personen, die ééns geïnfecteerd zijn geweest,
zich maar op geenerlei wijze laten overtuigen, dat zij genezen zijn, of
althans telkens recidive vreezen, of onder elke ligchamelijke
gewaarwording telkens den syphilitischen vijand verborgen wanen:20 ik
zou u daarvan inderdaad interessante voorbeelden kunnen bijbrengen,
alsmede van menschen, die, op verder gevorderden leeftijd, de ziekten
hunner kinderen nog altijd aan in hunne jeugd geledene infectie
toeschrijven21 en nu wezenlijk een aan monomanie grenzenden angst en
eene schrikkelijke zelfkwelling daardoor onderhouden... In één woord, al
is in al deze gevallen de invloed der syphilis op de verdierlijking,
verstomping en aliënatie van 's menschen hoofd en hart ook al niet geheel
direct te noemen, zoo brengt zij toch zoo vele roerselen in zijne ziel te
weeg, dat zij ook in dit opzigt als eene treurige maar belangrijke plaag te
beschouwen is.
Les dangereux effets du libertinage tiennent moins à la déperdition de la
liqueur séminale, qui n'a pas toujours lieu, qu'à l'énorme dépense de l'influx
nerveux nécessaire pour entretenir l'éréthisme général, l'exaltation de la
pensée, et pour produire la secousse épileptiforme qui accompagne tout
acte des organes générateurs. Ces effets sont d'autant plus marqués, que
le corps n'a pas atteint, ou qu'il a dépassé la période de la vie assignée pour
la propagation de l'espèce. Ce serait une grave et bien funeste erreur que
de regarder les premiers signes de la puberté comme la preuve de l'aptitude
aux fonctions génératrices. A cette époque critique de développement,
rien n'est plus dangereux que de troubler les efforts de l'organisme pour
arriver à la formation complète.
J.B.F. DESCURET,

la médecine des passions, p. 485.

109
Ik verberg mij niet, dat de gevaarlijke neigingen, in dit laatste hoofdstuk
aangewezen, sterker welligt nog bij jongelingen uit andere klassen der
maatschappij heerschende zijn, doch dit was geene reden om er niet eene
vermanende schilderij van op te hangen, wanneer men in het oog hield,
ze voornamelijk van hare Academische zijde te nemen, te vertoonen zoo
als zij door het leven aan de Hoogeschool aangewakkerd en gewijzigd
worden. Ook werden zij in zoo verre slechts afgekeurd als derzelver
inwilliging op de maatschappelijke orde en voortgang invloed uitoefent,
20
21

Natuurlijk! daar het bekend is, dat de Wetenschap bij de syphilis nooit, gelijk bij andere
kwalen, voor eene volslagene genezing kan instaan.
En waarom zulks niet op goeden grond, daar de geneeskunst de ziekte nooit voor
radicaal genezen kan verklaren?
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om welke reden meer bijzonder de dwalingen der natuur waarschuwing
verdienen.
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VICTOR HUGO,

les chants du crépuscule, p. 268.

111
Le premier sentiment dont un jeune homme élevé soigneusement est
susceptible n'est pas l'amour, c'est l'amitié.
J.J. ROUSSEAU,

Emile, livre II.

112
Dans les premiers temps de la vie, l'amitié se nourrit de sa propre flamme,
elle est pleine d'abandon et de dévouement; ses élans sont généreux autant
que sublimes, et son héroïsme est souvent comparable à celui de l'amour.
ALIBERT,

physiologie des passions, vol. II.

113
Verscheidene winters achtereen gaven eenige Studenten een bal aan de
ingezetenen van Leiden, hetwelk ieder der deelhebbers ƒ14 kostte.
Inderdaad eene al te groote som en welke niet door de genotene
beleefdheden gevorderd werd. Het geld moet er tòch aan! was de leus, en
beter op zulk eene wijze dan op eene andere! Ik geef het toe, en de
gezindheid, waarmede de partij gegeven werd, strekt de humaniteit der
Academie tot eer; maar de Leidenaars hadden bezwaar moeten vinden om
te komen dansen op kosten van de oudelui dier Heeren, van welke zij velen
niet eens van aangezigte kenden, die ook geene vriendelijkheden te
reciproceren hadden, en die van het bal alleen gebruik maakten als van
eene gelegenheid om eens te dansen. Een Student, beweer ik, behoort
alleen maar beleefdheid te genieten. Maar, antwoordt men, het bal werd
altijd teruggegeven en men werd ook niet door al de deelnemers, maar
slechts door diegenen hunner, die men meer bepaald kende en zag,
uitgenoodigd. Waarop ik op mijne beurt antwoord, dat door het contrabal
de ƒ14 niet werden gerestitueerd en de gasten wel degelijk, ofschoon door
slechts een enkelen persoon genoodigd, op aller kosten de partij genoten,
daar die enkele met zijne contributie alleen niet ver gekomen zou zijn. In
allen gevalle bestond er geene reden om die partij volgende winters te
herhalen en dan steeds de eerste te zijn, vooral in eene stad, waar, zoo men
van een casino rept, door de meeste inwoners hunne handteekening op de
lijst geweigerd wordt.
114
Wat derhalven de verkiezing van vrienden aangaat, hier van kan ik weinig
zeggen. Ik twijfel zelf sterk, of er wel eenige verkiezing plaats heeft. Een
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Rede, zelfs buiten ons weten, de voor-
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werpen van onze vriendschap, even gelijk een diergelijke trek de
voorwerpen voor onze liefde uitkipt.
De Spectator der Studenten, 1774, bl. 171.
115
Dit is toch veelal, helaas! het geval; van daar dat het woord club meestal
in malam partem wordt gebezigd. Vergel. bl. 436, r. 70.
116
Ces liens formés dans les premiers beaux jours, dans ces jours qui se
développent riches d'espérances, ces liens-là sont absolus. On n'entrevoit
alors, ni pour le moment ni pour l'éternité, aucun sujet possible de discorde.
Ce premier engagement se place bien plus haut qu'une alliance contractée
à l'autel entre deux amoureux, car elle est pure et ne se hausse sur aucun
désir dont la satisfaction laisse craindre un pas en arrière; et voilà ce qui
fait qu'il semble impossible qu'on renonce jamais à une affection de
jeunesse, même lorsque de menaçantes différences se déclarent et
reviennent à la charge pour la battre en brèche.
GOETHE, lettres à la comtesse Stolberg, 1820. Zie het opstel van H. BLAZE

in de Revue des deux mondes, Décembre, 1842.
117
STE BEUVE,

Volupté.

STE BEUVE,

les Consolations, p. XX.

118

119
Indien wij hier gaarne van den lezer afscheid nemen zouden, en ons verhaal
met de laatste gewone Vergadering besluiten, is het niet omdat wij van
ons werk ontslagen wenschen te zijn, maar omdat, hetgeen ons nog te
vermelden staat, iets treurigs is, dat wij echter niet mogen nalaten, in eenige
regels voor onze opvolgers te boeken, als iets buitengewoons, en (zoo wij
hopen) eenigs in onze geschiedenis. Wij moeten namelijk den dood
vermelden van eenen onzer medeleden, - van R... Bij den aanvang der
groote vacantie verlieten wij hem in goeden welstand, en in de zekere
verwachting van elkander weldra op onze bijeenkomsten weder te zien;
maar die verwachting ging in het begin dezes jaars in de vrees, en voor
eenige maanden in de zekerheid over van R... nooit meer te zien of te
hooren. Want te huis gekomen, werd hij door eene uitteerende ziekte
aangetast, waarvan hij de kiem misschien lang had omgedragen, en die
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gedurende een geheel jaar zijne krachten zoo geheel en al ondermijnde,
dat de laatst verloopene zomermaand, die voor anderen eenen helderen
hemel en lagchende rozen aanbragt, voor hem het doodkleed en het koele
graf beschikte. Over zijnen vriendelij-
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ken omgang en goede eigenschappen hier uit te weiden, zou misschien
doen denken, dat er eene lofrede noodig ware, om het tegengestelde af te
keeren of te weêrspreken, en daarvoor zijn wij in onzen leeftijd, Goddank!
nog te onafhankelijk, dan dat wij het masker voor eenen dooden zouden
ophouden, dat hij zichzelven gedurende zijn leven had uitgekozen: in dat
geval hadden wij liever geheel en al gezwegen. Thans spreken wij steeds
met achting van R...
Het doet ons leed, dat onze laatste regels den Dood moesten toebehooren.
Dat men in de annalen eens volks, op iedere bladzijde, leven en dood
elkander ziet afwisselen heeft niets vreemds of buitengewoons voor ons,
die met Horatius weten, dat één nacht ons allen verbeidt; - maar dat de
Dood in de tweejarige geschiedenis van eene inrigting van twaalf jonge
menschen ook somtijds eene plaats kan eischen, hiervan, ofschoon wij het
geloofden, moesten wij nog eerst de vaste overtuiging door het lot van
R... erlangen.
lotgevallen der Red. Kamer voor uiterl. welspr. binnen
Leiden, gedurende het tweede jaar van derzelver bestaan, 1835, bl. 41.
L.R. BEYNEN,

Even als bij de voltooijing der Studenten-Typen voldoet de Schrijver te dezer
plaatse weder even gaarne aan eene behoefte van zijn hart, door zijne anonyme
medewerkers V., van K., J., de C. en de B. zijn openlijken dank te betuigen. De eerste
schreef het versje, voorkomende op bladzijde 310-311, de tweede de toast op bladzijde
353-354, de derde die op bladzijde 362-363, de vierde gaf het versje te vinden op
bladzijde 394-395 en de vijfde bewees den Schrijver de groote dienst van het gansche
Hoofdstuk IX: Convocatie, te bewerken.
NB.
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(corr.) (kopp.)

De studenten en hun bijloop
December 1840-Maart 1844

Bladzijde 642
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Klikspaan tot den lezer(aant.)
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In Februarij van het jaar 1842 stelde de Schrijver van het Studentenleven volgend
berigt op den omslag van eene der Afleveringen zijns werks:
Den Schrijver van het Studentenleven hangt nog een derde boek in het
hoofd:
DE STUDENTEN EN HUN BIJLOOP
INLEIDING.

De Student.

1. De Jurist.
2. De Theologant.
3. De Medicus.
4. De Litterator.
5. De Philosooph.
6. De Hoogleeraar.
7. De Praetor.
8. De Pedel.
9. De Custos.
10. De Oppasser.
11. De Wafelmeid.
12. De Hospita en de Hospes.
Niet meer dan twee nommers, benevens de Inleiding, zagen, zonder orde zamengevat,
het licht. Ziedaar, al wat er van het plan gekomen is. Het boek moest, te gelijk met
de Studenten-Typen en het Studentenleven, het tafereel der Academiewereld volledig
maken en de vijf eerste Afleveringen onder anderen eene hinderlijke gaping aanvullen
en een beoordeelend overzigt, zoowel over de studiën der Leidsche kweekelingen
als over het onderwijs zelf in de verschillende Faculteiten, uit Studentenoogen
bekeken, daarstellen. In het eerst liet zich de onderneming vrij gunstig aanzien. De
Praetor werd ingezonden, alsmede de Hospita en de Hospes, de Wafelbakster
verscheen, de Inleiding lag gereed, de Theologant werd toegezegd. Ja, het boek bleek
voor uitbreiding te zullen worden vatbaar gemaakt, want eene bekende hand bood
zich aan tot het leveren van eene Bijdrage over Studenten-honden en een onzer
ondeugendste geesten beloofde een stuk dat - Mr. P. Simons neme het niet euvel! ten titel voeren zou: Jan de Witt en zijn tijd, en eene karakterschets behelzen van de
Academische wereld in hare betrekking tot den onvergelijkelijken en onvergetelijken
kastelein van het Huis ten Deyl. Helaas! wat is er van al die schoone woorden
gekomen! Ook de Theologant bleef achter; van de uitgave van de Hospita en de
Hospes werd afgezien.
- Waarom, zegt gij, sloeg Klikspaan zelf geene handen aan het werk?
Vooreerst ging het Studentenleven voor, maar ten anderen was hij te weinig in
sommige bijzonderheden van de verschillende takken van onderwijs ingewijd, om
behoorlijk aan eene taak, welke liever in het geheel niet moest worden opgezet, zoo
zij geene waarborgen voor volledigheid bekwam, werkzaam te wezen. Dit voor zoo
ver de zes eerste nommers betreft. De overige Typen waren voor zijn doel van een
al te ondergeschikt belang en hij stelde veeleer zijn oordeel en zijne denkbeelden

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

zamengetrokken in het Studentenleven in het licht, dan beide, niet zonder groot
tijdverlies, te verstrooijen in een derde deel, hetwelk niet meer dan een toevoegsel
op zijne beide werken zou wezen. Anders, zoo
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hij de Studenten en hun bijloop voltooijen wilde, zoo hij lustig en tierig genoeg was
om een vervolg op de Studenten-Typen te geven, zoo hij den moed en het vuur had
om van het Studentenleven een tweede deel zaam te stellen, welk een ruim veld, met
de hulp en de toejuiching, die hem in de beide eerste jaren van zijne loopbaan mogten
te beurt vallen, hem ter bearbeiding toelagchend!
Verbeeldt u de Hospita en de Hospes maar eens! verloopen Mentoren, gewezen
spionnen! Ruim eene eeuw geleden - de gedenkstukken dier tijden strekken er ten
bewijze van1 - werden de HH. Studenten bij hunne aankomst op de Hoogeschool
door hunne vaders aan deze wezens aanbevolen, de Hospes moest op hun gedrag en
hunne gangen letten, het stond hem vrij den Student met bedreigingen te verontrusten
en, als het naar zijne meening te grof liep, rem cum parentibus communicare.2 De
Student zat onder zijne plak, elke vechtpartij met de stoepen werd naauwkeurig
aangeteekend; als de Student des avonds uit was, wachtte zijn ploert hem meestal
op in persoon, daar hem de huissleutel niet eens werd toevertrouwd, en niet zelden
werd de sjees op raad van een Leidenaar ingespannen. Doch hoe wreken, sedert meer
dan vijftig jaren, de nageslachten dier Academieburgers zich koninklijk op de
nageslachten dier Leidenaars!3 Voor den Student bestaat de Hospes thans niet eens,
de Hospita bekleedt zijne plaats, en alleen ontwaart hij zijn eigen aanwezen nog, zoo
dikwijls een slapelooze nacht hem verkondigt, dat den Muzenzoon de feestlust door
het brein waait, of wanneer hij, zich door een onbetamelijk beklag aan de waardigheid
des onafhankelijken jongelings vergrijpende, door een sterken arm, die hem van zijn
eigen trap smijt, herinnerd wordt, dat hij alles behalve baas is in de woning, die hij
de zijne noemt. Te midden van de verlatene stad een gedurig open huis! In het holste
van den nacht wat al tooneelen en vreemden op de gangen! Maar, troost hij zich
naast zijn wijf, men went aan alles.
Van tooneelen gesproken, hoevele wier bewerking en inlijsting eene tweede reeks
Typen een hernieuwden opgang verwerven zou!
Mijnheer zit druk te werken. De meid komt ongeroepen boven. Mijnheer ziet
verwonderd op.
- Gaat zij 't op mijne deugd toeleggen? denkt hij.
Neen! maar de juffrouw op zijne maag. Zij is jarig en heeft gezelschap.
- Of, besluit de meid hare boodschap, mijnheer ook gediend blieft van een kopje
chocolaad en een brokje taart.
De een wijst af op koelen of gemelijken toon, wat hij eene half beleedigende
gemeenzaamheid vindt, de andere stuift de trappen af en zegt, gulhartig als Piet uit
Liefde:4
- Sakkerloot, juffrouw! ben je jarig? en viert feest met het huisgezin.
Staat het ontwerp der schets u aan, welke gelegenheid zou verschaffen den
aartsvijand der Leidenaars in een oogenblik van welwillenden wapenstilstand aan te
treffen en een blik te werpen in het leven onzer burgerstanden? Of ziet
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gij liever de Hospita van den Redacteur van den Studenten-Almanak, in den tijd,
toen er nog ernst in den geest van het Jaarboekje was en men goedkeurde wat
lofwaardig werd geacht, afkeurde wat afkeuring verdiende, die, terwijl Prins
Alexander te Leiden studeerde, met een fraai ingebonden exemplaar in de hand en
een schoonen boezelaar, eerst bij al de huisgenooten en daarna bij al de buren, als
eene kip die leggen moet, rondloopt, roepende, terwijl zij het voorschoot telkens
weder losstrikt: - Goede menschen, helpt me dan toch alevel eens gaauw! ik heb
geen tijd! - ten einde op de vermoedelijke vraag van: - Hoe hebje zoo'n haast? - en:
- Waar moetje naar toe? - te kunnen antwoorden: - Wel, naar den Prins op het
Rapenburg, voor Mijnheer boven, met een Studenten-Almanak.
Of waagt gij bij voorkeur een oog in de binnenkamer der eerzame burgervrouw,
die haren Theologant met gemoedsbezwaren aan boord komt en, daar zij onder een
kommetje koffij met eenige kennissen en een voorbiddenden catechiseermeester op
den Geest zit te wachten, telkens bang en ootmoedig zucht: - Het is alweêr mis! terwijl genoemde schalk, die boven degeert, en een paar intimi, met hun drieën op
de slaapkamer geslopen, met het oor tegen den grond liggen? Maar de innigste
overtuigingen, ook van den eenvoudigsten mensch, zijn te heilig om dezelve van een
kant te vertoonen, welke, in het oog van velen, niet de ernstigste zou kunnen schijnen.
Nuttiger voorzeker ware het de inhalige kunstenarijen, ja, somtijds oneerlijke
praktijken der Leidenaars, en tevens de in hare darmen er wel eens gevoelig voor
gestrafte snoepachtigheid van de Leidenaarsmeid - de meiden! welk een onderwerp!
- aan de kaak te stellen. Verdiept u daarbij eens in eene ontleding van het weekbriefje!
Van hoeveel dienst zou b.v. de voorstelling kunnen wezen van een Student, die, om
eenige dergelijke reden van wantrouwen of ten gevolge van eene zoogenaamde
gemeene behandeling, met ongenoegen zijne kamers opzegt. Voor zoodanige
woningen en ingezetenen behoorde openlijk te worden gewaarschuwd.
Men wachte zich voor de kamers van ***.
Nadere informatiën te bekomen bij
(De naam er onder.)
Zoo iets moest op het zwarte bord op Minerva worden aangeplakt, en de verwittiging
in eere gehouden, en de cubicula ten eeuwigen dage locanda hangen aan den gevel.
Dat zou eerst Studentikoos zijn! Maar het esprit de corps is immers weg. Hoe de
zorgelooze Muzenzoon besnoeid wordt, als eene munt onder de hand van joden! Hoe
de roofvogels, wijn- en steenkolenkooper, op hem aanvliegen! Hoe ieder burger op
hem aast en teert en van zijne loszinnigheid misbruik maakt!
Wie herinnert zich Verkolken, of gelijk in zijn geboorte-acte vermeld stond,
Hendrik Wijnand Broos Verkolken, niet, de eeuwige dweil, uit de Afleggers? Nie-
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mand die den baldadigen lichtmis meer wilde huisvesten. Hij was verjaagd door
veertien Leidenaars, na vreesselijke vechterijen. Dan eens brak hij in bij zichzelven,
dan belde hij alles op in den nacht, dan was de huwelijkskoets niet veilig voor zijne
dronkenschap. Telkens sliep hij, uit gebrek aan dak, in de Plaats Royaal en at er, bij
gebrek aan brood, korstjes van pastijen. Hij was de schrik aller ingezetenen, maar
van diegenen hunner die Studenten hielden vooral en zijn naam bekend als die van
den bonten hond.
- Je kamers zijn open?
- Ja wel, mijnheer!
- Kan ik ze zien?
- Met pleizier.
Hij neemt de kamers op, de huur wordt gesloten. Dadelijk te betrekken.
De Hospes. - Zou ik nu Mijnheers naam wel mogen weten?
- Broos.
Broos! Onbekend! Dat was een goed teeken. Die Heeren, die zoo veel van zich
laten hooren en spreken, zijn de waren niet. De arme Hospes had er geen erg in.
- Is mijnheer Verkolken t'huis? was het den volgenden morgen.
Eene siddering voer den Leidenaar door de aderen, bij het hooren van den naam.
- Die woont hier niet, mijnheer!
- Woont die hier niet, beroerde eend? Hou je me voor den gek?
- Waarachtig niet, mijnheer!
- Wie woont hier dan?
- Mijnheer Broos woont hier boven.
- O ja! ik begrijp het al! zei de ander op zachteren toon en een glimlach; ik zal
maar naar boven gaan.
Waarop de Hospes naar zijne Hospita vloog, de oogen ten hemel sloeg en uitriep:
- Eene mooije grap! Weetje wel, wien we nou in huis hebben?
- Wie dan?
- Mijnheer Verkolken!
De oogen van de vrouw zich voor te stellen laten wij aan de verbeeldingskracht
van den lezer over.
Gij ziet, de Hospita en de Hospes leveren voorraad genoeg.
Daar staat de Oppasser, dikwijls te gelijk dienknecht bij gastmalen en
promotiefeesten. Eene heerlijke figuur! eene herinnering uit den haarpoedertijd, toen
de kapper zijn dagelijksch verkeer en daardoor meer bijzondere vertrouwdheid met
den Student te baat nam, om zijn voordeel te bevorderen en zijn vak uit te breiden.
De poeder verdween, maar de Oppasser verrees uit den kapper en bleef als een
gedenkteeken uit de eeuw der krijtkoppen. De Oppasser is vader des huisgezins,
heeft moeite om rond te springen en is laag van aard. Zijn
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oor is vereelt van het drillen, vloeken en razen. Hij laat zich de vreesselijkste
vreesselijkheden goedwillig zeggen en hoort ze aan met een glimlach. Hij houdt het
stelsel van la paix à tout prix heldhaftig vol. Maar kom hem niet aan zijne kleêren!
Pas op! trek hem geene scheur in zijn vest! gooi hem geen gebraden canard pointu5
over zijn rok, of zijn opgekropt gemoed barst in gramschap los, hij eischt
schadevergoeding, dreigt met den kantonregter en spreekt van ‘wel eens te zullen
willen zien’, en van ‘een fatsoenlijk burgerman’, en woekert met zijn agchel spruiten.
Want zijn rok is zijn al, zijn ooilam; zijn rok is zijn stand en zijn ik. Verliest hij hem,
hij is buiten staat zich achter eene tafel te vertoonen en weg is zijne broodwinning.
Daarom is de rok hem zijn hiel van Achilles, daarom maakt de rok niet alleen den
man, maar in scherper en beperkter zin den Oppasser, daarom kom hem wel aan zijn
neus, maar niet aan zijn opperkleed. Dramatiseer dit denkbeeld, gij krijgt
allergrappigste uitkomsten.
Daar schiet Klikspaan de Repetitor te binnen, het krachtigste bewijs tegen het
Academisch onderrigt, deszelfs levendigste veroordeeling. Het Collegie is pro forma,
de Hoogleeraar ook. Wie geeft eigenlijk Collegie, wie is eigenlijk Hoogleeraar? de
Repetitor. Zoo alles behoorlijk ging, waren er geene Repetitoren noodig. Eerst werden
zij ter sluik door dezen of genen minder vluggen jongen in den arm genomen, nu is
het zoo ver, dat de Professoren zich in de armen des Repetitors geworpen hebben,
hem aanbevelen, en hij openlijk, ook door flinke en knappe kerels, wie de Collegiën
al te weinig bevredigen of die het noodzakelijke van een band en eene soort van
dwang tot werken gevoelen, te hulp wordt geroepen. De Repetitor ziet achter vele
gordijnen, door vele sleutelgaten. Behalve bij den Student, dringt hij door in het
studeervertrek van den Hooggeleerde, sluipt in de Vergaderingen der Faculteit en
schijnt tegenwoordig binnen de Senaatskamer, terwijl over den Graad wordt gekeven.
Er een Repetitor op na te houden is volstrekt geene schande meer, er moet toch
iemand wezen, en wat werd er van onze groote heeren zoo er geene bestonden? Als
het onbespeurde mannetje door het vorstelijk 's Gravenhage kuijert, weet hij alleen,
hoe zwaar al die wel gehandschoende en uitmuntend gesouspiede dandys wegen,
die, ten behoeve hunner visitekaartjes, aan allerhande toekomstige en denkbeeldige
gezantschappen vastgeprikt zitten, als kapellen in een entomologisch kabinet, of wie,
bij het doorvliegen van een vorst, een lintje op den rok gewaaid is. Als hij in een
hoekje van Amicitia de lijst der benoemingen in de Staatscourant nagaat, is het der
moeite waard de fijne, Democritische plooijen, zoo welke zich om zijn mond vormen,
waar te nemen, zoodra hem de naam onder de oogen komt van zoo menigen ouden
kennis, die hem zulke benaauwende oogenblikken deed doorstaan, wanneer dan eens
zijn verstand stil stond voor de stompheid van het menschelijk geheugen, of deze
stompheid zelve de helderheid zijner voordragt, zijne gave van mededeeling in twijfel
trok. Het zou niet onaardig zijn hem een beurtzang over zoo'n gewezen leerling, wien
hij, onder zoo onvergetelijke folteringen, het Candidaats, het Doctoraal en de The-
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sium defensionem heeft ingestampt - hoe dikwijls is de Repetitor al niet
gepromoveerd! - met de groote wereld te doen aanheffen. Wie maakt eens eene
schets: ‘hoe men er komt’? Ondank is des Repetitors loon, hij weet dit en het ligt in
den aard der zaak. Wie erkent hem? Officieel, helaas! bestaat hij niet.6 Hij is slechts
een inkruipsel. Hij is een noodwendig gevolg van het Academisch onderwijs, de
voedzame en heelende gom aan den kranken stam. Hem wordt zijn tijd, zijn zweet,
zijn angst niet aangerekend. Noem zijn naam toch nooit in gezelschap, gij zoudt u
een tweegevecht op den hals kunnen halen, en zoo een onhandige provinciaal,
onvoorzigtig en ongepast, zijn beeld aan een paar voormalige Academiebroeders, 't
zij in de Club of in het foyer van de Opera, voor den geest roept, of wel een deftiger
heer bij hen, ten gevolge van deze of gene sollicitatie, naar een zoodanigen persoon
onderzoek doet, begrijpen zij eerst niet regt, wat men bedoelt, maar meenen allengs
zich toch flaauwelijk te herinneren, dat er iemand van een dergelijken naam was, die
voor een stuivertje - ƒ100 en ƒ200! - Examens inpompte. Want om na de Promotie
over den Repetitor te spreken, fi donc! c'est du dernier mauvais goût.
Hoeveel zou van dit alles, van duizenderlei andere Typen, hier en daar met een
woord in den loop van het werk aangestipt, en Vereenigingsplaatsen, - neem den
Paauw slechts! - te maken zijn! Maar de Schrijver laat dit alles aan het nageslacht,
aan zijne opvolgers. Hetgeen hem omtrent Academiewezen en Studentschap op het
hart lag, is gezegd: het moge eenigen invloed hebben! en hij heeft te veel eerbied
voor het publiek zijner keuze, om, door de onderneming te rekken en de stof uit te
putten, misbruik te maken van deszelfs gunst en geduld, en het te vergasten op het
aangelengde omspoelsel van zijne olla podrida.
Mogelijk verwijt men hem nu dit buiten zijne schuld onvoltooid blijvende boekdeel.
Toch is het onmisbaar bij de Studenten-Typen en het Studentenleven en hangt het
met deze beide zeer naauw zamen. Wuftheid is een aanhangsel op Sempre-Crescendo
en de Bijlagen zijn onontbeerlijk voor diegenen, die de twee bovengenoemde werken
bezitten. Ware het anders, de Schrijver zou de drie overblijvende Typen als niet
geschreven beschouwd hebben; maar nu zou hij zelfs gelooven het publiek onbillijk
te bejegenen, wanneer hij hetzelve de verschillende bladen onthield, die hij enkele
Afleveringen toevoegde. Alleen bij eene mogelijke tweede oplage, zou dit derde
deel, wegens eene betere en geheel verschillende rangschikking en uitgave,
waarschijnlijk vervallen. Maar op de wijze en in de volgorde naar welke nu beide
werken verschenen zijn, was het onmogelijk deze stukken anders dan gelijk geschiedt
den lezer aan te bieden.
Dit zijn de laatste woorden, die de Schrijver van de Studenten-Typen en het
Studentenleven tot het Leidsche Studentencorps heeft te spreken gehad. Het moge
zichzelf in eere houden, het moge hetzelve welgaan, onder den kloosterregel, waarin
men volhoudt hetzelve op te sluiten; het moge eindelijk Klikspaan liefhebben, die
niets ontzag, om deszelfs ontwikkeling, zoo veel zijne krachten vermogten, te
bevorderen. U allen derhalve, broeders en vrienden, een laatst, een eeuwig vaarwel!

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

629

I De wafelmeid(aant.)
Voor mij geen kermisfeestgerel,
Geen weidsch betiteld kinderspel,
Geen dwaasheid op haar zegewagen!
HILDEBRAND,

Camera obscura.
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De lente is daar, welke bloemen brengt en geuren en frisch loover, maar tevens ook,
helaas! de kermis. Zoo blaast zij hare eigene loofhut omver, zoo verwoest zij haar
eigen prieel; zoo scheurt zij dwaasselijk, de onbedachtzame! haar rozenkleurig kleed;
zoo bederft zij ons het lieve saizoen der ontwakende natuur, zoo duldt zij den
orgeldraaijer het gezang der nachtegalen te verdooven. O, de kermis! o, dat gesuis
en gedruisch, dat getoeter en gegil, dat uitzinnige en luidruchtige, waaraan het volk
zich vergaapt en overgeeft! dat ledige en ijdele, hetwelk genot moet heeten! Weg nu
met de eenzame mijmering, met het stille genoegen van den huisselijken kring! Op
straat, onder de menschen, te midden van het gegons en het gedrang, daar, daar de
vreugde opgezocht, nagejaagd en zich vermengd onder de bonte scharen! Zegt niet
dat ons volk onvatbaar zou zijn voor eene karnavalkoorts: het karnaval van Holland
is de kermisweek, en als het klokgelui aankondigt dat zij om is, zijn de meesten nòg
niet verzadigd.
Wilt gij haar beeld, de zigtbare en vleeschelijke uitdrukking van dien tijd van
ongebondenheid, van licht- los- en dolzinnigheid, van dronkenschap naar ziel en
naar ligchaam, bij jong en oud? Beschouwt die Vriessche wafelbakster, met hare
nationale kaper, haar kleurig lang jak, groote voeten, waaraan zij krakende schoenen
draagt, en pakkedragers rug. Kijkt! zij doet stappen als een dragonder, en wat zit zij
dik in het vet! of... in de kleeren? en hoe onbehabbeld sliert zij van den eenen kant
van de straat naar den anderen, om hare waar uit te venten! Zij is bijna zoo mannelijk
als een Scheveningsch vischwijf. Juist houdt zij daar stil voor een open raam. Let
op! zij biedt het gezelschap, dat zij voor het venster ziet zitten, de versche wafelen
aan en begeleidt de woorden van hare in hooge toonen klinkende stem met eene
alleronaardigste beweging van de hand, in welke zij haar gesuikerd en gekaneeld
lekkers houdt, waarvan zij nu het servet heeft afgeligt en dat zij bij elke uitnoodiging
van haren mond met een klein zetje vooruit duwt:
- Lekkere wafels, toe! Ze zijn nog warm, toe! Juffrouw, toe! Mevrouw, toe! Jonge
heer, toe!
Doch het is eigenlijk slechts in eene Academiestad dat de Vriessche wafelbakster
waarlijk op hare plaats is, dat zij in al hare eigenaardigheid, in al hare kracht, in de
geheele volheid van hare karakteruitdrukking kan gekend en beoordeeld worden.
Gelieft mij slechts te volgen bij het eindigen van het paardenspel. Nog zijn uwe ooren
doof van het gebom der Turksche trom, of gij wordt blind, wegens de groote
lichtvlammen; die u, zoodra gij u op straat waagt, als het ware de oogen uitsteken.
Maar gij bekomt ras van de verbijstering en wordt den hellen glans gewoon. In eene
bevallige laan van hoog opgaande boomen, is eene rij Vriessche, met harde kleuren
afgezette en landschapjes uitgemonsterde wafelkramen opgeslagen, als tribunes
tusschen de kolommen eener kerk, wanneer er eene vorstelijke plegtigheid plaats
grijpt. De winkeldochters, die op den drempel staan te wachten, zijn opgeschikt; de
bo-
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ter sist in het ijzer; de rosse gloed van de lampen, de menigte die in- uit- en voorbij
zwiert en slentert, de verschillende troepjes muzijkanten, met harpen, violen, orgels
en heesch gezang gewapend, die tegen elkander in tjingelen, krassen, draaijen en
kraaijen, dat men er oor- en kiespijn van krijgt, - alles brengt toe om eene algemeene
ongedurigheid en verwarring te doen ontstaan, in welke ieder belanghebbende zijn
voordeel zoekt. De ingang der kramen is zoodanig met burgers bezet dat men er
naauwelijks een blik in slaan kan, en men zou meenen, naar het gestommel en getier
van binnen te oordeelen, dat er al iets heel vermakelijks in bedreven moet worden.
Het zijn eenige Studenten, die met de bakmeiden zitten te vrijen, Studenten, meestal
in het eerste hunner Academiejaren. Hoeveel maal liepen zij niet reeds als
schooljongens de verleidelijke wafelkramen voorbij en lonkten de roode Houri's toe,
die toen nog geen enkelen oogwenk voor hen over hadden! - Laat ons maar eens
Student worden! - dachten zij, en het was eene der redenen van dankbaarheid voor
hen dat hunne oude luidjes hen studeren lieten; want een burger, dit wisten zij, komt
in geene wafelkraam: weg met hem! slaat hem er uit, met vuisten, knuppels en
achttienduimers! Alleen de dienders weten niet op hoeveel bloedneuzen en blaauwe
ruggen deze ontheiliging der wafelkramen, het philisterdom, dat nog zijne
aanrandingen van het monopolie niet opgeeft, te staan komt.
- Als ik maar eens Student ben! zei de kwak. En ziet, nu is hij Student en wordt
door de wafelmeiden met opene armen ontvangen, zit op hun schoot, proeft hunne
zoenen en geniet al die heerlijkheden, waarvan hij zoo lang en zoo zalig gedroomd
heeft. Ach! hoe valt het hem tegen, als hij de gemeene kermis-Venussen van naderbij
dan van tien schreden afstands kennen leert! Wie had het ooit durven denken? Het
lieve, het poezele, het aanvallige Vriezinnetje is noch lief, noch poezel, noch aanvallig;
zij is ruw, hardhandig en astrant. Het zweet loopt haar tappelings langs het voorhoofd,
hare konen zijn slordig met grof blanketsel - iets als tand-opiat - besmeerd, haar
boezelaar is met allerhande likeur bedropen, aan hare lippen plakken kruimels als
aan die van bestje van Meurs, hare handen zijn kleverig, en als gij haar op uwe knieën
trekt bemerkt gij dat zij naar rook stinkt. Daarbij komt nog, dat zij koel en
onverschillig van harte is; dat haar stoeijen, haar ginnegappen, haar flikkeflooijen,
hare vrolijkheid, hare zoogenaamde geestigheden, dat dit alles van buiten is geleerd,
ja! haar zelfs vermoeit en verveelt; dat het maar eene rol is, die zij speelt om klanten
te lokken, en zij niet eens de misdadige, satanische aantrekking bezit van andere lage
vrouwspersonen; waarom dan ook het wafelmeidenloopen niets anders dan een
zouteloos, een flaauw, een kinderachtig vermaak is, een vermaak, dat niet eens slecht
durft wezen. En daarom: zoodra ik ooit een zoontje naar de Hoogeschool zend, raad
ik hem stellig:
- Jongen, ga vooral naar de wafelkramen en maak kennis met de Vriezinnetjes; er
valt niets ergers bij op te loopen dan een pak slagen, binnen weinige nachten zijt gij
tot walgens toe verzadigd en de duivel des wafeldoms kwelt u
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niet langer. Ga dan ook den volgenden morgen, als gij uitgeslapen zijt en al de anijsjes
en de curaçaotjes van Mina, van Anneken, van Grietje, van Louise, - Louise! uitgedampt zijn, en u ingenomenheid genoeg is overgebleven om nog iets in de
meiden te vinden of opgewondenheid om er iets achter te zoeken, - ga dan, wanneer
de klok twaalf geslagen heeft, voorbij hare planken tempels kuijeren en aanschouw
uwe opgedrilde vlindertjes van den vorigen avond, van den laten nacht, op klompen,
in een morsigen onderrok, eene zwarte ondermuts en een gezigt, rimpelig, vakerig
en geel als een zeemelap, terwijl zij bezig zijn hunne half geslotene woning uit te
dweilen, het hoofd omlaag en ik zal niet zeggen hoeveel onbevalligs in de lucht; of
wel, loer den anderen kant uit en neem haar waar op hare schuit, ploeterende in de
waschkuip! werp dan ook een blik diep in hare houten loods, waar het huisgezin zich
zit te voederen, en zoo gij bespeuren kunt, door den schemer heen, die er heerscht,
welke soort van Muzenzonen het maal der Nimfen deelt en van hare pannekoeken
mede eet, Voorwaar, voorwaar! gij zijt genezen,
Of even flaauw als een van dezen! -

En nu roep ik nog eens: ja! de Vriessche wafelmeid, zij is de waardige genius der
kermispret, even dol, even woest, even onbezonnen, even smakeloos en grof; en dat
alles, niet omdat hare inborst zoo driftig, haar bloed zoo heet, haar gestel zoo dartel
is, maar alleen dewijl haar ambacht, hare broodwinning dit gebiedt, haar beroep het
medebrengt zich aldus aan te stellen; om dezelfde reden in één woord, waarom de
kiezentrekker op zijn wagen snakerijen verkoopt en de pias van Blondin over zijn
hoofd buitelt. En desniettegenstaande blijft men nog altijd menschen vinden, die zich
door hare bekoorlijkheden laten inpakken en van het gebak niet vies zijn! De
ondervinding is eene heilzame zaak, maar - hoe jammer! - eene aaneenschakeling
van dwaasheden voert er ons heen.
Gelijk zekere kleine slak, die de rozen bezoedelt, zoo bederft de kermis ons
voorjaar. Gelijk de paardebloem naast de sering, prijkt de wafelmeid in den ruiker
der lente; want eene bloem is zij - maar eene bloem die stinkt.
En nu, leve de nicht van Mees en de weduwe Sjardyn!
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II Wuftheid(aant.)
De beste zaken kunnen wel eens een enkelen minder fraaijen kant hebben.
KLIKSPAAN,

Studenten-Typen, bl. 65.
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Het zou niet onmogelijk zijn, dat de Heeren Studenten-Toonkunstenaars Klikje een
weinig kwalijk namen, dat hij hunne lievelingskunst zoo hard viel.7 En te regt.
Misschien ging hij ook wat ver, en stelde de voordeelige, de voortreffelijke zijde der
muzijk wat al te veel in het duister; doch de geest der Hoogeschool dreef er hem toe;
want toen hem inviel, dat de hartstogt voor de muzijk er het zijne aan toebragt, om
de Wuftheid, de oppervlakkigheid, in de hand te werken, toen werd het pligt den
vinger op de wonde te leggen. Ja! het is niet te loochenen, de kwaal onzer
jongelingschap, - waarom het vleijend of angstig verzwegen? - is Wuftheid,
overdrijving der in onze bladen zoo dikwerf geprezene en aanbevolene humaniteit.
Onze jeugd besteedt te veel tijd voor haren spiegel, zij geeft te veel toe aan de
fladderzucht der wereld, leert in het salon minder de geestige luchtigheid der
gesprekken van diegenen aan, wier kunde en fijne smaak, wier menschen- en
wereldkennis het anders zoo ijdel geklap der zamenleving tot eene der aangenaamste,
wegslependste en moeijelijkste maatschappelijke kunsten weten te verheffen, dan
het slag, om in vooraf vastgestelde bewoordingen door te slaan over onderwerpen,
bij welke hunne ongestadigheid zich nooit de moeite zal gunnen te blijven stil staan,
met uitdrukkingen, aan de algemeene beschaving ondeend, oordeelen te vellen, welke
de kern der zaak ter zijde laten, met ligtvaardigheid vonnis te wijzen over personen,
verre boven hen verheven, en bij de vrouwen in gestereotypeerde zinsneden en
pligtplegingen hunne opwagting te maken en haar toe te spreken in van buiten geleerde
en afgeluisterde zegswijzen. In één woord, zij krijgen in de vereenigingen der wereld
inzonderheid den trant beet van dien bekenden, flaauwen mode-toon, welke de
onwetendheid vergoodt en maar al te dikwijls voor goeden toon doorgaat, gangbare
munt, ten behoeve van iedere mate van verstand, welke den geestrijke onbeteekenend
en den onbeteekenende dragelijk maakt, een praat, waarbij men zich enkel ten doel
stelt geluid van zich te geven, zonder dat het iemand in het hoofd behoeft te komen
- van daar het geheim, dat onze zoogenaamde beschaafde kringen zoo uiterst
aanlokkelijk maakt - dat men bijeen is, om elkander, door afwisseling en wisseling
van geest, door wederzijdsche vlugheid van opvatting, door fijnheid van beschouwing,
door het vaardig en geleidelijk in beweging brengen en aaneenschakelen van allerlei
aan plaats en oogenblik voegende denkbeelden, duizendvoudig geschakeerd en
voorgesteld, door de handigheid van over de vlugtende nietigheden een zeker
bewarend vernis van belangrijkheid te leggen, het leven te veraangenamen en den
tijd op het onderhoudendst, het sierlijkst, het behagelijkst, te verdrijven. Helaas!
brengen zij niet maar al te dikwijls die nuchtere scherts van den saletjonker, dien
kouden spot der onbekwaamheid en des waans, die uit gebrek aan gedachte, meening
en plan om ze te voltooijen onvoltooide volzinnen, die onopregte manier van
beleefdheid en hoffelijkheid, op hunne Studentenkamer en onder hunne vrienden
over?
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Vraagt gij u wel eens af, geliefden, wat toch eigenlijk wel de Hoogeschool is, en
tracht gij wel genoegzaam in te dringen in uwen levenstoestand, gedurende de jaren,
dat men den naam van Academieburger draagt? Denkt gij er wel eens over na, dat
het de tijd is der vorming, der ontwikkeling, der rijping - wat zeg ik? - der
onherroepelijke beslissing voor het volgend leven, welke men er doorbrengt? en dat
de jaren aan de Academie verbeuzeld zich in lateren leeftijd gevoeliger wreken dan
men het op zijn twintigste jaar vermoedt?
Gelooft niet, bid ik u, dat Klikspaan, na bijna drie jaren innige, onophoudelijke,
hoewel belangelooze en ten eenenmale onbezoldigde betrekking tot het Leidsche
Studentencorps, op eens de zwarte toga aantrekt, zijn glimlach aflegt als een masker
en de bokkensprongen van zijn stijl, de waarheden zijner pen, de buitensporigheden
zijner taal, als zonden beschouwt, welke hem het geweten benaauwen. Klikspaan is
onveranderd; en nog en steeds en zonder ophouden roept hij het uit, dat de verzamelde
jeugd vrolijkheid aan hare lente verschuldigd is en dat ook de studentikooze
uitspattingen, door welke ieder man zich moet en, heeft zijne vroegere opleiding
hem vast in de schoenen gesteld, ook kan heenslaan, een der noodzakelijke,
onmiskenbare Academische bestanddeelen uitmaken. Maar bij al zijne grappen, ziet
Klikspaan, als hem eens, gelijk heden, eene ernstige bui overvalt, de hoogere
bestemming der Hoogeschool niet voorbij, en dat zij in de eerste plaats daar is, om
den jongeling op de veelzijdigste wijs te ontwikkelen en de neigingen zijns geestes
met behoedzaamheid te leiden en aan te moedigen. Hij gaat er heen als jongeling,
hij komt er van terug als man. Vaste grondbeginsels, zekere overtuigingen verrijken
zijne ziel, en zijn hoofd voert eene wetenschap, welke hem verheft tot een nuttig
burger des lands, tot een waardig lid der maatschappij. De bekrompenen - de meesten,
helaas! - zien haar aan voor eene plaats waar regts- waar genees- oude letterkunde
en godgeleerdheid onderwezen wordt, op dezelfde wijze gelijk op de kinderscholen
lezen, schrijven, rekenen, op de latijnsche de klassische talen aangeleerd worden.
Maar wie hecht niet, bij het denkbeeld aan de opgenoemde vakken, tevens dat van
wijsgeerigen vooruitgang en uitbreiding van den zedelijken zoowel als van den
verstandelijken cirkel? Men schijnt over het algemeen van de waarheid niet genoeg
doordrongen, dat er op de Hoogeschool nog iets buiten de wetenschap in den mensch
moet omgaan. Toch ware het zaak zich deze eigen te maken, bij zichzelven tot
zekerheid, tot bewustheid, tot helderheid, te brengen, er zich in te wikkelen als een
vaandrig in het vaandel dat hij verdedigt, en haar de kolom van vuur te doen zijn,
welke voor ons uitging door het Academische leven. De wetenschap, het gekozen
vak, dit zij de pit, het middenpunt. Doch hoeveel dat er zich om heen schaart! elke
andere wetenschap, die ons aanspreekt, elke taal, die ons toelacht, elke dichter, die
ons streelt, ieder onderwerp van studie en navorsching, dat ons eenig belang
inboezemt, en de zoete kunsten, die verpoozen van den strengen arbeid. Eene
Universiteit, zouden wij haast geschreven hebben, is een brand-
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punt van wetenschappelijke beschaving, waar ook graden verleend worden. Binnen
muren, waar alle kunsten en wetenschappen als het ware te zamen zijn geroepen, op
een leeftijd, waarin zich het denkvermogen opent, voor het onzigtbare vatbaar wordt,
en de ziel vleugels aanschiet naar het onbekende buiten en in zichzelve, welk oord,
welk tijdstip ware geschikter en doeltreffender, om den edelen trek van den jeugdigen
mensch, blootgesteld aan de wrijving en den invloed zijner tijdgenooten, tot de
hoogere volmaking zijns bestaans te bevredigen, hem af te doen dalen in zichzelven,
in te wijden in de kennis van zijn eigen gemoed?
Maar nu glijdt de Wuftheid, die moeder der onverschilligheid, met een zinneloozen
lach over de oppervlakte heen. Vadsig en lui sluit zij zich op in het op de naauwste
wijze beperkte vak, geeft zich gemakkelijkjes over aan de sleur, ontzegt, ontwent
zich het doortasten, het doordenken. Het geweten sluimert in, de geest verliest den
moed, vreest zich in zijne eigene diepten te verliezen, durft zichzelven geene vragen
voor te leggen, die hij onmagtig zou zijn, die hij niet zou weten op te lossen. De
toegefelijkheid wint meer en meer veld. Door deze verderfelijke Wuftheid
overmeesterd, sluit de jongeling zichzelven zijn eigen hart, gelijk dat van hen, met
wie hij het leven intreedt, en smijt de sleutels onbezonnen in den vloed der
gewetenlooze zorgeloosheid. Zichzelven wordt hij voortaan een gesloten boek. In
opzettelijke blindheid rolt hij voort. Geen enkel voorwerp meer waarvan zijn verstand
den zin vat. Hij doolt om als in eene wereld van schijngestalten; de natuur met hare
geheimzinnige krachten schijnt hem een tooneelscherm, door raderwerk in beweging
gezet, en de mensch, dat is hijzelf, slaapwandelaar in het stof, voorbestemd tot eene
beslissende ontwaking in den geest, de mensch is den dartele eene fraai aangekleede
pop, welke zich volgens vaste wetten omwendt en op bepaalde tijden bepaalde
woorden uitspreekt, eene Olympia van Hoffman.8 Hij vermoedt niet, dat er nog iets
diepers in den mensch schuilt dan zijne zigtbare gedragingen en bewegingen
openbaren. Het stoffelijke, het ligchamelijke alleen treft zijne zintuigen. De
wetenschap is hem woorden en daadzaken; de wereld des wijsgeers, de wereld der
fantazij in de kunst, de wereld des geloofs in den dienst des Ongeziene, hij begrijpt,
hij bevroedt, hij gevoelt ze niet, hij gist er niet naar. Hoe zou hij het? de liefde is
dood in hem. Ja! de Wuftheid knakt het denkvermogen, fnuikt de vaart der
ontwikkeling, werpt de ziel ter neder in het slijk, berooft het verkoelde hart van de
weldadige, bezielende aanblazing der zalige, ons in gelukkige bewondering voor
anderen buiten onszelven verplaatsende, oplossende, geestvervoering en laat hare
beklagenswaardige prooi niets anders over dan de onvruchtbare gave van een
onverstandigen, spottenden, ijdelen kwinkslag, de treurige maat, naar welke alle
voorwerpen door haar gemeten worden. De muzijk, de harmonij, de orde des heelals,
Die den scepter van gezag
Over nachtbeurt voert en dag,
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ontgaat hem,
aan den keten,
Uitgespannen door den tijd,
Meê als schakel ingevlijd.9

Hij is doof. O! van zulk eenen, toonkunstenaars, mogen wij met regt zeggen, dat hij
in de hoogste beteekenis geen gehoor heeft. Hij hecht zich vast aan de nietigheden
des levens, maakt zichzelven het nietig middenpunt eener even nietige wereld en
verliest zich, aan de vergankelijkheden der aarde verknocht, in die zee van zotte
tuimelzucht en droevige verdwaasdheid, welke, in de taal der mode, de wereld heet.
Ziet gij, vrienden! zulk een toestand is moordend voor den geest zoo wel als voor
het hart. Gewis! de mensch is toch tot iets beters, iets voortreffelijkers geboren! En
hoe spoedig wordt men verleid, hoe spoedig in ligtzinnigheid medegesleept door de
sierlijke strikken der hedendaagsche beschaving; hoe ligt door eene aaneenschakeling
van vermaken, afleidingen, verstrooijingen, bedorven voor de studie, bedorven voor
de eenzaamheid, bedorven voor de kalme overpeinzing, bedorven voor den ernst,
met welken het pligt is, dat de jongeling in het heiligdom zijns gewetens afdale,
zichzelven onderzoeke en in de voor zijn tijdelijk, ja, eeuwig heil, belangrijkste
overwegingen trede.
Klikspaan waarschuwde tegen boeken, roepende: weg van u, het is vergif! En
zeker, ook deze, hoeveel brengen zij toe aan de Wuftheid onzes tijds! Verre van hem,
dat hij, zoon der eeuw, op een eigenwijzen toon een kruistogt predike tegen de
hedendaagsche, tegen de fransche letterkunde; doch zeker is het, dat, vooral
laatstgenoemde, op jeugdige gemoederen allernadeeligst werkt, en dat de
kunstvoortbrengselen van een land, welks schrijvers zich aansluiten aan de mannen
der nijverheid, in eene fabriek hunne studeerkamer veranderen, zonder geweten of
gedachte aan de verpligtingen van den kunstenaar en de eischen van de kunst, geschrift
op geschrift stapelen, met het vuige doel alleen om hunne tijdelijke have te
vermeerderen, daartoe, in plaats van als lichtende sterren, met het oog op de eeuwige,
zuivere schoonheid, de beschaving voor te gaan, laaghartig den smaak des algemeens
inwilligen en, verachtelijke burgers als zij zijn, met voorbedachten rade de verbeelding
hunner landgenooten bederven, - dat dergelijke kunstgewrochten geen heilzaam
voedsel voor de jeugd kunnen opleveren.10 Ik zwijg hier nog van den noodlottigen
invloed, welke die van zedelooze grondbeginselen uitgaande wereldbeschouwing,
die alle bezwaren der deugd onder den naam van vooroordeelen arglistig uit den weg
ruimende en omverhalende strekkingen, op het weeke en als was kneedbare hart van
den jongeling hebben moeten. Maar het ijverig uitgestrooide zaad komt op als onkruid
in de jeugdige ziel, vernielt haar maatschappelijk en werkt, om het zoo eens uit te
drukken, op tijd. Oververzadiging volgt ieder laatst verslonden verhaal; al die zonder
orde, zonder keuze, zonder reden of
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doel doorgeloopene romannen en tijdschriften, laten geene enkele weldadige gedachte
achter; niets dan den verderfelijken algemeenen indruk bewaart het slagtoffer als een
gifdrank in zijn hart. Hij prikkelt zich de zinnen stomp, ontwricht zijne rede in den
gemeenzamen omgang met verdorvene en beginsellooze scheppingen, is zelden in
staat den naam te noemen van den schrijver, die zijn talent leende aan de verdelging
van zijn inwendig bestaan, en ontwaakt eindelijk uit den roes - want vroeg of laat
ontwaakt men altijd - even ledig van hoofd als te voren en lediger van hart, terwijl
eene eeuwige walging hem vervolgt.
Het zou gewis jammer, pijnigend en weinig verkieslijk zijn, voor een door
kunstgevoel aangetrokken gemoed, zich aan de Academie vreemd te moeten houden
aan de uitstekende en gezonde gewrochten van de pers, welke ten onzent of bij onze
naburen in het licht verschijnen, maar dan wete hij te schiften, leze met den geest
des onderscheids of bidde van den hemel eene trouwe en liefderijke hand af, die hem
met wijze bezorgdheid en teedere strengheid het voedsel des geestes aanreike. Een
Student behoorde eigenlijk zoo weinig mogelijk in het tegenwoordige, zoo veel
mogelijk in het verledene te leven op het gebied der kunst. Zal hij iets aan het tooisel
zijns geestes hebben toegebragt, als hij die onoverzienbare vlakte van al die op
hetzelfde patroon geknipte en door naschrijvers bij elkaer gelapte romannen heeft
trachten af te draven, een veld, dat, als in een benaauwden droom, telkens aangroeit,
naar mate men vordert? Indien zich bij hem de een niet om den ander in zijn geheugen
verdrongen heeft, zal het publiek er zich gewis na een half jaar niet meer aan laten
gelegen liggen, en hij zal zich zelfs niet eens in het voorregt verheugen mogen van
er op eene assemblée een paar phrases over aan den man of liever aan de vrouw te
brengen. Neen! de degelijke, studerende jongeling behoort zich, met al het begrip
van zijne eigenwaarde, boven dien voorbijgaanden stoet van octavootjes, welke de
eerste kwade wind, dat is de laatst te voorschijn komende schrijver, als ter haast
opgezette kaartenhuizen, voor altijd omver blaast, heen te zetten, en, liever dan om
te zwerven op die zee van drijfzand, zich, als aan een plegtanker, vast te hechten aan
die onvergankelijke gedenkteekenen des menschelijken vernufts, welke zijn van alle
eeuwen en van alle geslachten, gelijk Alice aan het heilig kruis, wanneer de geest
des kwaads haar aangrimt. Naar de meesterstukken moet hij heen; niet alleen slechte,
even zeer middelmatige boeken zijn de pest voor de jeugd, en wat zijn de meeste
hedendaagsche romans, navolgingen van navolgingen, anders? Zij verlamt, zelve
vervalt zij er door tot middelmatigheid. Wenscht de jongeling in de schoone letteren
der beschaafde volken van Europa uitspanning te zoeken - en wie zou het niet
verlangen? - hij doorleze met onderzoek en voorzigtigheid de meesterstukken van
Engeland, Frankrijk en Duitschland. Haakt hij naar romans, hij ga tot Richardson,
Smollett, Fielding, Scott, en bij de nieuweren tot Manzoni, Bulwer, Dickens en
Warren. Frankrijk biedt zijne klassieke opvoeding de
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hand, in deszelfs groote mannen uit de eeuw van Lodewijk XIV, in deszelfs
welsprekendste prozaschrijvers, deszelfs onverwelkbare tooneeldichters. In deze
zoeke hij de kern, putte hij het merg, zuige hij den honig! en zoo gij dweepen wilt,
beminnelijke jongeling! zoo neem uwen Schiller uit de kast, en uw rein gevoelig hart
zal in zijn milden dampkring niet verharden of verschrompelen, maar zich veredelen,
verheffen, dankbaar en zalig uitzetten. Doch wat spreek ik? De groote Shakespeare
is onsterfelijk, en leeft immers voort door alle tijden heen, weldadig en koesterend
als eene zon, even verkwikkend, even jeugdig, even nieuw, even eenig,
onvergelijkelijk en onovertroffen, als toen hij zijne eerste stralen schoot over zijn
magtig eiland van denkers en Elisabeths roemvol hof. O! de jongeling, die dezen
leert verstaan, dezen weet te genieten, te schatten!... Geluk, dierbare vriend, geluk!
reik mij de hand, kom aan mijne borst! gij zijt gered! gij zijt voor Wuftheid, voor de
tering der ziele, bewaard!
Klikspaan wil zich hier niet langer bij ophouden. Het zou hem voorzeker niet
moeijelijk hebben gevallen, bij eene vroegere gelegenheid, den Wufte meer opzettelijk
te schilderen, doch hij mogt eene zwakheid, welke, hoe rampzalig en ondermijnend
ook in de gevolgen, toch maar alleen de overdrijving is eener hoogst loffelijke
hoedanigheid der tegenwoordige Academieburgers, uit vreeze voor een mogelijk
verkeerden indruk op de zoo humane stemming des algemeens, niet te uitvoerig
behandelen en te zeer in het volle licht stellen. Hij vreest zich daardoor welligt hier
en daar niet duidelijk en bepaald genoeg te hebben uitgedrukt, doch ieder, die hem
de eer pleegt te bewijzen zijne blaadjes in handen te nemen, zal den toestand, welken
hij te bestrijden tracht, wel beseffen en gevoelen. Zou er iets tegen te doen zijn?
Voorzeker, maar niet zonder veel inspanning en veerkracht van geest, want ik verbeeld
mij dat de Wuftheid in de lucht zit; zij is niet alleen eene kwaal der Hoogescholen,
het is eene kwaal der zamenleving. Wuftheid is, even als de muzijk, fatsoenlijk
geworden. Hoe zou het anders kunnen of zij gaven elkander de hand. Eene juiste
bepaling er van te geven gaat mijne krachten te boven, doch ik ben in het bezit eener
briefwisseling geraakt, tusschen twee Leidsche Studenten, de Heeren Quem Nosti
en Totus Tuus. Deze geef ik, als ophelderend voorbeeld, het tegenwoordig geslacht
ten beste. Of nu deze brieven verdicht zijn, dan wel of Klikspaan in de onbeschaamde
mededeeling er van zijn naam en wapen1 getrouw blijft, gelieve men liefst niet te
onderzoeken. Beide heeren zijn Juristen.

1

De familie Klikspaan bezat geen wapen en een man uit het volk als ik hecht er weinig aan,
maar, dacht ik, het is toch altijd nog al aardig voor de kinderen. Toen tarnde ik op een avond
het roode lapje, dat mij op den schouder was genaaid, van mijn pak af en lag er mijne stalen
pen boven op, en zoo ontstond dan het volgende wapenbord: eene zilveren narrenroede
eindigende in een pennebek op een rood veld. Tot helm eene zotskap, getralied met een
comisch masker; tot helmteeken eene hand, welke een pennemes omvat; tot houders twee
studenten; tot spreuk: ιλαρος ουχ ιλαος
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De ouders van Quem Nosti wonen te 's Gravenhage, Totus Tuus is een
Student-Leidenaar. Beide hebben een tikje weg van de nuffigheid des Diplomaats,
beide zijn Studenten-Autheurs, Leden van de Rederijkers-Kamer, vurige gallomanen,
aanbidders van de buitensporigheden der romantische school en - is 't nog noodig
het te zeggen? - beide behoorende tot den poëten-club. Zij schrijven elkander
natuurlijk alleen in vacantietijden of wanneer Quem Nosti zich ten gevolge van
ongesteldheid te huis bevindt, en als zoodanig kunnen de meesten dezer brieven ook
eene aardige bijdrage tot den Student buiten de Academiestad opleveren. Hetgeen
Klikje onder Wuftheid, misschien bijna even goed door flaauwheid uitgedrukt,
verstaat, zal er, naar hij meent, scherper door uitkomen, dan wanneer hij zijne
bedoeling nog langer en langwijliger met betoogende redeneringen poogde op te
helderen. Al de brieven zijn in het fransch geschreven, dat spreekt van zelf, hier en
daar met hollandsch er tusschen. Hij plaatst voorop eenige knipbriefjes, gelijk ieder
Student er dagelijks ten minste één schrijft; zoo hij hoopt, in een iets minder
gedraaiden stijl.
Wodansdag, dix heures du matin.
La vieille maison du Breêstraat et ses vieux habitants seront bien aises de
recevoir le Seigneur Totus Tuus. A propos, j'ai eu hier une trois fois damnée
mécompte, que je te dirai en temps et lieu. C'est du don Juan!
QUEM NOSTI.

Amice,
C'est toujours avec un nouveau plaisir que je reçois des invitations d'aussi
aimables personnes que toi et pour des desseins aussi grandioses. Sacrédieu
de Patisserie! je viendrai retremper mon âme à l'abreuvoir de la
gourmandise! En attendant, je suis dans la plus grande hâte,
Tuissimus,
QUEM NOSTI.

Quem Nosti brengt hier de in dien tijd zoo beruchte zinsnede te pas, met welke
Louis-Philippe de meeste zijner antwoorden op de aanspraken der verschillende
ligchamen, bij alle mogelijke plegtigheden, aanving en waarmede het legitimistisch
dagblad la Mode zich tot vervelens toe vrolijk maakte.
In het volgende briefje, hetwelk Janins Barnave begeleidde, ziet men reeds het
Candidaats-examen in het verschiet. Men merkt echter volstrekt geen oordeel omtrent
den Barnave op. Jongens als Quem Nosti, hoe geestig anders ook, geven zich weinig
rekenschap en hebben zelden een gevoelen.
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Amice,
Ontvang hiernevens uw Janin terug; hij is mij zeer te pas gekomen en ik
bedank er u voor. Dit moet ik wel doen bij geschrifte, daar ik al weder, in
mijne plans om hier te overzondagen, door een brief uit 's Hage, verhinderd
word. Het schijnt dat het fatum er zich mede inlaat, en ik even noodzakelijk
naar de Hofplaats moet als Napoleon naar Moscou.
Ma pauvre tête commence tellement à se garnir de la science des Cujas et
des Barthole, que je désire vivement faire jouer ce volcan et me débarrasser
enfin de cette lave ardente de définitions, qui pour la plupart n'ont pas le
sens commun. Partout où je me tourne, je retrouve cette sempiternelle
Justice; je demande à tout le monde s'il est sui juris ou bien alieni juris et
je rêve Fusia Caninia. Je t'assure qu'il n'est pas facile de se faire juste.
Prie pour moi. Addio.
QUEM NOSTI.

Mi caro,
Een zeker voorgevoel zegt mij, dat gij wijs genoeg zijt geweest, de ne pas
avoir fait vingt lieues pour aller à l'église par un temps qui n'est pas de ce
monde. Stellig zijt gij te huis gebleven en onbevroren. Viens donc prendre
ce soir un modeste repas dans la mansarde d'un tien ami, il sera tout à toi.
Un refus sera considéré comme du dédain tout pur.
QUEM NOSTI.

Wij kunnen niet gissen waarop deze bijzonderheid doelt, daar wij toch niet zoodanig
van bedehuizen verstoken zijn, dat wij, even als de bewoners van het Noorden van
Zweden en Noorwegen, die wegens het jaargetijde en de verwijdering van kerken,
slechts een paar malen 's jaars te kerk kunnen komen, twintig mijlen zouden moeten
afleggen. Gemakkelijker is het steeds het gemaakte van de uitdrukking overal, b.v.
in de woorden: dans la mansarde d'un tien ami, te herkennen.
Amice,
Na rijp beraad dwing ik mijzelven uwe invitatie te weigeren: het ontbreekt
mij aan moed om de redoutables te negligeren. Het zijn nu nog slechts
twee avonden om voor die snaken te courbetteren, et alors je change en
gobelet mon large écritoire. 'T is nu al zóó ver met mij gekomen, dat ik
ze zie: op al de stoelen zit er een. Ik droom ze, ik eet ze, ik drink ze, ik
hoor ze spreken, enfin zij assommeren en absorberen mij geheel en al. Ik
zou u toch niets kunnen debiteren dan regtsgeleerdheid en verdriet. Adieu,
vergeef het mij.
6 December 1836.
A toi de coeur!
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Dit briefje zou nog al aardig zijn, wanneer er niet zoo overtollig veel fransche woorden
in voorkwamen.
Het Examen is afgeloopen en Quem Nosti vertrekt naar de oude lui, om er zelf het
berigt van te brengen en te gelijk zijne verjaring te vieren. Het schijnt dat de
geboortedagen van de beide vrienden nagenoeg op denzelfden dag vallen, ten minste
ik moet het veronderstellen uit volgenden brief, zijnde een antwoord op een vers,
dat onze Student-Autheur zijn vriend vermoedelijk had toegezonden.
Mon féal ami,
Je sais à ma grande désolation, que celui
Qui donne un bijou,
Au moins s'il n'est fou,
En désire un autre,

et je ne possède pas l'art mystérieux des vers, je suis à peu près un inconnu
sur la rive poétique. Sonnets ou virelays ne sont jamais sortis de ma tête
prosaïque, ‘ores ne sçays ni souffloter des rondeaux, ni du flageol sonner
chant bucolique.’ - Aussi ne suis-je pas le fortuné voisin des nayades
Oudevestiennes, qui t'abreuvent si largement de leurs aquatiques faveurs
et te font tirer des accents vraiment surprenants de ton psaltérion. Voilà
mon impuissance versiproductive et sonettifère dûment manifestée.
Ta lettre me fit un sensible plaisir; je n'avais qu'un regret, c'est que tu avais
pris le pas sur moi. Mais, pour venir en second, mes voeux n'en sont pas
moins sincères, ils sont même gigantesques, ce sont des voeux-monstres.
Puis, ayons encore bien des jours pareils à ceux où
Nous allions, dans la nuit, sous les balcons dormants,
Pour de jeunes beautés murmurer de doux chants,
Ou bien, sous les tilleuls aux mobiles arcades,
A la lune adresser de molles sérénades!
Ayons bien plus encor de ces libres festins,
Où l'on rit de la vie et des graves destins,
Où se passent les nuits en des ébats folâtres,
Qu'illumine le punch de ses flammes bleuâtres,
Où notre front s'ébranle et quand vient le grand jour
On gagne son logis d'un pas furtif et lourd.

Addio, mi caro! tu m'as écrit bien tard, la diligence est inexorable, il faut
te quitter; ma lettre, que je clos encore par des vers d'autrui, t'arrivera, je
pense, au milieu de tes jouissances domestiques et innocentes. Oui, mon
cher,

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

646
J'afferme,
Que nonobstant que vostre amitié ferme
Tousjours fleurisse en sa verdeur fréquente,
Certes encor ton Epistre éloquente
Près du ruisseau Cabalin composée,
Luy a servi d'une doulce rousée,
Qui reverdir la faict et eslever
Comme la rose au plaisant temps du ver.

A toi de coeur.
QUEM NOSTI.
Hoe weinig hartelijkheid! Zoo zal het de geheele briefwisseling door blijven;
aardigheden verkoopen, faire du bel esprit dans un style alambiqué, apprêté, maniéré,
minaudant, torturé et artificiel, - ik ga van den weeromstuit ook fransch schrijven een getutoyeer van den beginne tot het eind, - maar warme vriendschap, maar eene
enkele vriendelijke gedachte... Niets van dat alles; het is alles vorm, alles geest, altijd
lagchen, stoeijen, malligheid: de ware vriendschap is ernstiger. En als men al de
brieven doorgelezen heeft, is er niet één woord, dat de beide jongens, die stellig heel
aardig zijn geweest op eene Promotiepartij en zich volkomen fatsoenlijk
presenteerden, in een beminnelijk daglicht stelt of ons begeerig maakt, hen te leeren
kennen.
Het schijnt dat hier eenige brieven ontbreken. Wij zijn in de groote vacantie.
Mon cher,
Voici le résultat de mes perquisitions. J'ai mis de la coquetterie à te procurer
le col le plus idéal des magasins de la résidence et j'espère avoir réussi.
Une mère n'aurait pas fait mieux. Malheureusement j'ai fait la triste
expérience que magnifique et peu cher sont deux choses incompatibles:
il coûte... dix florins! mais j'espère qu'il trouvera grâce pour la pureté de
ses lignes, la flexibilité de ses organes et son noeud artistement construit.
Grâce à mes soins, tu auras la tête la mieux encadrée de la ville et les
tendrons que tu feras sauter refléteront leurs oeillades assassines dans le
superbe satin de ton col parisien. Adieu, mon cher, console-toi, tu seras
superbe!
Et jamais diplomate
Ne parut plus guindé, ni plus haut sur cravate.

Leide, ce matin.
De coeur,
QUEM NOSTI.
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Viens prendre ta tasse de café à la maison Vauquer. J'ai chez moi don Quichotte avec
les vignettes de Johannot. Adieu, ik loop collegie houden et me faire assommer de
latin.
Vergelijk over la maison Vauquer le père Goriot van Balzac; aldus noemt Quem
Nosti zonder reden zijne kamer. De twee verzen die den brief besluiten zijn van
Alfred de Musset.
Sacrédieu, mon cher, je m'en vais t'écrire une fameuse lettre, puisque tu
le désires; George Dandin, tu l'as voulu! Ce n'est pas moi qui dirai que je
m'ennuie. Passe encore, si j'étais un touriste vagabond et mobile, un pilier
de salon, un fat, un freluquet; si de beaux équipages, de légers tilburys,
sylphes de l'écurie, et des miss Annette me faisaient tourner la tête; - je ne
parle pas du Snijboon; qui est-ce donc qui a eu cette mauvaise plaisanterie?
il n'y a qu'un Hollandais pour cela - si j'étais fou de bruit, de foule, de
plaisirs, si j'aimais les lustres de cristal plus que les étoiles du soir et
préférais les fleurs de toile peinte aux calices odorants, qui se balancent
si langoureusement sur leur tige souple et gracieuse, où ruisselle une sève
qui leur porte la couleur, le parfum, et la santé, - alors, à la bonne heure,
j'aurais un spleen, gros comme la tête de tels de nos amis que tu sais; mais
maintenant, paisible et casanier comme je suis, je végète doucement dans
ma bonne ville assoupie et dors assurément bien plus tranquille, que la
plupart des maris de ce bas-monde. Ah ça! comment vont tes amours?
Prends garde aux spleens, au moins, car il n'y a rien de si embêtant que
des spleens, enflés comme des têtes. Mais ne voilà-t-il pas que je me jette
tout d'un coup dans le mauvais-sujétisme! Parlons d'autre chose. Que disent
tes voisins et tes voisines?2 Car à coup sûr faut-il qu'il y ait des cancans,
des on-dit, des nouvelles. Je compte sur ta visite. Je suis toujours chez
moi. Dans le courant de la semaine prochaine je viens dîner à la Haye; si
j'en ai le temps j'irai te voir, mais je crains bien de n'en pouvoir rien faire.
J'ai été à Amsterdam pour me faire cimenter quatre grosses dents. Dentz
a fourré pendant plus d'une demi-heure ses dix doigts salés entre mes
pauvres mâchoires, puis il a mis dans les cavités de mes malheureuses
grosses dents une matière molle, ressemblant infiniment à de la cire
argenteé, c'était du ciment anodin. Anodin! Ah, bien oui! A peine de retour,
j'avais des maux cent et cent mille fois pire qu'auparavant. Jamais je n'ai
tant souffert. Il me prenait envie de souffleter tout le monde, et il m'a fallu
toute la force d'âme que tu me connais et la conscience entière de ma
dignité d'homme, pour ne pas briser les meubles et la pendule. Je mande
Dentz. Le cruel! ‘Le mal passera, prenez patience!’ voilà tout ce qu'il put
me dire. Et la douleur passa, mais seulement après deux jours de fièvre et
une bouche horriblement enflée. Ne va jamais, je
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t'en conjure, te mettre entre les dix doigts salés de Dentz; il te tourmente
pendant une trentaine de minutes éternelles avec des tenailles d'acier, des
ouates dans les dents, qui te font venir la chair de poule, et une certaine
exhalaison d'ail, qui tient le patient dans un continuel suspens de nausées.
Ces voluptés coûtent ƒ20.
J'ai reçu une lettre de V..... On n'est donc jamais content! Ce garçon a tout
ce qui ferait mon bonheur,
L'air du ciel, l'eau des puits,
Un bon fusil pour la chasse aux moineaux, et puis
La liberté sur la montagne!3

et il a le front de s'ennuyer! Grand Dieu! quelle joie, si ma bonne fée me
conduisait, ne fût-ce qu'en songe, vers quelque charmant réduit, qu'elle
m'eût préparé! Et il se plaint, l'ingrat! il mériterait d'être cloué à ter Gou
ou à Egmondbuiten. Il connaît tous les alentours, tous les sentiers, toute
la campagne!... Mais ce serait alors seulement que mon bonheur
commencerait. C'est pour humer l'air pur, pour rêver sous les arbres, pour
être seul avec l'abeille qui butine, l'oiseau qui chante, le feuillage aux longs
murmures; c'est pour s'égarer dans les bruyères, pour s'inonder du parfum
des fleurs, pour jouir des étoiles du soir et pour tremper ses esprits dans
la divinité de la belle nature, c'est pour cela que la campagne est faite! Et
il ne comprend pas cela! Je l'exile dans un café, sur un billard, entre des
verres de bitter et le condamne à la mauvaise odeur des hommes et des
pipes. Nous verrons s'il s'y corrigera.
Que fait V........? Il ne souffle pas. D..... l'attend toujours et s'impatiente.
M........ est parti et pour jamais. S.......... est allé voir sa familie. v.G. est à
V.... Ma petite société se disperse.
J'ai gesjouwd ici avec un jeune Américain, dont j'avais fait la connaissance
dans la voiture publique. Il avait un tailleur exquis et assez bonne mine,
ce qui sont deux excellentes qualités. Je te l'aurais presque adressé, mais
comme je ne savais pas comment tu prendrais la chose et que d'ailleurs il
était un tant soit peu taai, je l'ai laissé partir comme cela. J'aime les
étrangers, même ennuyeux. Imagine-toi! un homme de par-delà l'Océan!
un homme qui peut avoir écouté la chûte du Niagara et navigué sur le
fleuve des Amazones! Malheureusement, celui-ci n'était que de Boston.
As-tu lu les Voix intérieures et Lazare? On m'a dit que P... était venu hier
pour me voir: j'étais dehors. Je le croyais déjà parti. Si tu le vois, tu lui
donneras un baisemain de ma part... Ah ça, mon cher, la cloche sonne midi
et mon café m'attend. Adieu. A coup sûr, si tu te plains d'une chose, ce ne
sera pas du trop peu de longueur de cette lettre. Ecris donc un peu à ce
pauvre V..... qui ne reçoit des nouvelles de personne. Une feuille est si
vîte remplie, je viens d'en
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prendre encore une fois l'expérience. Ensuite tu me répondras sur tout ceci
ou tu viendras en personne.
Leide 24 Juillet 1837.
TOTUS TUUS.
De aanhef van dezen brief is weder onuitstaanbaar boekachtig. Als de stijl zoo
onopregt is, begint men waarlijk aan de opregtheid van de meening te twijfelen, en
houdt deze voor hetgeen zij hier is: vorm, woorden, voces praetereaque nihil. De
Snijboon was een harddraver even als Miss Annette. De eerste behoorde, als ik mij
niet vergis, den Heer van der Hoop, de andere Lord Seymour.
Bonjour, l'ami! comment cela va-t-il? Et quelle lettre! une lettre de cinq
pages bien comptées, et quelles pages! Tu écris des chosettes, l'ami, comme
une Sévigné masculine, et quelle Sévigné masculine! des chosettes
poétiques, terribles, amusantes!... A propos, je me suis mis à t'écrire sans
trop savoir que dire, ainsi permets-moi de remettre ce soin à ma plume.
Tu as été chez ma femme de ménage, ma dame de la halle, mon chou, et
quel chou! Elle ne m'a rien envoyé.
L'épisode des dents cimentées m'a arraché des larmes véritables ou à peu
près. Comment! tu as été à Amsterdam, ville aristocratique, mercantile et
surtout ganachement suffisante à soi-même, pour te faire plomber tes
chicots par un juif, par un méchant marchand d'orviétan! Quelle misère!
Et voilà, mon carissimo, comme je saute de tes chicots à ton poète aux
paroles d'or, et quelles paroles d'or! Ces Voix intérieures ne sont pas encore
venues chatouiller mon tympan. Pauvre tympan! on te racle comme une
cuisinière ferait une marmite, on te rrracle avec des arrrrrrrrticles du
sempiternel Code! Ah! Sacrécode, sois damné! anathême sur toi, et nunc
et semper et in saecula saeculorum! Mais retournons aux Voix intérieures,
qu'on est convenu d'appeler les Occidentales. Je suis fort curieux de les
entendre, et si en effet il y a de la ventriloquie, cela ne manquera pas d'être
excellent. En tout cas je ne sais pas, pourquoi les poètes, poètastres,
poéticules, poétereaux, etc. ne parleraient pas du ventre; à coup sûr leurs
accents ne se manifestent pas toujours naturellement, et le ventre n'estil
pas le siège d'émotions violentes et douces? Mais n'approfondissons pas
surtout cette idée et quittons notre premier refuge à nous tous, argumentum
tout à fait digne d'être remarqué en faveur de l'égalité des hommes, dont
je ne me soucie guère, ce qui n'empêche pas que depuis quelque temps je
ne sois 92 on ne saurait l'être plus. Morbleu! c'est une jolie collection de
roitelets et de reinettes que la vieille Europe porte à son cou ridé, mais,
nom d'une casquette! la vieille se lèvera et les secouera une fois pour
toutes. En attendant, promenons-nous et cueillons des fleurs, mais, pour
l'amour de Dieu! n'arrachons pas nos dents!
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Ce maudit furore vient d'émousser ma plume, attends! j'y vais tailler une
pointe, une pointe acerbe, et quelle pointe acerbe! - Je n'ai pu trouver mon
canif, enfin j'ai déterré une autre plume et mes esprits se sont calmés. Puis
j'ai regardé ma lettre et je me suis trouvé ridiculement hors de mon rôle;
mon langage est excessif et j'ai voulu recommencer meam epistolam, mais
je me suis écrié: non! ma bataille est faite, elle restera! Cependant je
prendrai la liberté de te faire observer que ma lettre n'est pas le fruit d'une
lubie vineuse; parole d'honneur! elle a été écrite à jeun, entre neuf et dix
heures du matin. Hélas! mon cher! comme je me les rappelle ainsi mes
bons vieux souvenirs, et quels souvenirs! Ah, l'ami! quand brandirons-nous
encore une fois sur nos têtes glorieuses le spumantem pateram dans ces
festins échevelés qu'on ne quitte jamais soi-même! Patatra, c'était là le bon
temps! Mais il reviendra, j'y compte.
Hélas, quand reviendront de semblables moments?
Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète!
Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête?

Ai-je passé le temps des

4

Ton féalissime
QUEM NOSTI.
De tirade op de Voix intérieures is nog al dwaas; Quem Nosti was ook wel iets
geestigs schuldig voor zijne lafheid aan het begin van den brief, welke er waarlijk
niet door kon. De uitval tegen de koningjes en koninginnetjes raakt kant noch wal
en komt volstrekt niet te pas voor iemand, die la Mode leest. Doch hij meende het
er zoo ernstig niet mede. Helaas, niets dan kwinkslagen over en weder! De hemel
beware ons voor zulke brieven of zulke vrienden! Met regt mogt hij de verzekering
geven, dat hij niet dronken was.
Hier schijnen weder brieven weg.
Me revoilà, mon ami, comme toujours, avec ma plume perry, mon encre
perry et ce papier mince et fluet, que tu t'es mis à détester de si bon coeur;
mais cette fois je ne te dirai rien, ni de mon chien, ni de mes oiseaux, ni
de mon jardin, ni de mes nouveautés littéraires; je ne te dirai seulement
pas que je suis seul, tout écorché d'amis et qu'il ne se passe pas la moindre
charmante bêtise
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pour nous mettre un bon moment en train d'hilarité; et cependant, mon
cher, je veux être pendu, si, avec cette noire canaille de plume de fer, je
ne te fais pas un griffonnage de quatre feuilles. Ouf! quelle phrase! Elle
est assez longue, pour n'être pas de Bossuet. Je n'aime pas les périodes qui
traînent, aussi peu que les paroles pompeuses, sesquipedalia verba. Ik
houd niet van met lange woorden te spreken. Il en est peu qui savent faire
cet exercice avec grâce. J'en connais un pourtant, c'est le petit de B..... Un
de tes intimes, mon cher! quoi donc! B...... noster, puer dilectissimus! La
rauque orgie avait chassé la nuit; étoiles, lune, noirs nuages, ombres
fantasmagoriques, toute cette canaille avait fui hals over kop; déroute
complète, sauve-qui-peut général. Il n'y avait que le soleil qui entreprît de
nous mettre à la raison. Il vint, comme Malherbe, et comme lui avec des
prétentions de lumière; mais comme il s'en retourna avec un pied de nez,
quand nous lui eûmes bien vite fermé les volets devant son insolence. Les
professeurs allaient pérorer; mais qu'importe! Nous disions:
Qu'est-ce que la science à côté de l'amour?
L'hiver donne la neige et le soleil le jour,
Aimons! chantons! trêve aux paroles.
Préférons, puisqu'enfin nos coeurs flambent encor,
Aux discours somnolents le choc des coupes d'or,
Aux vieux sages les belles folles!5

Et les coupes circulaient et avec les coupes le Cardinal Pouf faisait la
ronde. Ah! quel gaillard! Etudiant de Jéna ou de Goettingue, ce singulier
personnage est parvenu, à force de barbe, de gravité feinte et à la faveur
de sa robe lie de vin, à se faufiler parmi le corps auguste des cardinaux. Il
boit comme le soleil aux jours pluvieux d'automne - le digne mentor qu'est
celui-ci pour venir nous chasser de notre cher festin! - s'établit, s'installe
chez vous, et bien habile celui qui le fasse déguerpir du premier coup. Le
voilà chez B..... Impossible! Le rat d'église tient bon. Va-t'en! Va-t'en!
Va-t'en! Pas moyen! Le pauvre garçon n'y tient plus. Il se lève. Des flots
d'une liqueur noble comme le sang lui sortent de la bouche. Dans sa lutte
avec le cardinal il était penché à mi-corps hors de la fenêtre et ce
malencontreux Phébus jetait sur lui un rayon de reproche. Enfin il
succombe et va rejoindre les étoiles, les lunes, les ombres, et autres lâchetés
terrestres et célestes, lorsque nous nous jetons aux pieds de l'inflexible
cardinal, en lui criant grâce et merci. A ce mot de Merci notre jeune héros
se relève, le front humilié; sa voix est rauque de désespoir, ses muscles se
gonflent, ses cheveux se dressent, son pas, inégal comme celui du petit
Ascagne, se raffermit, et d'un visage de Tancrède indigné il interpelle
l'effronté cardinal, boit à lui, en hurlant: ‘pas de grâce, jamais, jamais!’...
Et le cardinal a disparu. Vois-tu, c'était sublime! C'était le plus beau
spectacle de ma vie. Eh bien! je
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parie que Bossuet ne savait pas phraser comme un étudiant du
dix-neuvième siècle. Vive le dix-neuvième siècle! Chasser les étoiles, la
lune et les ombres, faire fi du soleil, abolir le jour, vaincre le cardinal Pouf,
le buveur le plus accompli, le plus acharné, le plus audacieux!...
Quel rêve!!! et ce fut son destin!6

Encore quelques jours, et le temple de la gloire, c'est à dire celui de la
publicité, - car pour la gloire je n'y compte plus, je ne compte plus que sur
le bonheur - va s'ouvrir pour moi. Mon livre est à peu près imprimé;
soixante pages, mais d'un caractère très-serré. Tu verras, c'est du sérieux.
D'où vient que je ne t'aie pas encore vu venir? Je t'attends toujours avec
impatience. - Et tes amours? La place me manque, sans cela je te parlerais
du Guy et de mille autres choses, que je réserve pour une autre fois. Viens
ou écris. Adieu.
Leyde le 17 Août 1837.
TOTUS TUUS.
De schildering van den kardinaal Pouf, hoewel vol valsch vernuft, is niet geheel
onaardig; er is ten minste leven in. In enkele trekken blijft echter altijd aanstelling.
Op het laatst komt den Student-Autheur boven. Hij geeft een boek (!) van zestig
bladzijden uit. Over den roem is mijnheer echter reeds heen. Zou de redactie van den
Studenten-Almanak er welligt schuld van zijn?
Leyde le 18 Août 1837.
Mon ami,
Je refuse. Quelle proposition! et comme elle me sourit! Mais le parti en
est pris, je reste cloué à Leide, où je me suis fait des occupations, et j'y
attends pacifiquement le retour de ceux que j'aime. Le noeud de la
cravate-monstre de T..... m'est apparu pendant l'horreur d'une profonde
nuit. Il était sanglant et il riait; de temps en temps il agitait au-dessus de
moi ses deux aîles formidables de chauve-souris et faisait rejaillir sur ma
face un sang dont les gouttes me faisaient mal. Le sang était gris. Cela
n'empêche pas que j'aime beaucoup T..... avec ou sans cravate et que je
serai bien heureux de l'avoir bientôt ici. - J'ai un roman dans la tête; et
quand tu seras là, je ne vois pas ce qui ferait obstacle à nos petites fêtes.
Est-ce que tu as l'intention d'aller à Paris? On m'en écrit. Adieu.
TOTUS TUUS.
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Vendredi.
Mijn waarde Vriend,
Hoe vaart gij toch in deze afschuwelijke temperatuur? Pour moi je souffre
comme un damné - c'est à dire que j'entends l'enfer à ma façon, comme
une énorme glacière. Je ne fais qu'entasser tourbe sur houille, houille sur
bois, et vice versa; et pour le reste, j'enfonce ma pauvre vie dans les
horreurs d'une Dissertation, d'un Specimen. Ami, tu es un heureux jeune
homme, tu ne connais pas encore ces délices. On a dit que de tous les corps
pesants, le plus pesant était une femme acariâtre. Je le crois, mais pour
moi le Specimen offre quelque chose de semblable. Je dis pour moi, qui
veux y mettre de meo, qui veux respecter le bien d'autrui, - et qu'il y a de
belles choses à y prendre! - et qui me suis mis en tête de soigner un peu
coquettement cet enfant-là. Mais je deviens ennuyeux à ne parler que de
mes souffrances physiques et morales. Il est temps de quitter mon
pauvrissime individu et de parler un peu d'autre chose. - Je n'ai pas encore
vu l'annonce de ton oeuvre; pas le moindre indice: partout un acre
silentium. As-tu lu le Caligula de Dumas? On dit que le grand homme est
parti pour la Hollande et que de la part de la France c'est un commencement
d'hostilités. Il faut le voir à tout prix, cet impressionable personnage. Hélas!
ce seront encore autant de mensonges débités sur notre compte, qui ne
manque pas déjà d'être surchargé. Cette nouvelle te sera agréable, je pense,
à moins que, fidèle à ton projet, tu ne partes un de ces jours, pour voir ces
individus remarquables chez eux. - Que fais-tu, toi et les tiens, et que
fait-on à Leide, à quoi je voue toujours un bien vif intérêt? Donne-moi
donc de temps en temps quelque bonne nouvelle ou remplis une page
d'aimables causeries. En avant, la plume Perry! des nouvelles, s'il vous
plaît! - Je ne puis manquer - style immanquable! - de t'offrir mes souhaits.
Encore une année à ajouter à notre collection. Me voilà à vingt-trois, et tu
n'es encore que vigésimaire. Ma foi! c'est le bel âge. Savoure le bien, mon
ami, comme le reste; car cela marche lentement, mon ami, mais cela
marche: nous serons au bout sans y avoir songé, sans avoir joui, et non
sans avoir subi des dégoûts et des déboires.
N'est-ce pas que la vie est une chose amère,
Sire? - Hélas! - et que l'homme est un souffle éphémère?7

Sed jam tempus est, disent les ennuyeux. Je finis donc. Adieu, mon brave
Totus! tu ne diras pas que je t'oublie. J'attends ta réponse, car une lettre,
il me la faut, entends-tu! Et que Dieu te tienne en sa sainte et bonne garde!
QUEM NOSTI.
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Uit den vorigen brief, waarschijnlijk in het begin van het jaar 1838 geschreven,
bespeurt men, dat het winter is geworden, na de groote vacantie het Doctoraal is
afgelegd en Quem Nosti, niet geheel naar zijn zin, te huis zijne Dissertatie zit te
schrijven.
Tu es bien aimable de m'écrire, mon cher ami, et je voudrais avoir de
meilleures nouvelles à te donner, mais je souffre et depuis longtemps.
D'abord c'étaient des douleurs rhumatismales dans le dos, puis au cou, à
présent c'est du tic douloureux. C'est une souffrance intolérable et je garde
la chambre depuis plus d'une semaine. Tu es bien là vraiment avec ton
‘heureux jeune homme’! Sais-tu ce que c'est que le bonheur? C'est d'avoir
un corps bien portant, une royale nature, comme dit Barbier, et de baiser
une jolie fille derrière une touffe de jasmin. Mais des jeunes filles à moi,
pauvre valétudinaire morose et malingre? à moi ton style de dandy? Ne
nous abusons pas sur nous-mêmes. Une chaise de nuit et un gros bonnet
fourré, voilà ce qu'il me faut; autre chose ne me tente plus. - Mais ce n'est
pas pour cela que je t'écris; tu parles de Dumas et de son voyage en
Hollande. D'où le sais-tu? Est-ce que tu l'as lu dans les papiers? Car il faut
que je voie l'auteur d'Anthony. Eussé-je les douleurs les plus atroces de
l'enfer je le verrai!... Ecris-moi où tu as pris cette nouvelle et dismoi la
vérité sans réticence. J'y compte et tout de suite.
On me laisse me rouiller tout seul ici, je ne vois personne. Oui, la vie est
une chose amère! et cependant nous y tenons: faiblesse humaine!
L'impression de mes vers va lentement. J'enrage. Du reste je ne fais que
bâiller, regarder mes oiseaux et prendre médecine. C'est intéressant! Je ne
sens que des courants d'air, je ne vois que de la neige; je m'aperçois aussi,
et cela aide à me consoler un peu, que tu te fais chaque jour davantage un
garçon d'esprit. Tu diras que tu glanes; mais il faut savoir glaner. D'ailleurs
ma verve est épuisée, mon esprit n'est plus que de l'eau tiède - tu sais que
c'est un excellent vomitif - mon corps qu'un vieux torchon, ma peau du
cuir, et tout cet amas de choses laides et sales - pardon! c'est presque une
impertinence Leyde le 13 Janvier 1838.
Ton ami,
TOTUS TUUS.
Totus Tuus heeft kou gevat. Hij maakt er gebruik van, om er aardigheden over te
verkoopen en zijn toestand te overdrijven. Zijn boek is nog altijd onder de pers. Of
het nog dat zou zijn van zestig bladzijden?
Mon ami,
La Rederijkers-Kamer s'assemblera Mercredi à la salle au Burgt - à six
heures du soir. Nombre de membres honoraires seront présents. Ce sera,
je crois, une belle réunion. Nous comptons sur toi et serions fort
désappointés si tu nous
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faisais faute. Le trois-moulins sera de la partie et chauffera le dernier acte.
Vive la jeune école!
J'ai le spleen. Je ne sais pas trop d'où cela peut venir, mais il n'est pas
moins vrai que je l'ai horriblement, que l'envie me manque de te dire des
folies et que la matière se dérobe sous ma plume. Aussi ne t'ai-je fait ce
billet que pour te dire combien nous sommes sûrs de te voir. Adieu.
Leyde le 17 Février 1838.
TOTUS TUUS.
Mon ami,
Il y a bien longtemps que je ne t'ai vu. On m'apprend que tu as dansé à
A......... et que par suite de tes excès acrobatiques, tu es tombé malade.
J'espère que cela n'aura pas été grand chose et que, guéri et bien portant,
tu promènes comme toujours par la Haye ta face ronde et réjouie. Nous
vivons ici assez allègrement. Les dîners se suivent. Tous les jours quelque
fête. Mais plus de cardinal Pouf, plus de boom in de schaduwe, plus de
punch brûlé, plus de vins fumeux et pétillants, plus d'ivresse, plus de délires
de l'esprit, plus de débordements des sens! J'excepte un énorme pâté de
foies gras que T..... B.... V.......... et moi, nous avons gobé ensemble à notre
propre ébahissement. A propos, V.......... vient de passer son examen.
Il m'est impossible de travailler. Des charpentiers et autres individus de
bruyante espèce occupent la chambre au-dessous de moi et
m'abassourdissent les oreilles et le jugement. Quel malheur pour la
république des lettres!
Je t'écris proprement pour te dire que je t'attends à la salie au Burgt
mercredi prochain. Les indispositions étant exclues et non admises. Après
la réunion littéraire je t'attends chez moi à une réunion gastronomique.
Adieu, mon cher, le temps m'échappe. Je te salue de bon coeur.
31 Mars 1838.
TOTUS TUUS.
P.S. Wat mankeert u toch? As-tu la fièvre? of heb je 't op de borst?
DAVID.

Wilt gij een borrel, vriend?
URIA.

Neen, ik bedank u, Vorst!
'k Heb chocolaad gebruikt, want 'k heb het op de borst.
PIET BODDAERT,

David en Bathseba, treurspel.
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Amice,
J'ai attendu jusqu'à présent pour t'écrire, mais, hélas! me voici encore
obligé de rester où je suis. Une implacable ordonnance m'escamote encore
une semaine. Il faut bien se résigner. Je m'ennuye à la mort, bien que ma
table soit encombrée de livres de toute espèce. Du reste, je n'ai rien de
bien nouveau à dire et je te prie de croire que ce n'est que sur ta demande,
que je t'écris cette lettre, insipide comme de la pluie. Je t'envoye une
traduction du Balling, que j'ai relu avec plaisir dans le recueil de Hasebroek.
Je crois qu'il serait difficile d'en faire une qui fût plus littérale. Je voudrais
que tu en fisses une autre en vers. Essaye! Tu me demandes quelle est ma
maladie? Ce n'est ni le mal Saint-Jacques, ni le mal Saint-Martin, ni le mal
des Ardents, ni la mâle rage, ni la lèpre, ni la peste, ni le tétanos.......
Devine, si tu peux! et choisis, si tu l'oses!
Et je suis désespéré de ne pas assister à la séance de Mercredi.
Ton ami,
QUEM NOSTI.
L'EXILÉ

Pourquoi, saluant en un seul jour des peuples si divers, pourquoi, nuages
infidèles, poursuivre ainsi votre course impétueuse? Arrêtez, arrêtez!
rallentissez votre ardeur! Soyez les messagers de l'Exilé! emportez mes
douloureux soupirs, mes voeux pour la France! portez-lui mon salut royal!
Ah! l'homme n'aime point comme vous à errer sans relâche. Il lui est dur
d'être privé de la terre chérie, que le sort lui donna d'habiter aux jours de
son enfance. Que le soleil darde sur lui des rayons obliques ou verticaux,
là seulement où ils tombent dans la même direction que sur son berceau,
là seulement leur éclat lui semble doux.
La cicogne et l'hirondelle, poussées par quelque vague inquiétude vers des
régions inconnues, accompagnent le fugitif; l'aigle royal garde son aire:
jamais il n'abandonne le roc où s'élève son trône. En un sol étranger
fleurissent des arbustes plus modestes, le chêne s'attache aux lieux où il
domine.
Et moi, on m'arrache à mon empire héréditaire! Chassé, j'ai dû fuir le sol
paternel et m'embarquer pour des rivages étrangers. Comme une vile ivraie
on jette le lis royal par-dessus les murs du jardin. On m'interdit le tombeau
de mon père, et le sang des rois que je porte en mes veines cause ma ruine,
à moi, qui ne suis qu'un enfant qui n'a point fait de mal.
Est-ce donc un malheur, une malédiction que d'être né prince? Le sort,
réservé à Reichstadt, à Bordeaux, est-il le fruit amer du pouvoir? Le pays
ne rejette-t-il de son sein que ceux qui ont porté sa couronne? Cherchez
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ici, cherchez là-bas, cherchez partout les princes de la France, seulement
ne les cherchez pas dans la France elle-même.
Misérable que je suis! Quelle multitude de chagrins et de douleurs, depuis
qu'au premier matin de ma vie la contraire fortune m'enveloppa dans un
voile de deuil! Mes lar-
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mes d'enfant furent des pleurs de détresse, et mon premier pas, celui qui
porte l'enfant sur le coeur de son père, fut vers la tombe de l'auteur de mes
jours.
Ces coups, l'amour d'un peuple les eût guéris plus tard; mais, hélas! avant
les jours de la défiance je fus poursuivi par l'opprobre et la calomnie. Un
autre n'a qu'à s'accuser soi seul des hostilités qu'il soulève; prince, on est
maudit dans la tombe, maudit dans le berceau.
La couronne qui ceignit ma jeune tête, fut-elle donc pour moi, trompeuse
en son apparence dorée, le signe funeste qui devait me désigner à
l'exécration? Le nom du quatrième Henri se mariant au mien, ne fut-il
donc qu'un nom de blasphême, l'horreur du peuple Français? Était-ce donc
un forfait que d'être né Bourbon?
Que je suis bien puni de cette couronne, qui naguère me souriait! On a
donné mon habit de fête à Orléans, pour ne me laisser que la robe du
pélerin; on m'a chassé loin de la France vers des bords inhospitaliers, et
l'on force le lis des rives de la Seine à languir dans un désert.
Oh, l'exil est cruel! Toute la terre devient une prison. Il s'appelle une grâce
et pèse plus lourdement sous le masque de cette feinte liberté. Le zéphyr
soufflant dans le feuillage devient un siroc, alors qu'il gémit le long de
bords étrangers. Au pays de l'exil le plus faible soupir de la bise se change
en tempêtes, telles qu'on les entend mugir pendant les nuits d'hiver.
Loin de leurs tombes l'exilé doute de ses ancêtres. L'exil nous désennoblit;
d'hommes, libres par le sang de nos pères, il nous rend esclaves. Il nous
force à mendier un asile, à trahir notre langue et notre religion, à mourir
empoisonné par une atmosphère étranger.
Et ce devait être là mon sort, malgré les cendres de cinquante aïeux, malgré
le sang de leurs veines, répandu sur tous les champs de bataille, mes droits
à la royauté! Le peuple respecte une ruine, un monument, et sa témérité
ose porter la main sur la colonne de la monarchie, dont l'antiquité remonte
aux origines de l'état.
On m'appelle fils de France, moi, orphelin de toute la terre! Hélas! de ma
couronne étincelante et perlée, il ne me reste que cette cicatrice au front.
Je n'ai que ces pleurs qui me font souvenir d'être un roi, et de mon large
empire et de l'enivrement trompeur des cours, il ne me reste que les
douleurs.
Pourtant je ne te maudis pas, ô ma France! Vers tes rives j'étends chaque
soir mes mains qui te bénissent: mon amour pour toi ne s'affaiblira point.
Qu'un autre, quittant une chaumière pour une autre chaumière, oublie sa
première demeure! celui qui doit quitter l'éclat d'un trône pour l'obscurité
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de l'exil se rappelle toujours les droits que sa patrie ne cesse jamais d'avoir
sur son coeur.
Adieu, ma France! j'attends ici mon heure suprême. Il ne me reste plus
qu'un seul voeu, celui qu'un jour plus propice me ramène au milieu de mes
sujets, non à la tête d'une armée, mais comme un messager de paix. Bien
que mon pied ne foulera jamais ton sol, ô France, n'interdis pas à ma cendre
les caveaux de Saint-Denis!
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Hier en daar worden, gelijk men ziet, brieven gemist.
Mon ami,
Tu désires savoir le jour de notre prochaine séance. Ce sera Mercredi en
huit, 9 Mai, et nous t'attendons. Tu verras apparaître dans notre glorieuse
Rederijkers-Kamer un nouveau météore éloquent, un jeune homme
phénoménal, rempli de puissance pulmonique et de résonnances
dulcisonnantes, qui pourra un jour, armé de ces éléments Nestoriens et
Mirabeaulesques, remuer des univers.
Ensuite, si le temps et l'air, rempli d'atomes inspirateurs, le permettent,
ton féal, chef de la société occulte, dont la terreur me défend de prononcer
le nom, nous versera, aux heures de la nuit qui suivront la séance, un
hydromel aromatique, pour la préparation duquel nous épions une occasion
favorable, pour prendre d'assaut les serres chaudes du jardin botanique et
le cimetière communal de la bonne ville de Leyde. Car tu sais qu'il est
notoire que l'hydromel pris dans des crânes humains donne soudain des
émotions funèbres, romantiques et ineffables. Ainsi donc ne te laisse pas
séduire par la Sirène Kermesse, mais viens et sois à nous, car souviens-toi
que c'est pour toi seul que ces solennités se préparent.
H...... is gepromoveerd. Il y avait plus de trente estomacs au dîner doctoral.
Je m'y suis fort amusé, mais ivre, hélas! comme toujours! Je suis
incorrigible! pas ivrissime pourtant. J'ai passé mon temps de repos à filer
doux aux pieds d'une vieille Lissoise, qui prenait un singulier plaisir à me
planter de temps en temps au beau milieu du visage les dix extrémités les
plus calleuses, qui se soient jamais arrogé le titre de doigts au bout d'une
main de femme. J'en étais au plus brûlant de ma passion, quand un
bombardement meurtrier d'oeufs frais m'a fait déguerpir, et je te jure que
tu ne m'aurais jamais trouvé plus attachant qu'après cette gluante bataille.
J'ai parcouru ta traduction. Tu veux que j'en fasse des vers. Impossible,
mon cher! D'ailleurs une traduction en vers n'est qu'une imitation lointaine,
un faible écho de l'original, dont elle rend rarement les détails et toutes les
nuances. Quand on veut faire goûter un morceau de poésie dans une langue
étrangère, il me semble que la traduction la plus littérale sera toujours la
meilleure. Mais cadeau pour cadeau et afin de te tenir un peu au courant
de mes essais, je t'envoie des vers, que j'ai faits l'autre jour pour une jeune
femme, et le portrait d'un de nos fidèles, qu'il m'a pris fantaisie de couler
en sonnet. Vois, si tu le reconnais. Au reste je n'ai rien à dire, si ce n'est
que je me suis enfoncé de toute l'immensité de mon altier esprit et de toute
la profondeur de ma vaste intelligence dans l'histoire de la révolution
française de Thiers.
Le 30 Avril 1838.
TOTUS TUUS.
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P.S. Tu me laisses deviner, si je l'ose. Eh bien, voyons! dans ton catalogue
de corruptions!... Serait-ce par hasard la mâle rage?

A madame ***
Ah! du bonheur ployons la tente!
L'étoile disparut des cieux,
L'avenir trompa ton attente,
D'un voile se couvrent tes yeux!
Ce ne fut qu'un trompeur mirage,
Cette riante et douce plage
De la sainte maternité;
Tel autrefois le vieux Moïse
Entrevit sa terre promise,
Avant le jour d'éternité.
Caressant une fleur nouvelle,
Ton nouveau-né sur tes genoux,
Trois fois heureuse et trois fois belle,
Pour nous quel spectacle plus doux!...
Nos vérités ne sont que fables,
Mais dans les maux irréparables
Celui-ci ne comptera pas;
Bientôt, bientôt le ciel console,
Vers toi se tourne ma boussole:
Ton bel enfant me tend les bras.
Au jour serein de votre fête,
Madame, pardonnez ces vers,
Peu propres à venir en tête
D'un essaim de plaisirs divers;
Mais bien souvent le plus doux charme
Consiste à donner une larme
A l'espoir pour nous disparu,
A ceux que la tombe recueille,
Aux amitiés que l'âge effeuille,
Au rêve auquel nous avons cru.
Le front ému, bénis la vie
Qui fermente en ton jeune coeur,
Regarde ta route aplanie
Et rends grâce au Dieu Créateur!
En tes jardins jamais de brume!
Le soleil de l'amour s'allume
De rayons tendres et joyeux!
Celui vers qui ton coeur s'élance
Est mon fidèle ami d'enfance:
Quel noeud pourrait nous unir mieux?
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Sonnet
C'est bien la force unie à la bonté! la grâce
Et la mâle puissance à la sérénité!
Dans ses membres d'acier quelle charmante audace!
Dans son âme d'azur quelle limpidité!
Le signe dans ses traits de quelque antique race
Est empreint noblement, et la sagacité
Habite en son regard d'un feu pur agité,
Qui de reflets soudains illumine sa face.
Est-ce un jeune Germain, simple, franc, ingénu?
Est-ce un adolescent des bords lointains venu,
Des îles d'Amérique un généreux sauvage,
Drapé dans sa peau fauve, épris et confiant,
Affamé de bonheur, de vivre impatient?...
Non! c'est d'un coeur loyal la plus parfaite image!

Weder is de groote vacantie nabij en de Dissertatie niet alleen af, maar reeds door
den Promotor nagezien.
Amice,
Je te remercie de l'aimable envoi de tes derniers vers. Mes remarques et
mes conjectures à une autre fois et pour cause. - Je présume que c'est par
ton entremise que le Clarissime *** m'a fait remettre mes oeuvres
complètes. De quoi autres actions de grâce. Le savant homme y a mis
quelques points d'interrogation et une demi-douzaine d'observations assez
peu importantes, le tout assaisonné ça et là de certaines matières farineuses,
traces du déjeuner qui l'aura compensé de la lecture de mes joyeusetez
latines. Je conviens que c'est une assez méchante occupation. Le vieux
*** me l'avait offert comme promotor, ce que je n'eus garde de refuser,
surtout à présent qu'il roule avec son épouse et ses moutards vers le fond
de la Belgique, - mit Gattin und Gefolg!! - et qu'il m'abandonne ainsi à
mes propres inspirations. Nous lui chaufferons au retour un prooemium
ébouriffant pro tot tantisque beneficiis avec le vix exprimere possum et le
Utinam D.O.M. vos servet incolumes. Bref on le coulera à fond par la charge
à fond de train, comme disait l'illustre Gaudissart.
Mon temps passe ici d'une manière assez uniforme, sans événements, sans
aventures, sans chocs, sans rien; enfin, on a parfois bien peur de s'ennuyer.
Comment parer à ce spleen! Les jours se suivent avec la rage de se
ressembler furieusement, et les amis ne moussent pas beaucoup. J'attends
les vacances et avec elles les amis de Leyde, qu'il me tarde de voir.
J'apprends que le jeune et interessant van B.........e t'est venu voir. Qu en
penses-tu? On dit du bien de sa pièce; moi, j'y trouve des longueurs
insurmontables et la préface est au moins ridicule. Avoue, mon brave, que
c'est
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encore quelque brise de France qui s'est promenée certain jour sur nos
marais bataves. Je te donne le bonjour.
QUEM NOSTI.

Mon cher,
Je ne te conseillerais pas de venir à Leide voir comme je vais, ce serait le
plus féroce guet-apens qui pourrait s'imaginer. On ne voit qu'immeubles,
maisons et arbres; tout le monde ici fait acte de mobilité, et ce serait une
bien mauvaise plaisanterie de te faire l'énumération de tous les honnêtes
Leidois, qui promènent leur oisiveté le long des bords du Rhin, laissant
entre les mains des croupiers allemands ce que les hôtelliers veulent bien
ne pas leur surfaire. Si tu savais, mon ami, comme cela me réjouit et quelle
extase est la mienne, comme je me sens enlever tout d'un coup dans un
ciel de délices, lorsque je me représente ces bruits confus de l'Europe
remuante, ces eilwagen, ces bateaux à vapeur, ces kellners, traversant les
cours comme autant d'éclairs, et puis ce ciel d'airain, ce soleil de feu, ces
fronts accablés où la sueur ruisselle, cet or répandu à pleines mains dans
les mains les moins dignes, et que je me trouve paisiblement assis tout
seul dans ma bonne et calme chambre de l'Oude Vest, les stores fermés,
ignorant la couleur du ciel, étranger aux chaleurs de la canicule et ne
dépensant pas un sou. O volupté ineffable!
Etre sage, et railier l'amant et le poète,8
voilà, mon ami, la vraie philosophie! Malheureux, celui qui le nie! Rien
ne vaut mieux que de savoir repousser les impulsions, les besoins du jeune
âge. La vieillesse risquerait de n'avoir plus assez de sujets de plainte, si
on se laissait être trop heureux. Grand Dieu! je me pâme de plaisir en
songeant comme je gronderai tout cet hiver et comme j'aurai de bonnes
sources de mauvaise humeur, à cause de tous ces jours divins que je laisse
s'écouler inutilement avec préméditation et de propos délibéré; je te l'ai
toujours dit, mon féal, tu ne sais pas être mécontent; tu ne connais pas
l'ivresse d'un visage à peau de daim; tu ignores l'art si profond de nier le
bonheur, la jeunesse, les attraits de la vie, et de te faire un été, suivi d'un
hiver, rempli de rhumes, de catarrhes, de fluxions, de rhumatismes, raisons
inépuisables de haïr, de détester, non en gros, mais en détail, tous les jours,
que le vulgaire passe si gaiement et si bien, comme il croit, ici-bas. Fi
donc! En ce moment je gage que tu ris. Seras-tu donc toujours incorrigible?
Viens un peu me voir vieux à vingt-un ans, presque infirme et dédaignant
de jouir de tout ce qui fait aimer la vie. Tu me plaindras peut-être. Moi,
je m'en félicite et j'appelle cela du bonheur.
Leyde le 10 Juillet 1838.
TOTUS TUUS.

8

VICTOR HUGO,

les feuilles d'automne.
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Door de geheele briefwisseling heen heeft men een sterk verlangen naar Parijs en
eene groote vooringenomenheid met de Parijsche schrijvers kunnen opmerken, die
bij gevolg veelal geheel van buiten gekend worden en veelvuldig te pas gebragt. Van
daar de weinige oorspronkelijkheid van geest, van gedachte en van stijl in alle deze
brieven. Quem Nosti en Totus Tuus zijn beide maar halve Hollanders; het zijn
tweeslagtige wezens, die voor Paryzenaars zouden willen gehouden worden. Zij zijn
nooit zichzelven, zij gaan voornamelijk bij Janin ter school, wiens levendige
stijlwendingen, onrustige phrasenloop, afgebrokene redenering en schitterende
tegenstellingen, overal door hen op de hielen worden gevolgd. Nergens straalt verder
eenige studie door; alles glijdt bevallig en schertsend over de ijskorst des gezelligen
levens. Ook in dezen laatsten brief is geene waarheid, het is opgeschroefde humor,
niets anders. Totus Tuus is nijdig dat hij óók geen verlof kreeg om op reis te gaan.
Quem Nosti neemt het veel te ernstig op.
Je m'empresse de t'envoyer cette lettre, qui j'espère arrivera encore assez
tôt pour devancer de quelques minutes les aides de notre savant archéologue
Leemans, qui viendront sous peu, mon illustre jeune homme, s'emparer
de ton pauvre corps desséché, pour lui donner une place calme et paisible
derrière les vitrages soigneusement fermés du Muséum, au beau milieu
des momies, entre feu Sésostris et madame Putiphar, bien frotté de résine
et de myrrhe, afin de le préserver du beau soleil qui pourrait y ranimer une
étincelle de vie. Ou bien se pourrait-il que tel autre conservateur s'emparât
de ton chétif individu et le fît passer pour quelque Psammosaurus,
Plesiosaurus, Ichthyosaurus, Dinotherium, Mastodonte ou autre fossile,
et que les savants vinssent, les yeux écarquillés, rechercher si tu
appartiendrais au genre humain ou bien si tu serais quelque lézard, quelque
scorpion, quelque fourmi gigantesque. Peste, mon gaillard! ta lettre m'a
fait rire comme un Dieu du bon temps d'Homère. On me l'apporta dans
mon lit. Il était onze heures et demie. J'avais été la veille dîner au Deyl
avec la jeune Haye. Eheu! Eheu! quelle orgie et que de pots cassés! Bref,
j'étais encore, amico, dans une douce extase, cuvant délicieusement un
vin généreux, évaporant comme un buffle, à demi intoxicated, et tout chaud
encore des baisers des Frétillons de la Haye, quand on m'apporta ta lettre
biscornue, ta lettre flanelle, ta lettre eau chaude, ta lettre seringue. Dieu
de Dieu! et cela se croit un philosophe! Je te conseille fort, mi caro, de
consulter une fois les oeuvres du savant père Peerdeklontius,9 écrivain
rare, il est vrai, qui entendait bien autrement la vie et qui en parlant d'un
mélancolique ne fait pas trop

9

Studentes sive comoedia de vita studiosorum autore IGNOTO PEERDEKLONTIO, 1647.
- Men vergelijke het Panathenaeum, maandwerk voor Studenten door Studenten,
September 1842.
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mal ton portrait: ‘un pauvre imbécile, refusant de voir que la chair de
perdrix vaut mieux que les lentilles, et qu'il est plus sain de rire que de se
repaître d'idées creuses et noires dans un triste réduit.’ Quoi! te laisser
pourrir de la sorte, quand tu as de quoi être heureux et remplir tes goussets!
Et tu oses nommer cela du bonheur! Arrière! je ne te fais pas même
l'honneur du crime, c'est pis, c'est ridicule. Adieu. Comme j'attends sous
peu, ton genre de vie ne changeant pas, une lettre de faire part, je te souhaite
bon voyage dans l'autre monde; mais si par hasard il s'opérait quelque
heureuse réaction dans ta carcasse, si tu voulais avouer, accepter, extirper
la cause purement physique, et il n'y en a pas d'autre, de ta maladive
mauvaise humeur, et que d'une vieille patraque tu redevenais le joyeux
compagnon d'autrefois, apôtre de la gaieté, chanteur de drôleries, alors je
m'engage à célébrer ta palingénésie et nous sablerons encore une fois,
comme au bon vieux temps de la Gnognote, les entrailles de quelques
flacons poudreux, étonnés de leur longue existence.
12 Juillet 1838.
A ta santé!
QUEM NOSTI.
Wij geven het fransch zoo als wij het vinden. Sabler des entrailles! Men treft zeker
meer vlekjes aan. Maar Klikspaan kan even weinig voor de zuiverheid van vreemde
talen instaan als de kastelein van het hôtel le lion d'or; de verantwoordelijkheid
mogen de schrijvers op zich laden.
Après ma lettre ultra-mélancolique, où le bonheur et les délices de la
mauvaise humeur étaient si chaleureusement proclamés et que tu as eu la
maladresse de prendre au sérieux, nous ne nous sommes plus écrit, et si
je cède aujourd'hui à mes envies de correspondance, ce n'est que pour
savoir comment tu te portes, ce que tu fais et avoir un petit mot de réponse.
Quant à moi, je n'ai absolument rien à dire. A quand tes oeuvres complètes?
Mais adieu. Ecris-moi plus longuement que je ne fais, mais je n'ai pas le
temps. Crois-moi toujours, mi caro,
Leyde le 19 Août 1838.
Ton devoué,
TOTUS TUUS.
Ami,
Tu as la bonté de t'informer de mon individu et de me reprocher ma
maladresse. Mon individu se porte à merveille et maladroit toi-même.
Voilà ma réponse assez catégorique. Les presses du fameux Elzevier dit
Roering sont à gémir épouvantablement sous une Dissertation que je
regarde croître avec l'oeil humide d'un père, en chantant avec Eléazar:
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Fille chère,
Près d'un père,
Viens mourir;
Et pardonne,
S'il te donne
La couronne
Du martyr!10

J'ai mes centaines d'ordures typographiques à nettoyer par jour, ce qui a
doublé mon admiration pour les amateurs de ces sortes de choses, et je
m'en tire le mieux possible. Quant au sujet de la maladresse, c'est toi qui
as mal compris, comprenant que je n'avais pas compris ce que tu voulais
me faire comprendre, par quoi tu as fini par me faire comprendre
maintenant que tu t'es mal compris toi-même. Oui, brave jeune homme,
j'ai lu avec une figure digne du sujet ta lettre, respirant les rhumatismes et
les cataplasmes, les clystères et la goutte, et tu as très-bien reçu mes
remontrances humbles.
J'ai vu l'occupation de tes jours, concentrée sur la critique littéraire, ce qui
est bien la plus ingrate besogne de toutes les besognes insupportables
d'icibas. Tu nommes cela passer utilement ton temps. Crois-moi, ces
combats plumitifs ne mènent à rien. - Il y a ici quantité de joyeux
compagnons qui se battent les flancs pour s'amuser et qui réussissent
quelquefois. Ils vont même jusqu'à se permettre l'orgie échevelée. - Tu
vas à Paris, mon brave, et tu fais bien. Que je voudrais en pouvoir faire
autant! Mais je viens prendre mon grade au mois prochain. Mes saluts à
tous les amis et crois-moi
QUEM NOSTI.

De Dissertatie wordt gedrukt, weldra zal de Promotie volgen. Somtijds zou men
waarlijk zeggen, dat er iets meer achter Quem Nosti zat, b.v. als hij zich over de
critique littéraire uitlaat. Maar, ach! gij zoudt u bedrogen vinden. Hij verkoopt
misschien eene de hemel weet in welk boek, in welk dagblad, opgeloopene phrase.
Mon ami,
En revenant chez moi d'une excursion de quelques jours la première chose
que je trouvai sur ma table ce fut ta Dissertation cartonnée, épigraphée,
et, ce qui vaut mieux encore, oubliée, c'est-à-dire ayant fait son temps et
son devoir - et j'ai salué avec respect et affection le pavois qui t'a élevé au
doctorat. Si j'avais pu assister à la cérémonie et me mêler à la foule pour
te rendre mon hommage, un coup de main eut tout dit. Maintenant que je
dois t'écrire, je serai

10

SCRIBE,

la Juive.
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plus long, sinon plus éloquent. Je ne viens pas ici te dire cependant que
l'âge des plaisirs et la bonne et jeune vie d'étudiant sont passés, que tu te
vois jeté soudainement dans les soucis, les embarras de la vie, qu'il te
faudra t'ouvrir ta carrière et tâcher de te faire une position dans l'épaisse
multitude où tu viens de te lancer; je ne te ferai pas non plus des voeux,
pour que ta vie à venir, cette vie, qui ne te laissera pas en chemin, comme
celle qui vient de se fermer, soit propice, heureuse et facile, en dat uw
oude heer veel pleizier aan u beleve. Ces choses ont été dites mille fois,
elles se rediront mille fois encore, sans que cela changera rien au train des
affaires de ce monde, et ne cesseront pas de suppléer à des idées chez ceux
qui n'en ont pas, et de fatiguer le patient, succombant sous le fardeau de
tous ces pénibles, invariables et uniformes compliments. Mais il y a autre
chose. L'occasion qui nous unissait n'est plus, celle qui t'attirait chez moi
et qui nous mettait sans cesse en présence à la moindre envie. Hélas!
l'expérience ne le prouve que trop, et nous ne serons pas longtemps à
l'éprouver, que les circonstances font et défont les relations, les affections,
les amitiés, en apparence les plus durables. Soyons au-dessus des
circonstances, et en amitié restons étudiants comme toujours. Je ne saurais
pas pourquoi le doctorat doit tout démolir de ce que nous portons de
tendresse au coeur. Quant à moi, plus jeune que toi et par ma position
domestique stationnaire au bord du fleuve académique, je regarde le flot
qui passe et qui passe et qui passe, mais qui ne chante plus aussi gentiment
que jadis. Les flots rejettent les fleurs que j'y laisse tomber, et les premières,
emportées par le courant, sont déjà bien loin. Encore une couple d'années
et elles n'auront plus pour moi de doux murmures, les bords de frais
ombrages. Tout sera tari et dévasté. Alors avec l'amour et quelques gouttes
de l'eau précieuse de mon fleuve chéri, recueillies dans le fond de mon
coeur - oh! sois du nombre! - faisons-nous une vie de silence et d'oubli,
n'importe! mais rajeunie, mais heureuse, mais ennoblie par 1'amitié, la
paternité, les douces vertus! Faisons-nous cette vie-là, mon ami! avec
l'étude et les Muses, c'est la seule bonne, la seule vraie, la seule charmante,
la seule durablement salutaire. Adieu.
TOTUS TUUS.

Een onbeteekenende brief voor boezemvrienden, bij zulk eene gewigtige gebeurtenis.
Totus Tuus vergelijkt zijne kennissen bij druppels uit den stroom des Academielevens,
die hij opvangen wil en in zijn hartekuiltje bewaren. Welk een beeld! Op het laatst
rijst de liefde als in een nevel uit de kimmen; la paternité staat daar niet voor niets.
Over het algemeen zijn al deze brieven veel te mooi. Er is geene natuur in; overal
mist men de grata negligentia, alles is gekunsteld en gewrongen. Het zijn ware
brieven van Studenten-Autheurs, bedorven door verkeerde lectuur: vol valsche
schittering en geschreven als of zij voor de pers bestemd waren.
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Mon cher ami,
Il y a fort longtemps que je ne t'aperçois plus; tu es là-bas à avocasser et
à faire le Perrin Dandin de tous tes poumons et de tous tes bras, et ton
amour pour les individus qui se querellent et portent la haine écrite sur
leur front, te fait mépriser souverainement tous les joyeux compagnons,
qui aiment bien tout le monde et ne te feront pas gagner un sou de ta vie.
Je cours à mon miroir! Oui, ce calme, ce contentement, ce nonchaloir,
c'est bien moi. Douce image, salut! tu feras le désespoir des jeunes avocats.
Hélas! oui, je crois que tu m'oublies. Les distractions de la vie te tendent
leurs filets! Il y a nombre de personnes que je tiendrais à envelopper comme
cela dans une immense distraction, car cela soulage bien des tribulations
de la vie, en nous plongeant, chère illusion de quelques instants! dans une
heureuse absence de mémoire. Mais souviens-toi toujours, je te prie, que
tu n'es pas du nombre.
Oui,
Le dessein en est pris: je pars, cher Théramène,
Et quitte le séjour de l'aimable Trézène.11

C'est trop faire languir la France. Je m'en vais à Paris. Loisir doublement
mérité après tant de mois de piochage. Nous ne restons pas plus longtemps
que Février. - J'ai dîné l'autre jour chez *** avec des personnes de ta
connaissance. Le dîner était exquis et la demoiselle est vraiment charmante,
sinon jolie, mais en effet qu'est-ce que la beauté? Une fleur des champs,
où le premier boeuf venu met son pied. R..... est tout à fait de mon avis
là-dessus: demande à son oeil. Je lui chante:
Nu lust me op 't aangezigt te dragen,
Die ik mijn blaauwe lievling noem,
Deez nagebleven korenbloem,
Schaars purper in deez geele dagen!
Het is een vuistslag waar 'k op roem!
Die kaatst moet wel den bal verdragen;
Het vuur heeft hij me uit 't oog geslagen:
Het onweer gaat met licht verzeld.
Om thans door mij te zijn vermeld
Zie 'k veel te veel gescheurde kragen,
Hoor ik te veel gevloek om hier
Gesteld te worden op 't papier.

L'union, l'esprit de corps, la fraternité étudiantesque, tout cela ad hajos,
ampart. Ampart lui-même ampart, avec tout le jargon du même calibre.
Les Sénats s'ébranlent et chancellent. En voilà-t-il des affaires pour toi!
Op zijn goed Hol-

11

RACINE,

Phèdre I, 1.
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landsch: 't is een bedonderde boel, en niemand, die iets praesteert. J'en ris
et je féliciterai le corps des Etudiants, quand bientôt il n'y aura plus ni
Sénat Intro ubique, ni Sénat Nulle Part; ni Sénat duce Minervâ, ni Sénat
duce Baccho; ni Sénat Amicitia, ni Sénat Haat en Nijd; ni Collegium
supremum, ni Collegium infimum. Que les Présidents des Facultés soient
désormais avec des Assesseurs les uniques représentants du Corps, voilà
la seule manière digne de terminer une fois pour toutes ces puérils et
ridicules débats. Cet ordre de choses, je l'appelle de tous mes voeux. Il est
vrai que les Sénats étaient fort mal composés et par suite encore plus mal
recrutés, mais il est vrai aussi que ces malheureuses quoiqu'inévitables
querelles sont la honte de l'Académie, le dégoût de tout homme qui n'est
pas un sot et un enfant, et qui aime un peu het Leidsch Athene. Maar dit
onder ons, want ik heb volstrekt geen pleizier om blaauwe lievelingen
ergens anders dan aan mijn knoopsgat te dragen. Adieu.
TOTUS TUUS.

Totus Tuus heeft zijn waarschijnlijk Candidaats-examen afgelegd en krijgt de
gevaarlijke belooning van eene reis naar Parijs. Nu wil ik wedden, dat hij geheel
voor de poes is. Zijn oude heer moge het op zijn geweten hebben! Ondertusschen
zijn de zoogenaamde standjes - zoo toch luidt het kunstwoord - uitgebarsten, en wij
moeten bekennen, dat hij er ernstiger en met meer vuur over spreekt dan wij van
hem gewacht zouden hebben; want al begint hij met te zeggen, dat hij er mede lacht,
blijkt het toch genoeg uit het vervolg, dat zij hem ver van onverschillig laten. De
verzen zijn geparodieerd naar de Najaarsmijmering van Beets, welke toen in de
poëtische club der Rederijkers aan de orde van den dag was.
't Behaagt me dan aan 't hart te dragen,
Die ik mijn blaauwe lievling noem,
De nagebleven korenbloem,
Schaarsch purper in die geele dagen!

Amice,
J'allais justement t'écrire, lorsque je reçus ta lettre, pour te faire parvenir
par la poste un immense cri de désespoir, à la façon de ceux de feu Jérémie,
et qu'il me tardait de lâcher. Il n'est donc que trop vrai: le spirit s'en va
totalement, et tout le monde, à ce qu'il paraît, veut être plus ou moins
ganache. Quoi donc, les fidele brüder de Leide, ils ont été dans le Paauw,
pendant plusieurs soirées consécutives à se pousser fort laconiquement,
sans qu'un seul ait eu le courage de faire jouer le poignet, absolument
comme des grenouilles in eene sloot, die men wel dood kan slaan, maar
niet uit elkaar halen. Mais cela devient d'un ridicule grave. Va pour la St.
Barthélémy, j'aime mieux cela, après tout, que ces féroces combats du
Paauw, où l'on a peur de se faire mal. Pourtant, que je
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voudrais être encore des vôtres, malgré cet épouvantable orage dans un
pot de chambre! Car votre vie là-bas est mille fois préférable à la mienne.
A te dire la vérité, je me morfonds quelque peu parmi ces robins de gros
calibre, et l'admirable corps dont je suis l'oméga commence à me peser.
Je commence lentement à m'éteindre parmi les dossiers poudreux et dans
un an je pense que je serai confit tout à fait. Aussi en suis-je réduit à te
causer cour d'assises. Oui, mon brave! j'ai aussi ma part d'innocence à
défendre. Noble profession que celle d'avocat! Ils sont là deux à gémir
derrière les verrous du Spinhuis, deux misérables humains, dont j'ai bien
peur que le dos ne porte un jour le stigmate fort désagréable du crime de
bas étage. Permets-moi de te présenter le plus jeune de mes clients! C'est
un intéressant et candide jeune homme de 19 ans, dont la mine ne serait
pas tout à fait épouvantable, si son chef était couvert de cheveux. Cette
absence totale de pilosité a mis à nu la bosse du vol, qui l'a poussé
naturellement entre mes mains tutélaires. Il est clair par cette circonstance,
que Madame Justitia, constans et perpetua voluntas, n'aura jamais de prise
sur ce gredin-là; aussi j'espère qu'elle ne s'en prendra qu'à son bonnet de
coton, qui lui tient lieu de toupet. Au reste il réunit en foule tous les
mauvais penchants des hommes, mais que nous autres savons modifier en
les manifestant de meilleure façon. L'autre est du genre féminin. C'est une
vieille horreur des champs, bossue, ridée, affreuse. Que veux-tu qu'on en
fasse? Elle fera peur aux gens et je serai réduit à y perdre mon éloquence.
J'ai de la besogne, à ce que tu vois. - Pour la beauté, je suis de ton avis,
c'est une très-mauvaise chose. La beauté! Pouah! cela passe! Parle-moi de
la laideur, cela reste. Depuis que je t'ai vu j'ai été trois(!) fois amoureux;
mais la page est remplie. Salue les gens de ma part et adieu.
QUEM NOSTI.

Hoe vaart de Rederijkers-Kamer?
De jonge advokaat worstelt nog tegen den stroom des levens, maar, geduld! spoedig
is Leiden verdreven uit zijn hart, het Studentenbeginsel volkomen uitgeroeid, verstikt;
- hij is philister.
Je me trouve très-bien ici. Le temps n'est pas trop favorable, mais en payant
des cabriolets on économise sur les décrotteurs. Il faut prendre Paris comme
les bambins leur riz au lait, le long des bords de l'assiette et des trottoirs
des rues. Hier il faisait un temps charmant, pas froid du tout; un ciel bleu,
un soleil de printemps brillaient sur nos têtes. Il y avait foule partout et
beau monde aux boulevards. Les cochers de fiacre ne se contenaient pas
de colère. Nous fîmes une longue promenade, longeant les boulevards
jusqu'à celui de Bonne-Nouvelle et retournant par le trottoir opposé; puis,
prenant par la rue de la Paix, la place Vendôme, la rue Castiglione, nous
longeâmes les quais jusqu'au Pont-Neuf, après avoir traversé le jardin des
Tuileries, et nous retournâmes par
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le côté opposé jusqu'à la place Louis XV, où l'on s'occupe beaucoup
d'embellissements, pour revenir par la rue Caumartin. A quatre heures
nous étions chez nous, fatigués et contents, après une course de plus de
trois heures. Un bon dîner au café de Foy, arrosé de Châblis et d'Aï, nous
restaura, et c'est ainsi que nous arrivâmes à huit heures chez des dames
que nous avions promis de venir voir. Ainsi, c'est-à-dire: à moitié gris.
Aussi ai-je jasé comme une pie et n'ai presque rien aperçu de la société.
La joie au coeur nous revînmes chez nous passé onze heures en disant
mille folies... Mon ami! il n'y a que Paris pour manger, boire et rire, et s'il
m'arrivait d'avoir des sujets de pleurs j'irais les tarir à Paris. J'y deviendrais
mauvais, je m'y corromprais et ce serait un péché, je ne l'ignore pas, mais
aussi quelle satisfaction d'oublier le malheur! Mais allons, pas de bêtises
et pas de diables bleus! ‘Ecris-moi,’ diras-tu, ‘ce qui ne peut s'écrire que
de Paris.’ Quand je n'ai rien vu encore. Nous venons d'arriver. A une autre
fois. Adieu.
Paris, Décembre 1838.
TOTUS TUUS.
Ton billet, mon ami, me causa un vif plaisir. Tu es vraiment d'une
complaisance et d'une exactitude pour tes amis qu'on ne saurait trop louer.
- A peine débarqué! Fi donc, Faublas! Après tout, roué que tu es! je te
jure, que mon plus vif désir serait de quitter au plus vite mon présent gîte,
pour m'engloutir sur tes traces dans cette infernale cuve qu'on appelle
Paris.12 Ici rien de nouveau. Ce qui nous intéresse, tout cela sort encore
des lieux où tu es. As-tu été à la Chambre pour entendre Thiers et Guizot?
As-tu vu Rachel et M. de Candia et Mlle Garcia? As-tu vu Berlioz? Ah!
mon Dieu! quand j'y songe, il faut posséder une résignation bien chrétienne
pour ne pas jeter le froc, c'est-à-dire la robe aux orties et donner le tout au
diable, pour s'en aller se perdre gaiement dans le dédale Parisien. Comment
va ton compagnon? A propos de sa collection d'insectes, qu'il prenne garde
aux tailles de guêpe des grisettes, ce sont là des hyménoptères qui valent
bien les autres. J'attends à son retour une description détaillée de tous les
scarabées grands et petits, dont vous deux aurez fait la conquête. Il en
composera un très-joli ouvrage tout à fait dans son genre, intitulé:
promenades d'un naturaliste, avec des illustrations, pour servir à l'étude
de l'organisation de ces intéressantes créatures. Voilà que j'ai rempli une
page bien insipide. Après tout je n'étonnerai personne, étant coutumier du
fait. Je finis en te donnant l'assurance de mon amitié. Je n'ai nul besoin de
vous exhorter à vous amuser comme des petits princes: cela va tout seul.
Ton féal,
QUEM NOSTI.

12

BARBIER.
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Waarde vriend,
Op het oogenblik van mij in den circus te gaan verpoozen van een immens
pleidooi van twee en een half uur en daaropvolgende kermispromenade,
moet ik u melden, dat ik, in weerwil van mijn ijver om u van dienst te zijn,
in uwe zaak niet heb kunnen slagen.
Verschoon dit slordig schrift. Ik ben zenuwachtig aangedaan en heb haast.
Vaarwel, en schrijf mij eens. Steeds
Zaturdag.
QUEM NOSTI.

Deze brief is van Mei 1841. Het schijnt dat sedert de Academievriendschap ten minste
in zóó ver is dood gebloed dat Quem Nosti en Totus Tuus elkander niet meer
schrijven, latere brieven althans worden in de verzameling niet aangetroffen. Het is
een natuurlijk gevolg van alle zoodanige verbroederingen, bij welke alleen vermaak
en geestigheid, in plaats van waarachtige, innige hartelijkheid en een hooger zedelijk
doel, ten grondslag liggen. Quem Nosti is, gelijk men bespeurt, geheel philister
geworden en trekt het gewigtigste gelaat aan, wanneer hij, in zijne hoedanigheid van
pleitbezorger, van zijne processen gewaagt, welke hem zoo zenuwachtig maken en
den tijd benemen iets meer dan het noodige omtrent de zaak te melden. Totus Tuus,
die de maatschappij nog niet is binnen gezeild, zal er hartelijk om gelagchen hebben.
- En zoo nu de lezer in deze briefwisseling een afdruk vindt van den toestand van
geest, welken wij poogden te schilderen, zich, door zijn vriend Klikspaans woorden
aangespoord, voor gewaarschuwd houdt, en zich wacht voor denzelven; zoo hij met
hem vindt, dat in deze brieven noch kracht noch heerlijkheid is, en zij zelfs, hoe kort
ook en hoe weinig in getal, door hunne gedurige jagt op geestigheid tegenstaan, zal
die ze verzon of verzamelde zijn doel bereikt meenen en oordeelen reden te hebben
zichzelven en velen aan de Hoogescholen onzes Vaderlands - want Leiden lijdt niet
het meest aan de kwaal - geluk te wenschen.
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III De praetor(aant.)
Wat fiksch Student heeft niet het land,
Om een collegiehengst te heeten.
Groninger Stud. Alm. 1842.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

673
Het is kort na de groote vacantie.11
- Nog vijf minuten! fluistert Pluyx, die van den aanvang van het Collegie, voor
hem half elf, met zijn horlogie in de hand, aandachtig den tragen loop der uurwijzers
ter sluik heeft nagegaan, maar nu in zijne waarnemingen gedwarsboomd wordt, door
het koortsachtig jagende voortdicteren van den Hoogleeraar, wien nog eenige
belangrijke volzinnen op de tong liggen, die volstrekt voor het uur slaat moeten
geloosd worden.
Doch de woorden rollen Pluyx veel te snel naar zijn zin; hij slaat zijne portefeuille
brutaal voor den neus van den Dictator digt en steekt ook zijn horlogie op zak, dat
hem nu toch niet veel genot meer schenken kan. Genot? En is het er geen, wanneer
men op het Collegie, waar de kok - zoo mogelijk - nog flaauwer is dan de kost,
welken hij opdischt, door het tikken van zijn horlogie tot de vaste overtuiging komt,
dat de tijd toch werkelijk voortgaat? is het er geen, bij zichzelven te bedenken, hoe
iedere tik, langzaam maar zeker, het uur der verlossing nader brengt? is het er geen,
wanneer men door middel zijner onbedriegelijke oogappels gewaar wordt, hoe de
tijdruimte vermindert, welke een bezwaarlijk te overschrijden slagboom heeft gesteld
tusschen den van levensbestanddeelen beroofden dampkring der collegiekamer en
het frissche van de buitenlucht?
- God dank! zucht Taelinck uit den grond zijns harten, die zich ondertusschen het
volle uur heeft bezig gehouden met het schetsen van allerlei standjes tusschen de
Heeren Studenten en het Leidsche gespuis, - dan heb ik juist nog den tijd mijne
stillevens af te maken.
- Daar heb je 't portret van zijn Hooggeleerde met facsimile! zegt een ander, terwijl
hij het voortbrengsel zijner pennekunst bij zijne vrienden laat rondgaan.
- Zie ik je van avond? à dix heures? vraagt een vierde, met vuile paille
handschoenen aan en eene gouden lorgnette, zijn overbuurman, die den spreker in
kleeding en bespottelijke tournure niets toegeeft.
- Bien volontiers!
- Beroerlingen! bromt nog een zesde, die, in den geurigen kreits hunner atmospheer
geplaatst, deze half fransche zamenspraak aanhoort, - praat je moêrs taal!
Maar, hoe? dicteert Professor dan in den wind en wordt er door geen van allen
geschreven? - Kom je uit de nachtschuit? Als men maar niet al te zelden op de banken
van dit vertrek heeft neder gezeten, krijgt men een briefje van toelating tot het
Examen, daarmede loopt de grap af. Zoo men slechts doet als of men Collegie houdt.
Het overige is van minder belang. Il s'agit de sauver les dehors. O hooge school!
- Hora! roept Pluyx vrij luid, en twintig stemmen herhalen dat heerlijke woord.
Welk een gewoel! welk een gestommel! Het is eensklaps alsof verborgene raderen
in al die wassenpoppen beginnen te werken, op wier tronies verveling
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gezeteld, in wier houding ijskoude onverschilligheid te lezen was. Professors tong
ratelt nog midden in een volzin, welke een geheelen schat van welsprekendheid en
wetenschap houdt besloten. Dat het nu juist elf uren slaan moest! Hij verheft zijne
stem, zet aan zijne voordragt klem bij, tracht de reeds voorlang bezwekene of
wederspannige aandacht zijner hoorders te boeijen. Ydele poging! Het eentoonig
geklep van de stadhuisklok heeft op het trommelvlies zijner Ornatissimi eene veel
streelender en krachtiger uitwerking dan zijne snedigste invallen, puntigste
aardigheden. Het is hem onmogelijk hen ééne minuut over den tijd bezig te houden;
hij blijft steken in het schoonste gedeelte zijner peroratio, en als of er geen
Hoogleeraar in de wereld was, verlaten al de auditores in een oogwenk het muffe
collegiehok.
Slechts één is blijven zitten, één enkele slechts vangt nog met een gretig oor de
lettergrepen op, welke, voor hem zoeter dan honig, van de Hoogleerarische lippen
vloeijen; een enkele slechts krast nog met de pen over het keurig gelinieerde papier
en schijnt geenszins te deelen in de haast, welke zijne medestudenten betoond hebben.
Dat is eerst een Student! Niet waar, Professor?
Deze hoopvolle jongeling is het beminde kindje van den Vir Clarissimus. Bij zijne
aankomst aan de Academie is hij door zijn vader, die bij ondervinding weet, hoe ligt
een jong mensch voor de verleiding bezwijkt, aan de bijzondere zorg van den
Hoogleeraar aanbevolen. De oude heer Quad heeft met zijn zoon Jacobus bij ieder,
wiens hulp en bescherming deze ter voortzetting zijner studiën behoefde, bezoeken
afgelegd, ten einde Hun Edelen de belangen van zijn lieven jongen op het hart te
drukken, en hem daarenboven bijzonderlijk opgedragen aan het herderlijk toezigt
van den Wel Eerwaarden ***. Jacobus Quad, die, naauwelijks der vaderlijke roede
ontwassen, aan den geesel der Docenten is overgeleverd, waagt het nooit een enkel
Collegie over te slaan. Zijn papier, dat hij behoorlijk met vier lijntjes potlood in het
vierkant voorziet, opdat de Dictaten als kabinetstukjes daarin pronken zouden, is
zonder frommel of vlek. Hij heeft zich eene wandelende inktflesch en pennebos
verklaard. Altijd bevindt hij zich het eerst op het Collegie. Naauwelijks is de klok
van tienen koud of hij stormt de Studenten voorbij, zet zich dadelijk op zijne plaats,
welke die is waar niemand zitten wil, ten einde den Professor niet in het vizier te
hebben, en vertoeft altijd zoolang dat hem nooit de dierbare zegen ontgaat, dien de
Hooggeleerde zijnen hoorders geeft:
- Reliqua, auditores humanissimi! ad diem crastinam referamus!
Nu eerst oordeelt Quad zich bevoegd tot het bergen van zijne dictaten en maakt
zich gereed om op te staan, maar spreekt onderwijl den Hoogleeraar ligt blozend
aan.
- Wat doet het mij een uitstekend genoegen Uw Hooggeleerde weder zoo wèl te
mogen zien! Is de familie óók in goeden welstand?
Den volgenden morgen wordt de aanval hernieuwd.
- Ik hoor dat u van plan is de reis, die u dezen zomer gemaakt heeft, in het licht te
geven. Ik ben al zóó benieuwd!...
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Den derden morgen heeft hij weder iets op de bruine tong, wanneer juist de
Hooggeleerde zich met ongewone vriendelijkheid en een glimlachje tot den
onvermoeiden collegiehengst wendt en zoo geheimzinnig mogelijk zegt:
- Mijnheer Quad, mag ik u wel eens een oogenblikje spreken?
Jaapje buigt en werpt een zegepralenden blik in het rond of ook iemand van zijn
geluk getuige is; maar, eilacy! hij is met den Professor alleen. Zijn Hooggeleerde
gaat voor, Jaap volgt. Buiten de Collegiekamer maakt Professor regts om keer en
spreekt:
- Mijnheer, zou ik u wel mogen belasten met de bezorging van de naamlijst van
diegenen, die mijne Collegies wenschen bij te wonen?
- Met het grootste genoegen! is het opgetogen antwoord.
En Jacobus Quad, ten hoogste voldaan met de hem opgedragene waardigheid en
het mondgesprek met den Professor, keert langs denzelfden weg dien hij gekomen
is en valt in een hoopje medestudenten, die buiten staan te wachten dat het
Professorale kwartiertje zal verloopen zijn, hetwelk hen naar binnen zal roepen. Quad
komt op straat met een gelaat blinkende van vreugd.
- Heeft hij nog zoo lang gekletst? vraagt er een, het is al tien minuten over elven.
- Jij hebt hem voor die tien minuten weêr het gat gelikt.
- Neen! antwoordt Quad, zonder in het minste boos te worden, ik heb een apartje
met 'm - 'm! dat moest Jaapies vader eens hooren! Met zooveel minachting van zijn
leermeester te spreken! - gehad.
- O, dàn ben je Praetor geworden!
- Dat is ook zoo, en daarom, jongens! vervolgt hij hoogst fideel tot de omstanders
- nu moeten jullie eens gaauw teekenen, want de oude heeft gevraagd of ik me wat
haasten zou.
- Ben je mal?
- De vent heeft weêr geld noodig.
- Laat hij naar de maan loopen.
Van de Velde. - Ik betaal geen donder voor het eind van de volgende maand.
- Ik ook niet.
Allen zingen hetzelfde liedje en scheppen er vermaak in den lamzaligen Liefhebber
voor het lapje te houden, zoodat Jaap, die zich van zijn Praetorschap niets dan eer
en genoegen had voorgesteld, lust krijgt er over te gaan nadenken of hij de vleijende
onderscheiding nu reeds niet even opregt zou durven gaan verwenschen, als hij ze
vroeger begeerd heeft.
Het is avond geworden. Jaap komt ten half zeven te huis, - zijn heer broeder viert
juist eene Promotiepartij, - en zegt tot zijne hospita, terwijl hij naar boven gaat:
- Juffrouw, ik ben van avond voor niemand t'huis.
Naauwelijks heeft hij zich gansch op zijn gemak voor zijne tafel gezet en eene
lange pijp gestopt of hij haalt zijn extra supra velijn voor den dag en be-
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gint aan het schrijven van de lijst. Met onnavolgbare zorgvuldigheid wordt alles
aangewend wat dienen kan haar eens regt netjes en zuiver te hebben. Vele kostelijke
vellen papier worden aan dien arbeid verknoeid en omtrent een half gros pennen
afgekeurd, tot dat het onzen Liefhebber post tot varios casus gelukken mag eene in
de daad sierlijke Praetorlijst gereed te hebben, boven welke, in schoolmeestersschrift
te lezen staat:
L.S.
Juvenes ornatissimi, qui, solitis conditionibus, Viri Clarissimi, quas dabit
lectiones de - frequentare cupiunt, ut nomina hic subscribere velint, rogat
Scripsi ad diem - Octobris
MDCCCXLI.
JACOBUS QUAD.
Jaap is niet weinig opgewonden over zijn arbeid. Dat heet eerst zijn tijd besteden!
De constructie van het latijn is immers innig Ciceroniaansch, en de vraag zelve zoo
beleefd en vriendelijk gesteld, dat iemand al heel hardvochtig wezen moet, die niet
dadelijk, tegen de gewone heffing ter te gemoet koming in het huishouden van den
Professor, zijn naam daaronder plaatsen wil. Hij overziet met zelfvoldoening het
geschrevene, houdt het nu regts dan links bij de lamp, om het calligraphisch schoon
er vollediger van te genieten, en is eindelijk zedelijk overtuigd dat de Professor geen
beteren Praetor had kunnen kiezen dan hem, Jacobus Quad.
Daar komt iemand den trap op.
- En ik had gezegd alleen te willen wezen en ik zou nu juist aan vader geschreven
hebben. Wat zal hij verrukt zijn over de onderscheiding die mij is ten deel gevallen!
Spoedig alles bijeen gepakt wat verraden kan, hoevele velletjes papier er te loor
gegaan zijn, hoe veel moeite en zorg er aan de zaak zijn besteed, hoeveel lexica over
hoop gehaald om het latijn zonder fouten zaam te krijgen en hoe ongelukkig hij in
de eerste pogingen daartoe geslaagd is! De deur gaat open en van de Velde staat
binnen. Dan zal Chrisjebroer, zoo niet Jaap, ditmaal ten minste rust hebben.
- Bonsoir, Praetor! Is je lijst al klaar? Ik kom om te teekenen.
Van de Velde liegt; hij komt alleen om Jaapje het land aan te jagen, en de
spotachtige uitdrukking van zijn gelaat heeft aan den onnoozelen Quad alle vertrouwen
op zijne welwillendheid reeds benomen. Deze vermant zich echter en zegt, schijnbaar
vriendelijk:
- Dat 's vroeg genoeg. Van morgen hadt je heel andere voornemens.
- Ik heb me bekeerd. Dat doet je goed, hé? Waar is je lijst?
Jaap geeft hem met de onmiskenbaarste blijken van inwendige onrust het gevraagde
of liever het geëischte over.
- Pas toch op dat je die streep niet vlakt. Het hoofd is nog niet droog. Wacht wil
ik 'm vasthouden? dan kun je 'm in mijne handen zien.
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Van de Velde glimlacht en neemt het papier zoo onhandig aan dat Jaap een schreeuw
van angst niet onderdrukken kan.
- Doe ik je zeer?
- Neen, maar je kreukelt het papier.
- Is het anders niet. Geloof mij, 't zal er zoo fijn niet uit zien, als je 't den oude
weerom geeft... Ik moet zeggen dat het mooi is.
Hij ziet het opschrift in.
- Bliksem! vraag jij ons om te teekenen? met een verschrikkelijken nadruk op de
beide voornaamwoorden. Solitis conditionibus! Ben je beroerd? Heeft de oude je dat
gezegd? Cupiunt moek een conjunctivus zijn. Die lijst is veel te pedant.
Jaap ziet vol angst naar de krampachtige trekking der vingers van van de Velde;
hij wil eene laatste poging wagen en hem de lijst ontrukken, maar...
Daar lag, voor dat hij 't kon beletten,
't Gewigtig document in twee!

- Smeerlap!
Van de Velde koeltjes. - Ik hou niet van twist.
Jaap is rood van toorn en spijt. Hij zoekt de stukken in stille wanhoop bij een en
poogt ze weder zaam te hechten.
- Zoo heeft het gezeten, Jaapie! - Met een spottenden glimlach. - Je kunt de lijst
nog best gebruiken.
Jaap eenigzins bemoedigd. - Hoe dan?
- Als je ze maar in twee afleveringen uitgeeft.
Jaap antwoordt niet, maar zet zich, met den rug naar van de Velde gekeerd, aan
zijne tafel.
- Mag ik nu niet teekenen?
Geen antwoord.
- Ik vind het vervloekt gemeen dat je daar je lijst ging verscheuren. Maar ik weet
het wel, je hebt het land aan mij. Het was uit hatelijkheid. Wacht maar, morgen op
het Collegie, daar spreken wij elkander nader. Ik kan ook wel hatelijk zijn.
Een vloek, een slag van de deur dat de kamer dreunt, weg is van de Velde.
Pas is de schrikvogel gevlogen, of Jaap, die zich gedurende al dien tijd verbeten
heeft, begint te grienen als een kind, en des anderen daags durfde hij, uit vrees voor
van de Velde, niet op het Collegie komen. Het was het eerste dat hij oversloeg.
Ex ungue leonem! Kent gij iets vervelenders dan een Praetor? Eeuwig loopt hij u
na met gesprekken over Collegies en over Professoren, altijd weet hij naauwkeurig
waarom deze of gene geen Collegie geeft, wanneer er Instituten- of Pandectenlol zal
zijn, en loopt voor dergelijke feesten het wild ijverig snuffelende op. Mag het u voor
een oogenblik gelukken te vergeten, dat men Student is om Collegies te houden, dan
is hij de kwelduivel, die deze vreugde vergalt.
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Zit gij aan een speeltafeltje dan trekt hij u telkens af en stoort u in uwe diepzinnige
berekeningen, door u te onthalen op den een of anderen ui van een Hooggeleerde,
dien hij dezen morgen heeft opgedaan op het Collegie, waar het tres faciunt collegium:
ego, tu et Deus - op de sprekendste wijze werd voorgesteld. Praat gij over uwe
kennissen in de stad, dan bluft hij op zijn familiaar verkeer bij den Professor; hij kent
den naam, den ouderdom, de eigenschappen van elk der leden van de familie, en
weet u altijd, met een behendigen greep, te doen gevoelen, hoeveel gij aan die lieve
conversatie verliest.
Op het Collegie is hij het eerst en het laatst. Hij kiest zijne plaats regts van- of nog
liever vlak tegenover de catheder, en kijkt den Professor de woorden uit den mond.
Zijn papier ligt altijd gereed, als de portefeuilles der overigen nog toegestrikt zijn.
Zijne pen staat reeds klaar om dadelijk van wal te steken. Op de vraag van den
Clarissimus: - Ornatissime, quaenam fuerunt ultima? - waarbij hij alle moeite
aanwendt dat de Professor toch het oog naar hem rigte - hetgeen trouwens gewoonlijk
het geval is, daar zijn Hooggeleerde bij den Praetor alleen geene slib pleegt te vangen
- dreunt hij met gepasten ernst de laatste phrase van het laatst gedicteerde op. Gevoelt
een of ander onvoorzigtige en minder geoefende mededinger ook eens bij geval
eenige opgewektheid op de bovengenoemde formuliervraag te antwoorden, zoo laat
de Praetor hem zijn gang gaan, maar duwt hem, kleingeestig jaloersch van zijn regt,
zoodra hij gedaan heeft, toe: - Nu, jij houdt je dictaten ook goed bij! - terwijl hij in
eenen adem de verbetering volgen laat. Welk eene moeite om al die heertjes te laten
teekenen, welk eene nog veel grootere om al die fooijen voor den Professoralen
meidenstoet binnen te krijgen! Overal wordt hij met graauwen afgeslagen. Overal
laat hij eene veer. Hoe hij de broeders niet te min moet blijven naloopen! De
Diplomaten zijn nog het handelbaarst. Zij vernederen zich niet tot scherts, krabbelen
hun naam, schenken de godspenning en werpen de pen minachtend op de houten
tafel, dat de punten er van staan als de beenen van een houten Jan Klaaszen.
De meesten hebben het land aan den Praetor. Voor pedant staat hij algemeen te
boek. Daarbij is hij degeen, die, handlanger van de Professoren, deze zijne makkers
plukken helpt, eene soort van collegiediender. Zoodra Jacobus Quad al het geld
gezakt heeft, brengt hij de lijst aan den Hoogleeraar, rekent met hem af, en wordt
even trotsch en ondragelijk, als hij kort te voren kruipend en indringend geweest is.
Geen wonder! Trotsch en ondragelijk is hij in de zielverheffende bewustheid, dat hij
zijn pligt betracht heeft en de goedkeuring van den Professor en van zijn vader heeft
verworven. Het streelt hem een man aan zich verpligt te hebben, die op zijne volgende
Examina een regtstreekschen althans een zijdelingschen invloed uitoefent. Voorzeker
zal deze zich zijner ter goeder ure herinneren, het kan niet falen of een uitstekend
getuigschrift is de belooning voor zijne bewezene diensten, en veelal bekroont bij
voorraad een vriendelijk: - Mijnheer! het zal mij aangenaam wezen u nu en dan ten
mijnent te ontvangen, - het zure werk. Dan zal de Verzamelaar buiten
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zichzelven zijn van vreugd. De geheele Academie moet het weten, welk geluk hem
is te beurt gevallen. Aan ieder die het hooren wil - al wil niemand het hooren - verhaalt
hij het treffend voorregt en houdt niet op met het eenvoudigst gelaat te betuigen:
- Waarachtig, ik weet niet, waarmede ik zoo iets verdiend heb!
Laat ons toch oppassen dat wij geene Praetoren worden!
AMSTERDAM.

C.H. R.
Med. Stud.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

681

IV De student(aant.)
Als de hemel niet somwijlen geesten voortbragt, zoo als wij zijn, dan
zouden de menschen schielijk in slaap vallen. Maar wij drijven de gewone
orde uit haren ouden tragen slakkengang en geven een millioen ledigloopers
raadsels om op te lossen.
ABALLINO, II,

7.
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Zie, daar stapt hij voor ons uit, de twintigjarige jongeling! Hoe luchtig is zijn voet,
hoe fier zijne houding! Hij schijnt er trotsch op, de wetenschappen moedig in het
aangezigt te treden. Daar komen hem eenige broeders te gemoet! Men drukt elkander
de hand; men is luidruchtig, vrijmoedig, onbelemmerd en onbeschroomd in de
uitdrukking van zijne hartelijkheid, zijne tierigheid, zijn levenslust. Men ziet het hun
ontwijfelbaar aan, dat zij Studenten zijn. Doch waarin het geheim hunner
eigenaardigheid, hunner oorspronkelijkheid, schuilt, wie zal het zeggen? want - men
lette er op als op eene bijzonderheid - hoe geestig hun oog, hoe bevallig hunne
kleederdragt, hoe zwierig de golving hunner lange zijden lokken, er is nog iets anders
aan hen, dat aantrekt, inneemt, betoovert. Zou het ook wezen, dat van hen uitwaait
eene zekere onbestemde bekoring der jongelingsjaren, onbekneld door de banden
der maatschappij, een rozengeur van de lente des levens? Ja! het is dat onbesnoeide
van den boom, dat onbeteugelde van den vloed, dat milde van den waterval; het is
dat onafhankelijke van alles wat buiten hunne kleine wereld ligt, buiten welke voor
hen het gewigtigste gering is. O! voorzeker! het Studentenleven aan de Hoogeschool,
het is het gouden land des menschelijken levens! de Hoogeschool, zij is de tempel,
alwaar de bloem, de hoop des vaderlands, gevierd en gediend wordt! de Student, hij
is de vergode jeugd zelve, in hare edelste, smaakvolste, liefelijkste uitdrukking!
Des morgens vroeg, al nijpt de koude ook nog zoo fel, trekt de Student zijn pijakker
aan, windt zijne bouffante om den hoog opgeslagen kraag, trekt de bonte pet tot over
de ooren en neemt plaats op de harde banken van de Collegiekamer. Van acht tot
dikwijls twee uren, is hij verpligt zich aan deze veel te lang gerekte inspanning te
wijden, en in de tusschenkwartieren, hem door de Hoogleeraren toegestaan, heeft
hij, om zijne oplettendheid verder op nieuw te prikkelen, geene andere versnapering
dan een bolus uit de groote groenen trommel of een kadetje bij den bakker. Zoodra
de lessen afgeloopen zijn, snelt de Student naar huis, kleedt zich netjes aan en gaat
naar zijne Sociëteit, bij uitnemendheid de Kroeg geheeten, waar hem zijn slokje en
zijne dagbladen wachten. Hij spreekt er zijne kennissen, verneemt er het nieuws van
den dag, gaat vervolgens met dezen of genen goeden vriend eene kleine wandeling
maken en rukt gemeenlijk ten half vier naar tafel. Daarna begeeft hij zich naar een
of ander, meestal echter hetzelfde koffijhuis, en van daar, hetzij naar zijne kamer,
hetzij naar een zijner vrienden, die hem op een kopje thee heeft genoodigd, hetzij,
des winters, naar de comedie of naar een concert, of wel gaat hij in den zomertijd
een toer maken naar buiten. Ten tien ure sluipt hij uit met den huissleutel in den zak
of krijgt gasten bij zich en gaat naar bed... - Zou een van de heeren ook weten te
bepalen, hoe laat een Student naar bed gaat?
- Het kan wel niet anders, of een heertje, dat op zulk eene wijze voortleeft, moet
luttel vorderingen maken in zijn vak en meer geld kosten aan zijne
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ouders dan zijne verkregene kundigheden hem ooit in het vervolg in staat zullen
stellen te verdienen.
Zoo meent men over het algemeen. Doch men denkt er niet genoeg aan, dat ieder
Student, elken dag toch, op het allerminst genomen, vier Collegies houdt, en dat, als
hij zich des avonds ten zeven ure aan het werk begeeft en voortstudeert tot tien, of
wel, vroeger dan zeven uur beginnende, na tienen tot dikwijls diep in den nacht blijft
voortarbeiden, hetgeen niet zelden geschiedt, al mag het ook geen dagelijksch werk
genoemd worden - hij vrij wat meer uitvoert dan men oppervlakkig zou
veronderstellen.
De Studentenstand is iets geheel afzonderlijks en afgepaalds in de groote
maatschappij. Hij wordt gekenmerkt door een hevigen afkeer van deze laatste en een
vurigen haat tegen alles wat buiten het gebied der Hoogeschool ligt, tegen de
kooplieden voornamelijk en de eerzame burgers, inzonderheid van de Academiestad,
die zich wel eens, nogtans niet dan tot hunne groote schade en schande, met de
Muzenzonen onderstaan te meten en sedert onheugelijke jaren met den schimpnaam
van philisters en ploerten bejegend worden, waarop zij den Student terugschelden
voor spoelhond, welke naam van het weefgetouw wordt afgeleid. Een bewijs, hoezeer
de Studentenstand op zichzelven staat en op vaste grondslagen is gevestigd, ligt in
deszelfs taal. Even als - met verlof, meneeren! - de dieven, en meer nog dan deze want hoe velen van dit laatste gild loopen er niet rond, die behendiger hun bedrijf
uitoefenen naar mate zij minder de gielerstaal magtig zijn - hebben de Studenten
eene zekere spraak, welke in hunne wereld alleen gangbaar en verstaanbaar kan
wezen. Als daar is: een Stuk in hebben, Nest, Sjouwen, Collegiehengst, Roodkraag,
het Land hebben, Bluf slaan, het Afleggen, Zoölogie houden, Kast, Kloot, een Standje,
Loog, Kletsen, Doorslaan, een Piet, een Ui, op de Sjees zijn, Steigeren, Rijden,
Druipen - en honderd soortgelijke, waaronder duizend, met de mode, den algemeenen
geest, de omstandigheden, voorbijgaande, en naar al deze, afwisselende en
verouderende uitdrukkingen, misbruikte taaleigenschappen en wonderlijke
woordkoppelingen meer. Maar bovendien heeft de Student nog eene zekere
doorgaande, algemeene koddige manier van praten, welke de beschrijving ontsnapt,
en om welke in haren geheelen omvang te vatten, men in het geheele bestaan, de
innige levenswijze van den Academieburger, moet zijn doorgedrongen en ingeweven,
daar deze met zijne gewoonten, zeden, gebruiken, in één woord met zijn geheele
wezen zoodanig zamenhangt, dat het onmogelijk is, zelfs voor den vrolijksten,
geestigsten jongen, buiten de Academiewereld gevormd, zich met eenig genoegen,
niet alleen voor zichzelven, maar ook voor de jongelui, in een Studentenfeest, van
welken aard ook, te mengen, en de Student zal den nietstuderende terstond met den
vinger uit den hoop kunnen aanwijzen.
In welk opzigt het ligchaam der Studenten de groote maatschappij zonder
tegenspraak vooruit is, het is in die edele, vrijzinnige gelijkheid, door welker
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middel allen zich zoo loffelijk, eendragtig en belangeloos verbroederen. Wat zou
naar geboorte of rijkdom gevraagd worden!
Wij kennen dwang,
Noch stand, noch rang,
Wij zijn gelijk van waarde!

zegt het Studentenlied. Wie gevoelt zich ooit, als ware het eene voorwaarde zijner
toegenegenheid, nieuwsgierig te vernemen, welke betrekking de vader van een vriend
vervult en of hij een wapenbord kan toonen, dat eeuwen heugt; of hij eerst onlangs
uit de duistere scharen der burgerij, door toeval, gunst of ijver, is opgekomen, dan
wel of hij misschien zich nog heden in nederigen staat onder de onbekende menigte
verbergt? Hij, die de hand zijner vriendschap afhankelijk maakt van maatschappelijke
afstanden, ijdelheden, vooroordeelen, hij is de ware broeder niet en men keert hem
medelijdend den rug toe. Welaan! men ondervindt en wordt de overtuiging gewaar
in zijn hart, dat hij, tot wien duizend onvoorziene omstandigheden, voorbereid door
een voorzienig lot, ons op de Hoogeschool kunnen voeren, een trouwe makker, een
brave, ronde, geschikte jongen is, wiens beginselen teedere gevoelens jegens hem
in onzen boezem doen wortel schieten, in wiens omgang men het zoet van het
beschaafde leven, van het opene gemoed, van de innige verknochtheid, van de
luchthartige, onbedwongene jeugd, driedubbel kan smaken... men is vrienden voor
men het weet! en zou men zich het gezelschap van zulk een lievenswaardigen
bondgenoot uit ijdele wuftheid schamen? De Student staat zoowel buiten zijne familie
als buiten de maatschappij: indien hij zelf geene vlekken op zich werpt, is hij
vlekkeloos.
Het merkwaardigste kenmerk van den echten Student, van het ideaal, dat men zich
zoo gaarne van hem vormt, is dat volmaakte evenwigt tusschen arbeid en uitspanning
- wel eens uitspatting, helaas! - tusschen ernst en tusschen boert, welke, als twee
paarden voor een wagen, gedurende een vijf- of zestal jaren, zijn leven op de gladde
baan voorttrekken. O! het verstand, dat de teugels behoort te houden, ontwikkele
zich dagelijks meer en meer, worde het regte spoor niet bijster en geleide weldra den
veelbelovenden jongeling tot dien gewigtigen grenspaal, waar de rozenkleurige jeugd
verbleekt, de doellooze vermaken ophouden en de zware pligt des levens aanvangt!12
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1
Men zie: het Franeker Studentenleven, kluchtspel, 1744. Een
Amsterdammer, Karel geheeten, die te Franeker studeert, maakt het er vrij
bont. Hij zegt tot Heintje, den knecht zijns vaders:
De Hospes, daar Neef Lichtmis, ik, en meer andere Studenten t'huis
leggen,
Is op ons gebeeten, wij hebben hem bedrogen, uitgestreeken en misleid.
Al mijn vrees is, dat die ons een lelijke trek bereid.
Hij was van huis, men zocht het voor ons te verbergen,
Maar vergeefs. Zo ras wij dit hadden vernomen,
Besloten wij op 't spoedigste over te komen.

Daarom is Karel onverwacht bij zijne ouders in huis komen vallen.
Werkelijk was de Hospes naar Amsterdam vertrokken, en zegt tot Karels
vader, bij de ontknooping:
Ik kom hier van Franeker, om u 't ongebonden leven
Van uw Zoon Karel, daar ik de Hospes van ben, te doen verstaan.

Toen de Franeker ploert vernomen werd in aantogt te wezen, trof het juist,
dat vader en moeder uit waren; de knecht en meid trekken hunne kleederen
aan, spelen voor Mijnheer en Mevrouw en laten den Hospes een naar
kwartier doorbrengen. Het spreekt van zelf, dat met de t'huis komst van
den meester en zijne vrouw het stuk uit is. Ziet hier, hoe Bouwe zijn beklag
doet aan den gewaanden vader.
Bouwe.
De Ouders hooren menigmaalen
Niet gaarne de fouten van de Kinders; maar van mijn Heer
Heb ik andere gedachten.
Heintje.
Mijn vrind, ik begeer,
Dat jij de waarheid zegt. Studeert mijn zoon naerstig?
Bouwe.
Ja, al te naerstig.
Heintje.
Dat is mij lief.
Bouwe.
Maar datje me wel verstaat, 't is niet in de boeken.
Heintje.
Waar in dan?
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Bouwe.
In de Kaatsbaanen, Hoerhuizen, Trokken, Troeven,
Siessinken in de hoeken.
Heintje.
Zo, kan hij dat?
Bouwe.
Ja wonderlijk. Glazen uitsmijten, Kloppers afdraijen, en Schellen
steelen kan hij ook.
Ze zetten het Vaatje op de Tafel, en scheijden niet voor dat het uit is,
dan loopenze 's nachts langs de straaten, hij ranst de Vrouwluij aan,
zetze af, en doet ze vlugten, als voor een spook.
Zo Studentje te speelen, de lui af te zetten, en te krassen, is zijn
dagelijks werk; 't is niet om te beschrijven,
Wat een baldadigheid, dat die moetwillige Messieurtjes op de
Academiën bedrijven.
Ik kan geen huis met hem houden, daarbij heeft hij me noch niet een
duit aan geld Gegeven. Hoewel ik weet, dat gij het hem al toe hebt
geteld.
De Professors betaalen zij ook niet.1 De Boekverkoopers rekeningen
zijn vol valsche praktijken.
De Ouders hier t'Amsterdam, meenen dat die dingen zijn, gelijkze
gelijken,
En 't is 'er ver van daan. Ze maaken met de Boekverkoopers een
Accoord,
Die gevender een deel Contant geld, ik heb het zelf gezien, en gehoord:
En men zet dan Boeken op de rekening, die nooit voor hun zijn
gebonden,
En zo werd de rekening na de Vader gezonden.

Ook zie men: het Leydsche Studentenleeven, van Jan Jacob Mauritius,
1717, kluchtig blijspel, door hem op 21 jarigen ouderdom, tijdens zijn
Academieburgerschap, vervaardigd en te Leiden door den troep van van
Ryndorp opgevoerd. Dat zal een avond geweest zijn! Het stuk is niets
meer dan eene levendige en natuurlijke schildering van het feestvierend
leventje van eenige losbollen, dat door de komst van den ouden heer des
helds gestoord wordt. De bijzonderheden zijn allerkoddigst. Wij voeren
er alleen uit aan de bewijsstukken betrekkelijk de Hospessen van dien tijd.
Ligthart.
Verdord! we hadden van den nacht weêr zulken pret.
Daar 's niet een glaasje, waar we gingen, heel gebleeven.
Ho kaereltje! we maakten zulken leeven.
Voor mijn part, broertje lief, 'k verklaar jou op men' trouw,
Ik was zo vol, als een kartouw.
Men rok is heel en al bespoogen.

1

Tegenwoordig is men slimmer: men teekent niet eens op het Collegie, zoo heeft
niemand vat; daar is vooruitgang.
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Gozen. (De Hospes).
Waar is hij dan?
Ligthart.
Hij hangt bij Blijhart, om te droogen.
Die heeft me zijn' Japon zo lang geleend.
En t'avond trekken wij weêr op, als lui van krachten.
Gozen.
Je bent een borst van goeije hoop, ik meen 't;
Daar is wat groots van jou te wachten.
Ligthart.
Ik geef het vaatje; en dan, met nieuwen lust en moed,
Aan 't krotten al' den nacht; ik laat geen' tijd verlooren.
Dat heet eerst vlijtig zijn.
Gozen.
Heel loffelijk! heel goed!
Maar 'k loof, dat jou Papa heel aardig op zou hooren,
Als hem die vlijtigheid en ijver quam ter ooren.
Wie weet, waar jou fortuin nog leit; of hij terstond
Jou niet naar 't Oost om peper zondt?
Daar heeft men vlijtig volk van noden.
Ligthart.
Het lijkt, jij spot wat met de Goden.
Die Tabernakel jeukt je wat.
Hoe drommel, denk ik, of het hier is?
Als 't evenwel van jou plaisier is,
Wat minder Grieks! verstaaje dat?
Gozen.
Hoor vriend, of jij wat legt te snurken en te raazen,
Dat zijn 't niet, die Wilhelmus blaazen.
't Heit lang genoeg geduurd. Ik zeg 't gelijk ik 't meen,
En ik verklaar je mijn besluit met korte reên,
Dat ik dat leeven dus niet langer zou verdraagen,
Of 'k zou 't je Vader moeten klagen.
2de Tooneel.
Blijhart. (Een Groentje).
Heer Roemer, als je 't nu belieft te permitteeren,
Zoo loop ik met 'er haast den hoek eens effen om.
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Roemer.
Naar huis toe?
Blijhart.
Als ik mag.
Roemer.
Waartoe zel dat toch dienen?
Blijhart.
'k Gaa maar eens zeggen, zo ik uitblijf over tienen,(!)
Dat ik dan hier blijf, en van nacht niet t'huis en kom.
Want anders is hij boos, en 'k ben zo bang voor schrijven.
Ligthart.
Wel, wat een' zotheid, dat dit graauw niet op kan blijven!
Wen jij jouw rekel van een Hospes, dat hij wacht.2
Jij moet hem anders drillen,
Al was het nacht aan nacht.
Blijhart.
Ja maar, mijn Heer, hij zou niet willen.
Toen mijn Papa mij hier op de Akademie bragt,
Heeft hij mij aan mijn' Hospes aanbevolen;
Mijn Zoon is jong, zei hij; ik geef je volle magt.
Bestraf hem, en pas op, dat hij niet raakt aan 't doolen.
Daar is hij trots op, en dat geeft me vrij wat schrik.
4de Tooneel.

2
Statuta Academiae Leodiensis, 10 Dec. 1826.
3
Op de Academie zijnde is men meester op zijne kamer, men heerscht over
de lieden, bij welken men inwoont, en op den minsten wenk vliegt alles
den Studenten van de hand.
De Spectator der Studenten, bl. 70.
Doch mijn Contubernaal riep mij eens apart en zei mij: foei! je moet nooit
den hoed afnemen tegen den Hospes, nooit iets verzoeken, of als het u
belieft zeggen; zoo doende maakje je te gemeen met dat volk, dat lompe
canailje zouje op de kop zitten,

2

Aan den sleutel werd door den vermetelsten niet eens gedacht.
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je moet ordonneren, en, al wou je slechts een pijp uit de kas hebben, moet
je ze boven schellen, of de gantsche kamer in den brand stond.
De Spectator der Studenten, bl. 214.
4
Zie: Studenten-Almanak voor 1842.
5
Canard pointu! Begrijpe den keukenterm wie kan! Zooveel is zeker, dat
hij op de menus van de dîners in l'hôtel, le lion d'or prijkt en de knechts
aldaar, aan wie men vraagt: - Jan, is dit nu canard pointu? - antwoorden:
- 'k vraag excuus, mijnheer! het is eendenbout.
6
Il faut le dire: il y a dans les Universités d'Utrecht et de Leyde, dans les
Professeurs et dans les étudians, avec les plus estimables habitudes de
régularité et de tranquillité studieuse, un peu de routine, une certaine
absence de mouvement et de vie, qui rendraient fort utile l'établissement
d'un corps, sans cesse renouvelé, de jeunes docteurs auxquels serait
accordée, après de fortes épreuves, la permission d'enseigner sans
honoraires de l'Etat, et à leurs risques et périls, à côté des Professeurs
ordinaires, dont le temps refroidit quelquefois le zèle.
V. COUSIN,

de l'instruction publique en Hollande, p. 117.

7
De Schrijver van het Studentenleven gevoelde een zekeren drang, om,
hetgeen hem, ten gevolge van Sempre Crescendo op het hart lag, uit te
boezemen. Dit stuk is derhalve als een onmisbaar toevoegsel tot Hoofdstuk
VIII van het Studentenleven te beschouwen.
8
Men zie: der Sandmann.
9
BILDERDIJK,

Orde; men zie: Vermaking, bl. 1 en 2.

10
Ja, niets belet mij zelfs te erkennen, dat er, in verscheidene letterkundige
voortbrengselen van onzen tijd, iets levendigs, doordringends, gloeijends
is, hetwelk men, in diezelfde mate, in de geschriften der zeventiende, ja,
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aan, keeren en wenden dezelve, brengen ze kunstiglijk met elkander in
wrijving, en soms spatten schitterende vonken uit deze wrijving voort.
Maar zoodra gij van uwe begoocheling, van uwe aandoening, zijt
teruggekomen en des schrijvers denkbeeld zoekt en u van hetzelve strenge
rekenschap geven wilt, ontsnapt u meestal alles, de vonken verdwijnen in
rook, en voor zoo verre gij volhardt met te willen zien, wat zich onder
deze prachtige beelden verbergt, vindt gij het onbeduidende of het
ongerijmde. Geene bondige denkbeelden, geene gedachte van goede
gehalte, praal zonder grondigheid: gij gelooft grond te bezitten en gij bezit
onzin. En is dat waar van de beste geschriften, wat zullen wij dan zeggen
van de middelmatige?
In het algemeen zijn de nieuwe boeken niet afgewerkt. Zij zijn het noch
wat den inhoud noch wat den vorm aangaat. Men vergenoegt zich met
iets, dat naar waarheid zweemt, wanneer men slechts niet geheel en al in
eene dwaling verkeert, en men doet veel minder pogingen om den
verlichten lezer te behagen, dan om den onkundigen te begoochelen.
Voorwaar het treurig kenmerk eener letterkunde, die vervalt en vergaat.
Nog maar ééne vraag zal ik tot diegenen rigten, wier oordeel in dit punt
van eenig gewigt is. Welke zijn, onder de geschriften, die sedert tien jaren
in Frankrijk zijn uitgekomen, diegene welke u geheel en al hebben voldaan?
Kunt gij er tien opnoemen? één boek 's jaarlijks? kunt gij er drie opgeven?
Hebt gij niet met leedwezen opgemerkt, nu eens het gebrekkige in de
denkbeelden, dan het onvolkomene in de uitdrukking, dan het onvoldoende
in beide te gelijk? Hier onzedelijke gedachten, ginds buitensporige
denkbeelden, verder oppervlakkige en tegenstrijdige stellingen, bijna overal
een onnaauwkeurige en overhaaste stijl. Aan welk boek zoudt gij
duurzaamheid in den loop der eeuwen durven toekennen?
G. DE FELICE, beroep van een Christen aan de letterkundigen onzer dagen

gerigt, bl. 12.
11
De Schrijver zou wenschen voor DE Praetor EEN Praetor te lezen.
12
Ziet hier eenige losse trekken uit het Parijsche Studentenleven, op het onze
min of meer toepasselijk.
L'étudiant a plus de travers et de ridicules que de vices, et quand il en a,
ce sont des vices si peu enracinés qu'il lui suffit d'avoir passé ses examens
et repassé le seuil du toit paternel, pour devenir calme, positif, rangé.3
Il faut bien vîte excuser l'écrivain que je blâme en reconnaissant combien
il est difficile, pour ne pas dire impossible, de résumer en un seul type une
3

Maar als hij dit geworden is, is zulks dan een waarborg, dat de ondeugden uitgeroeid
zijn. De Schrijfster besluit van het uitwendige tot het innerlijke en ik zou gelooven,
dat die gevolgtrekking valsch kan wezen.
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cette population d'enfants à demi hommes que Paris voit sans cesse se
renouveler, comme des aliments hétérogènes, dans le vaste estomac du
quartier latin?
...Quelques années de cette noble exaltation que semble lui communiquer
le pavé brûlant de Paris et puis l'ennui de la province, ou le despotisme de
la famille, ou l'influence des séductions sociales, ont bientôt effacé jusqu'à
la dernière trace du généreux élan... Mais ceci est le procès à faire, je le
répète, à la société bourgeoise. Ne faisons pas celui de la jeunesse; car elle
a été ce que la jeunesse prise en masse et mise en contact avec elle-même,
est et sera toujours, enthousiaste, romanesque et généreuse.
...Non! il y avait bien des oisifs et des paresseux, voire des mauvais sujets
et des idiots; mais il y avait aussi un très-grand nombre de jeunes gens
actifs et intelligents dont les moeurs étaient chastes, les amours
romanesques, et la vie empreinte d'une sorte d'élégance et de poésie, au
sein de la médiocrité et même de la misère. Il est vrai que ces jeunes gens
avaient beaucoup d'amour-propre, qu'ils perdaient beaucoup de temps,
qu'ils s'amusaient à tout autre chose qu'à leurs études, qu'ils dépensaient
plus d'argent qu'un dévouement vertueux à la famille ne l'eût permis. Mais
s'ils avaient, comme je l'ai déjà confessé, des travers et des ridicules, il
s'en fallait de beaucoup qu'ils fussent vicieux, et que leurs jours
s'écoulassent dans l'abrutissement,4 leurs nuits dans l'orgie...
Il y avait une classe d'étudiants, que nous autres (étudiants un peu
aristocratiques,5 je l'avoue) nous appelions, sans dédain toutefois: étudiants
d'estaminet. Elle se composait invariablement de la plupart des étudiants
de première année, enfants fraîchement arrivés de province, à qui Paris
faisait tourner la tête, et qui croyaient tout d'un coup se faire hommes en
fumant à se rendre malades, et en battant le pavé du matin au soir, la
casquette sur l'oreille; car l'étudiant de première année a rarement un
chapeau.6 Dès la seconde année, l'étudiant en général devient plus grave
et plus naturel. Il est tout à fait retiré de ce genre de vie, à la troisième.
C'est alors qu'il va au parterre des Italiens, et qu'il commence à s'habiller
comme tout le monde.7 Mais un certain nombre de jeunes gens reste attaché
à ces habitudes de flânerie, de billard, d'interminables fumeries à
l'estaminet, ou de promenades par bandes bruyantes au jardin du
Luxembourg. En un mot, ceux-là font de la récréation, que les autres se
permettent sobrement, le fond et l'habitude de la vie. Il est tout naturel que
leurs manières, leurs idées, et jusqu'à leurs traits, au lieu de se former,
restent dans une sorte d'enfance vagabonde et débraillée, dans laquelle il
faut se garder de les encourager,8 quoiqu'elle ait certainement ses douceurs
et sa poésie.
4
5
6
7
8

Bivalva's.
Diplomaten.
De onze wel: om Thee te slaan en het Propaedeutisch te doen.
Verg. Studenten-Typen, Hoofdstuk XII, 195-198, en vooral bl. 198 en 199.
De auteur had er kunnen bijvoegen: mais dans laquelle ils ne cessent d'encourager et
de pousser les autres.
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Horace, I, p. 83-85.
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I Handleiding ter veraangenamende lezing van den
Studenten-Almanak voor 1841
Eerst je brood en dan je vruchten,
Anders laat je 't brood weer staan.

De Kindermeid.
I. GESCHIEDENIS DER LEIDSCHE HOOGESCHOOL.

- Sla over!
II. BIJLAGEN. - Ongaarne mist men hier de toespraak van den Praeses der
Litterarische Faculteit bij Drabbes graf, welke misschien meer opzettelijk en in meer
bijzonderheden tredende dan drie regels kunnen bevatten, alles in het licht zou stellen
wat het Studenten-corps aan diens ijverige liefde te danken heeft.
1. FRAGMENT UIT EENE ODE. - Slecht stuk, slecht genre. Onttreedt deugt niet.
2. HET ONWEDER. - Bah! Het is uit een kinderprenteboekje weggeloopen.
3. RÊVERIE. - Zeer zwak; vol fouten tegen de eerste regels der versificatie.
4. COLMA. - Ouderwetsch en vervelend.
5. BRUILOFTSZANG. - Met fouten. Er bestaat eene vertaling van een onzer beste
dichters, in handschrift bij een der tegenwoordige Studenten berustende.
6. WRITTEN IN AN ALBUM. - Vertaald van Delamartine.
7. DE GONDELIER.
8. BLADVULLINGEN. - Op vier na nog al flaauw.
9. VAARWEL. - Aannemen!
10. DE NAAMTREK. } Goed.
11. DE TROOST DES ZANGERS. } Goed.
12. DITHYRAMBE. } Goed.
13. IN OBITUM AMICISSIMI A.H.H.D. - Zeer goed; maar kon het niet nòg beter?
14. POGINGEN OM GEZIEN TE WORDEN. - Wat bleek van stijl.
15. DIE TODTENGRÄBER. - Het stukje bevalt.
16. EXOTISCHE BILDER.
II.
I.
17. LETTERKUNDIGE PRYSCOURANT. - Allergeestigste inval. Men zou evenwel in
bedenking kunnen geven of de proza der genoemde dichters even zoo ter letterkundige
beurze genoteerd staat als hunne poëzij, hetgeen anders tot noodlottige vergissingen
aanleiding zal geven: b.v. van Lennep, langzame daling; men vraagt terstond, bij
deze waarschijnlijk valsche notering: de prozaïst of de legenden-dichter?
18. DES JONGELINGS BEDE AAN DE WOLKEN. - Los, welluidend, bevallig
geversifieerd.
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19. DICHTERROEM. - Mooi, heel mooi!
20. REDACTEUR TE ZIJN. - Uitmuntend. Dit pour la bonne bouche! Ook de plaatjes
zijn allerliefst, maar de proportiën en afstanden hier en daar uit het oog verloren.
Vermakelijk schouwtooneel van Europa. - Zeer vernuftig en in den waren toon.
Duitsche bond en Polen, allergelukkigst. Rusland; de ijsbeer kon meer van een ijsbeer
hebben. Italie: beeft moet zijn beve. Nederland minder gelukkig, (zonder
ondeugendheid) en waarom die os? Is 't vergissing of wegens de onmagt?
Verder kenschetst zich dit Jaarboekje door volkomene absentie van vaderlandsch
gevoel.
Dit een weinig kortaf uitgebragt oordeel over den nieuwen Studenten-Almanak
moge de opinie uitdrukken des algemeens en de laatste tribulatie wezen voor dien
geestigen Redacteur!
NB.
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II (Ingezonden)
Men heeft, zoowel in verzen als in proza, magtig veel ophef gemaakt van den moed
van Decius, die zich in een afgrond wierp, en van verschillende andere oude en
nieuwe krijgshelden, die zich aan meer of minder groote gevaren blootgesteld hebben
- maar de moed van den Student, die op een goeden morgen besluit zich hals over
kop in de Instituten of in het burgerlijk Wetboek te werpen, is niet minder
bewonderenswaardig en wordt daarom ook niet minder toegejuicht door al zijne
tijdgenooten, die van zijn leeftijd zijn en in de Academiestad wonen. Het droevige
van de zaak is alleen maar dat hij er zich dikwijls met geslotene oogen in stort,
hetgeen wel een weinig schaadt aan de grondigheid der studie van datzelfde burgerlijk
Wetboek en diezelfde Instituten.
Zoodra hij het er eens op gezet heeft om zijn examen te doen, verlaat de Student
het boek niet meer, dat er op aankomt van buiten te kennen. Want in onze eeuw, zoo
vruchtbaar aan specialiteiten, was het niet wel mogelijk, dat er ook niet eene menigte
van werken in het licht verschenen, bijzonderlijk voor elk der examina van H.H.
Studenten ingerigt. Die kleine handboekjes zijn opgesteld bij vragen en antwoorden,
even als alle opregte catechismussen; de bollen, die gelukkig genoeg zijn om met
den bult des geheugens bevoorregt te wezen, leeren hun examen in den tijd van
veertien dagen, en daar men niet meer dan de helft van dien tijd noodig heeft om
alles weder te vergeten, ziet gij dat men binnen drie weken zijne bul van Candidaat
of Doctorandus kan hebben, zonder dat het hoofd er zwaarder om is.
Zóó veel goeds hebben toch de examina, dat zij de Studenten dwingen om ten
minste met het aangezigt des Hoogleeraars kennis te maken, den dag wanneer zij,
volgens de wet op het hooger onderwijs, hem een testimonium komen vragen. Dit
stelt hen ten minste niet langer bloot zich omtrent het uiterlijke dier heeren te vergissen
en wanneer men in gezelschap, bij voorbeeld, van Professor Schrant spreekt, te
zeggen:
- Schrant, Schrant! O ja, zoo'n lange schrale!
Vervolgens houden wij het zelfs voor zeer goed dat men, alvorens zijn bezoek bij
zijn Hoogleeraar wegens het testimonium te gaan afleggen, éénmaal ten minste op
zijn collegie verschenen zij, ten einde een blik op het gelaat van voren en ter zijde
dienszelfden Hoogleeraars geworpen te hebben, anders stelt men zich weder
onvoorzigtiglijk in gevaar het volgende tooneel te herhalen, als men bij hem aanschelt.
- Is Professor van der Hoeven t'huis?
- Ja wel, Mijnheer! Wat wilt gij?
- Kan ik hem eens spreken?
- Wat is er van uwe dienst? Ik ben Professor van der Hoeven zelf.
- O! heb ik de eer de Professor zelf te zien? Ik kwam u het testimonium van de
Zoölogie verzoeken.
Nu zult gij mij bekennen dat het moeijelijk wordt voor een Professor, te verzekeren
juvenem diligenter lectionibus adfuisse, gedurende een geheel of zelfs een half jaar,
wanneer die-
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zelfde juvenis zelfs het aangezigt van dien Hoogleeraar niet kent; of men moest
veronderstellen dat hij ontzettend bijziende was en niet wist dat er brillen uitgevonden
zijn, die deze soort van kwaal te gemoet komen.
Als de vreesselijke dag des examens daar is, heeft zelfs de luchthartigste Student
een veel minder opgeruimd gelaat dan wanneer hij op den Achtsten naar de Kroeg
holt. Zijn hart klopt zeer hevig, en van Gent spreekt hem niet meer moed in dan
noodig, door hem te verhalen dat de Faculteit bijzonder scheef gemutst is en dien
morgen reeds zeventien Heeren heeft laten druipen.
Dan eerst begint men te twijfelen of men wel gelijk heeft gehad met zich zoo te
haasten om zijne ƒ50 of ƒ100 af te schuiven; die fondsen schijnen al zeer weinig
solide uitgezet, en met Lepeintre jeune in de Cabinets particuliers herhaalt de hoog
zwangere Muzenzoon met den zwarten rok, welke hem nog bleeker maakt: - ik wou
wel weg! - Maar, helaas! daar is geen tijd meer voor, de bel doet zich hooren, hij
staat voor zijne regters. De ongelukkige, die zich den vorigen avond nog zoo zeker
waande van zijne antwoorden op de vragen uit Justinianus of uit het burgerlijk
Wetboek, die meende zoo sterk te zijn als een Voet in het Romeinsche regt, bemerkt
al zeer schielijk dat zijne geleerdheid nog op weinig vaste schroeven rust, en in plaats
van het onderscheid tusschen liberti en libertini of Huur en Verhuur naar behooren
te bepalen, vergenoegt zich de onvolleerde regtsgeleerde met stotteren, verbleeken
en zweeten met groote droppels, al hetwelk in het geheel niets bepaalt. Ook is, na
verloop van een uur, wanneer de Student buiten moet staan, zijne zaak voor de poes,
en als hij weder binnen wordt geroepen, kondigt de decanus hem aan dat hij gedropen
is.
Later komt de Student er toch door; dan viert hij zijne overwinning door een vrolijk
feest, bij de Parijsche Studenten onder den naam van culotte bekend, en als zijne
vrienden des avonds naar huis zeilen, zingen zij harder dan zij kunnen een of ander
lied van het volk, hoewel daarom geen volkslied. Dat bederft dan wel de nachtrust
der eerzame Leidenaars, maar als men hun eerst hunne toestemming ging vragen tot
de uitvoering van het concert, zouden zij die waarschijnlijk weigeren, waarom men
daar dan ook nooit ernstige pogingen toe aanwendt.
Vrij gevolgd naar het Fransch. - Men zie: LOUIS HUART, physiologie de l'Étudiant,
page 96-105.
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III Klikspaan redekavelt over den Almanak
A l'exemple du peintre, qui se fit attacher au mât d'un navire en naufrage,
pour mieux saisir les effets de la tempête, je m'inspire de mon sujet dans
mon sujet même; placé auprès de la balustrade qui entoure les danseurs,
assis à une petite table verte où je me régale d'une bouteille de bière, je
regarde, j'examine, je bois et j'écris.
Physiologie de la Chaumière.
Vrienden! ik wil het u gaarne bekennen; Klikspaan heeft er zich deerlijk in geholpen.
Waarom beoordeelde ik voorleden jaar uw Studenten-Almanak ook! en zoo ik deze
keer mijn mond hield, zou zulks dan niet aan allerhande waarschijnlijke en
onwaarschijnlijke beweegredenen worden toegeschreven, zouden sommigen zelfs
welligt niet fluisteren, dat ik ditmaal geene kans zag onaangenaamheden over den
Almanak te zeggen? Want, ja! zoo ver moest het komen, helaas! dat mijne twee
onnoozele blaadjes voor eene hatelijkheid werden aangezien. En echter, hier in mijne
eenzaamheid, terwijl ik het stukje nog eens aandachtig herlees, verzekert mij mijn
geweten dat er geen droppel azijn in mijne pen was en de zuiverste bedoelingen haar
bestuurden. Ziet gij! een en ander maakt mij een beetje bang en zal ik door meer
duidelijkheid ditmaal trachten voor te komen. Ik zal verduiveld voorzigtig in mijne
uitdrukkingen moeten zijn, want zelf weet gij hoe kitteloorig men is en hoe ligt men
zich beleedigd waant. Ik herhaal het; nooit is het in mijne ziel opgekomen iemand
ter wereld, onverdiend en uit louter pleizier, door te halen, te kwetsen, zeer te doen;
met de hand op het hart vraag ik het mij af bij elken regel welken ik in het belang
der Studentenwereld ter neder stel, of mijne woorden baten kunnen en voordeel
aanbrengen of zij kunnen verbeteren en vooruitzetten, en in die vraag vind ik den
moed alle middelen dienstig tot dat doel, zelfs die welke geen ander ooit zou
gebruiken, aan te grijpen. Of twijfelt iemand aan mijne opregtheid? Welaan! hij
spreke en toone de bladzijde op welke hij mij beschuldigt en zijn wantrouwen grondt.
Maar neen! ik weet het beter; gij zijt mij genegen, ik heb er duizend bewijzen van,
en zoo ge al in sommige opzigten verschillen mogt van mijne wijze van zien, gij
zoudt er mij, ik weet het, de doode hand niet over nadragen: gemoedelijker mensch
dan Klikspaan is er niet. Iets dat mij erger kwelt dan het aangemerkte, is de aanstaande
beoordeeling van uw Jaarboekje in de Gids, welke later verschijnende, al mijne
meeningen met eene pennestreek kan vernietigen. Ik sta hier in het eerste gelid.
Zonder kurken moet ik het op mijne eigene zwemkunst alleen laten aankomen. Maar
wij kunnen niet meer dan wij vermogen en zullen derhalve niet aarzelen hetgeen wij
voor goed houden overal en op elke mogelijke wijze, in zoo ver onze krachten het
toelaten te bevorderen.
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Ondanks deze bezwaren: niet begrepen te zullen worden, vrees van te mishagen, de
recensie in de Gids, is er bovenal ééne omstandigheid, welke mij in de eerste plaats
tot spreken verleidt. Ik gevoel het, een ligte aanval van pedanterie bekruipt mij:
Klikspaans sommen komen uit, Professoren hebben er de proef op genomen. Onlangs
nog schreef hij: - En om nog eens op die hardvochtige zoogenaamde edelmoedigheid
terug te komen, staat daar niet weder, in ruimer mate misschien, eene schraapzucht
tegen over, welke maar al te zeer aantoont, hoe, ten gevolge der bestaande wetten,
de Student als het ware om des Hoogleeraars wille alleen daar is? - Collegie, bladzijde
250. - En vroeger: - Och, zwijg toch, vriend, 't is immers maar om onze dubbeltjes
te doen. - Accoord. Peccavi! Ik zal mijn glaasje daar eens op uitdrinken. Wie drinkt
mede? - De Aflegger, bladzijde 95. - Helaas! die mede dronken, het waren de
Professoren der Litterarische Faculteit. O! dat mijne woorden leugens waren,
schandelijke verzinsels en lastertaal! ik zou het hartelijk wenschen voor de eer der
Leidsche Academie. Maar, ach! het besluit van de Faculteit der bespiegelende
Wijsbegeerte en Letteren van 26 Junij 1841, is maar al te zeer besloten en vastgesteld.
Ja, Meneeren! gij hebt gelijk! Het zijn niet meer dan aannemers uwe Professoren,
maar of zij werkzaam zijn in hun vak is eene andere vraag. Verbeeldt u, een enkel
zeldzaam bankroetje van dertig, zegge: dertig guldens! Neen! liever den laatsten blos
der schaamte in de bank van leening gezet! dat brengt met één nog een stuivertje op.
Was de heillooze uitvinding der Propaedeutische Collegies dan nog niet genoeg om
de studiën te belemmeren, het onderwijs te vernederen, de jongelui op den verkeerden
weg te helpen; moesten ook nog andere, redeloozer willekeurigheden1 den armen
Student op den drempel der Hoogeschool bespringen, kwellen, plagen, traiteren, en
moest aan de stille bron der wetenschap de geldwoede en het vuige winstbejag de
jongste der jongere geslachten diep en ijverig in de ziel prenten, dat alles hier maar
om duiten te doen is, dat de geleerdheid niets meer is dan een voorwendsel, eene
nering, en dat men in dit lieve landje maar schraapt! Dit is dan ook hetgeen de
Litterarische Professoren het welsprekendst doceren, en de Propaedeutische Hooge
heeren doceren buiten dit niets en niemendal. Verder wikkelen zij zich in de wijde
plooijen van een amianten wetartikel en roepen fier: - Wij zijn onbrandbaar! - Welk
eene opvoeding! Het is hartverheffend! Zal nu, vraagt men algemeen, de fijne,
allergelukkigst gegrepene, bij uitstek Hollandsche uitval in den Studenten-Almanak
iets baten? Niets, meneeren, niets hoegenaamd. Weet, dat een ouder mensch nooit
voor een jonger op het verkeerde spoor terug treedt en zijn ongelijk bekent. Maar,
niet te min, Studentjes! u de overwinning! de ware, de zedelijke namelijk, welke
meer geldt dan de materieele. Allen hebt gij u opregt vereenigd met de Redactie en
deze met den Schrijver van de korte Geschiedenis; er is maar ééne stem, en zoo vaak
een Litterarisch Hoogleeraar een uwer waar het ook wezen moge ontmoet, zult gij
bij den inhalige de weldadige gedachte doen oprijzen: - Ik sta al verbazend hoog in
de achting van dat schalkje! - en hem dwingen zich voor u, den leerling, te schamen,

1

Twee dagen nadat het bovenstaande werd geschreven bevestigde de Arnhemsche Courant
mijne woorden.
‘Willekeur, in algemeen staatsregt, is dwang tot het onnoodige. Ook eene wet kan willekeurig
zijn. Eene onnoodige wet is willekeur.’
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een triumftogt voor u zijn!21

2

Wij stellen ons voor bij de eerstvolgende gelegenheid en in de noten op het Studentenleven
meer opzettelijk op dit onderwerp terug te komen.
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Vangen wij aan, na deze vrij onaangename inleiding, met het humor, dat hier wil
zeggen het Proza van het Mengelwerk, waartoe wij - wij: Recensentenstijl! - ditmaal
brengen het Vervolg van de korte Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool.
Deze korte Geschiedenis is gesteld in een satirieken toon. Waarom niet? daar de
Schrijver zich in geenen deele tegen over het Corps stelt, dat hem zijn vertrouwen
schonk, van hetwelk hij lid is, en de geest van zijn arbeid genoeg bewijzen oplevert
van zijne hooge ingenomenheid met de Studentenwereld, hoezeer hij de belangen
van dezelve zoekt te behartigen en waar het noodig is verdedigt. Ook de vorm van
het geheel is even satiriek als de onderdeelen er van satiriek zijn. In deze eeuw van
effecten in de kunst, waar alles wordt geschikt, gedrongen, geknoeid, hel verlicht,
onoverdacht overschaduwd, overdreven gerembrandtiseerd, trapt de Schrijver al die
knaltheoriën met den voet en heeft de vermetelheid, door middel van een ter bespotting
tegenovergesteld systeem, de geheele uitwerking en den geheelen loop van zijn stuk
van de onverbiddelijke, kunstelooze tijdrekening te laten afhangen. Hij verheft zich
boven alle effect-najaging, versmaadt alle licht en bruin, geeft den schop aan den
redekunstigen climax; hij zal er zonder dezen wel komen en als gij den Schrijver
aanmerkt dat zijn Verhaal uitgaat als een nachtkaarsje, lacht hij er om van uit zijn
venster en roept u toe dat hij het niet gebeteren kan. Het gevolg hiervan is, dat het
stuk op zeven kapitale rubrieken uitloopt en het overige min of meer
opmerkenswaardige, hetwelk in het afgeloopen Academiejaar is voorgevallen, als
snippers, spaanders, te beschouwen is. Let men nu op de bijzonderheden, zij staan
onmiddellijk in verband met- in verhouding tot den heerschenden, algemeenen,
satirieken vorm: overal hoeken, overal prikken, overal steken! De Hooggeleerde
Toga's (bladzijde 111) zijn onbetaalbaar; bladzijde 113, regel 20-26, is laconisch
scherp. Geene phrase, geen woord of het is raak; weinig dat zwak, niets dat laf is.
De woordspeling op het woord toonen (bladzijde 114) is te koddig in eene taal, welke
zeldzaam tot dergelijke dubbelzinnigheden aanleiding geeft, en te ongezocht
aangebragt, om onopgemerkt te worden voorbijgegaan. Doch genoeg. Een paar
woorden over de Viering van het tienjarig bestaan van Sempre Crescendo, de eenige
rubriek wier strekking mij niet bevallen wil.
De zaak is geheel verkeerd gezien en al de onmiskenbare geestigheid van dit
gedeelte kwalijk geplaatst. Maar hetgeen ik er u allen eigenlijk voornamelijk in wil
aantoonen is hoe des Schrijvers verregaande studentikositeit hem juist tot het andere
uiterste doet overslaan. Eene Studenten-vereeniging, meende hij, moest studentikoos
gevierd worden, en deze werd het immers als een tegenbeeld van elk ander
Studentenfeest. ‘Hier geen betoon van vreugde, geene uitgelatenheid, geen gejuich,
geene handdrukken van vriendschap, geene kreten van opgewondenheid, hier nat
noch droog. Neen, niets daarvan, alles was deftig, statig en plegtig; het had plaats in
een tempelgebouw, en bestond in het aanheffen van een Lofpsalm, een Lofpsalm
door Koning David in de eerste dagen zijner jammerlijke onttrooning, ten tijde zijner
vlugt voor Absalom, vervaardigd, waarin het vertrouwen op God de diepe treurigheid
zijner ziele matigt. Dit voor deze gelegenheid uitgezochte gezang werd aangeheven
na eene hymne in Requiem Mortuorum.’ (bladzijde 127) Dat deftige, statige, plegtige,
de treurtoon van dien Lofpsalm, dat Requiem der gestorvenen, trof den Schrijver en
het was zijn Studentengeest onmogelijk met hetgeen streed tegen zijn gevoel den
draak niet te steken; van daar die ondeugende metaphora, die betiteling van Priesters,
van Kerkeknechten, en wat dies meer zij. Dit is nu alles wel ad rem in den zin van
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maar voor mijn verstand is het mis, want het miskent de voorwaarden, de eischen
der toon-
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kunst. Waarom werd er treur- waarom kerkmuzijk aangeheven? Omdat deze de
verhevenste muzijksoort is en te gelijk het moeijelijkst uit te voeren, omdat men door
deze het best de hoogte aangaf op welke Sempre stond. Moet dan de muzijk - de
hemel moge de reden weten van het ingeworteld vooroordeel! - altijd binnen de
grenzen der vreugde bepaald blijven? Het was hier niet te doen om muzijk, toegepast
op maatschappelijke toestanden; zeker, een Requiem zou bij eene huwelijksplegtigheid
kwalijk passen. Men wilde ditmaal muzijk om de muzijk, kunst om de kunst zelve,
en wat was natuurlijker dan dat men hiertoe de verhevenste koos? Alle scherts moet
voor de regtbank des verstands kunnen geregtvaardigd worden, bij gebreke daarvan
ketst zij. En dit is hier, - hier alleen - naar mijn oordeel, het geval. Men zal echter,
hoop ik, zoo kleingeestig niet zijn de spotternij kwalijk op te nemen. Wien schaadt
de grap? Immers geen schepsel, en de edele inrigting allerminst.
Grooten, zeer grooten lof verdient de Schrijver, vooreerst, wegens zijne
rondborstigheid van uit te durven komen voor zijn geheele gevoelen, eene, helaas!
te zeldzame deugd in onze dagen van ontwijking en laffe omzigtigheid - met geene
andere beginselen hopen wij hem eenmaal in de groote maatschappij te ontmoeten
- vervolgens om de oorspronkelijkheid welke in zijn Verhaal doorstraalt en zijn talent
van omgaan met de pen.3 Er zijn waarlijk uitnemende brokken in zijn Verhaal. Hij
schildert zijne gedachte zoo zuiver en gezond als zij helder in zijn geest is opgekomen.
Het verschijnen van de eerewacht achter de kramen der Vriezinnetjes, bij gelegenheid
van 's Konings bezoek te Leiden, en de uitreiking van het vaandel op denzelfden dag,
met de beschrijving van hetzelve, durven wij gerust meesterlijk noemen. Ook is de
soort van geestigheid in het Verhaal hoogst oorspronkelijk; het is eene geestigheid
van combinatie, van zamenmenging, van analogie, welke leidt tot allerhande
verrassende uitkomsten. Des Schrijvers humor is eene vampier, die zijn onderwerp
niet verlaat dan na het tot den laatsten druppel te hebben uitgezogen; een citroen even wrang en scherp veelal - dien hij tot den laatsten druppel uitperst. En zijn stijl?
Het is de zijne. Geluk er mede! Is hij vloeijend, welluidend, aangenaam, gemakkelijk?
Dat niet. Wij zouden den Schrijver willen vragen of hij ook misschien met eene
stalen pen op harig velijn schrijft. In één woord, zijne stijl is die van iemand zonder
gehoor.
Tot motto boven het andere weder geheel anders geestige prozastuk: Liefde, hadden
de volgende woorden, welke er misschien aanleiding toe gaven, kunnen dienen: Nu raakt de Student ook weldra geëngageerd, doch zeldzaam met een Leidsch meisje,
en de toestemming der ouders volgt spoedig het wèl volbragte Candidaats. Van dit
oogenblik af geeft de liefdeband dien der vriendschap een gevoeligen knaauw... De
tijd, dien hij anders aan de vriendschap wijdde, besteedt hij thans buiten de
Academiestad met liefde te plegen en de geringste ongeregeldheid is hem eene walg.
Hij is bij zijn meisje of op zijne kamer. Voor het gezellige leven is hij verloren. Zijne
vrienden treuren er over, bedenkende dat hij na zijn examen terstond zijne kamerhuur
zal opzeggen en zijne Dissertatie te huis gaan schrijven. De liefde maakt hem tot
Philister eer hij het weet en hij zou in staat zijn - o gruwel! - lid van Amicitia te
worden. - De Student, bladzijde 197-198. - Een allerliefst stuk, meneeren! Vindt gij
het ook niet? Leest het toch eens over! het is het wèl waard. Vol gulheid, vol jeugd,
3

Minder lof verdient de Schrijver dat hij de reden kon verzuimen op te geven waarom den
Hooggeleerden Heer Bake op den 8sten Februarij eene serenade werd aangeboden.
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hand, Piet! alleen om je stuk in den Almanak hou ik veel van je. Je bent een beste
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kerel! En bij zoo veel hart veel studie. Want je bent een knappe jongen, Piet! dat
blijkt genoeg uit je werk, en een slimme snaak tevens, laten de Hooggeleerden maar
op hun tellen passen. Alleen geloof ik dat uw talent gunstiger zou zijn geplaatst
geweest in een ander onderwerp, voor eene oppervlakkige behandeling minder
vatbaar. Er is diepte in uw geest. Dat ziet men wel uit de inleiding, uit uwe bepaling
van Liefde, gelijk uit die van den Student, en uit veel meer nog. Maar ik heb zoo
weinig tijd om dat alles nu zoo oplettend als ik wel wilde met u na te gaan. Alleen
moet ik u zeggen dat ik niet gaarne, al is het dan ook nog zoo onschuldig, met Liefde
den spot hoor drijven, en - voor ik het vergeet - uw stijl is wel een ziertje gemanierd,
zoo als b.v. de laatste helft van bladzijde 171, en de beschrijving van den Philister
dunkt mij te veel eene caricatuur. Waarheid, vriend! waarheid met geest! Geene
overlading! zij bedekt de waarheid. Daarentegen is de zamenspraak op bladzijde 178
allerengelachtigst - ik kan er op dit oogenblik geen beter woord voor vinden - het
einde van het stuk voortreffelijk en de laatste trek... ik heb er u lief om. Maar al kunt
ge lagchen, schertsen, voor het lapje houden - schimpen en je nijdig maken, dat zult
ge nooit leeren. Foei! die nare, volstrekt onverstaanbaar aangebragte noot tegen de
Vriend des Vaderlands! het is het slechtste van geheel uw stuk. Die poedel van Faust,
die lichtende staart... Leelijk. En dan die andere, er bij de haren bijgesleepte, op
bladzijde 167! Je kunt immers even zoo gaauw een groot man worden, zoodra je 't
maar verkiest?
Dat Klikje waarlijk de Redactie op eene leugen moest betrappen!
Studenten-Almanak.
Nil nisi carmina desunt.
VIRGILIUS,

Ecl.

Meent gij het heusch, vijfmanschap? en schoeit gij werkelijk al de andere verzen op
dezelfde leest als het Afscheid en Nieuwpoorts duin? Zoo onregtvaardig zijt ge toch
niet!
Laat ons de overigen ter loops waarnemen.
Het Engelsche versje is zwak en ik zou er aan twijfelen of de laatste regels van
couplet 2, 5, 7 en 9 wel deugen.
De Klinkdichten aan Rustoord zouden, al waren het klinkdichten, van de
onbeduidendste soort zijn. Het tweede couplet van het eerste versje kan er naauwelijks
door. De eerste regel is te kort; m' voor men wordt door de beste dichters tegenwoordig
afgekeurd en de laatste regel:
En mengt welluidend zich uw stilte in 't heerlijk lied,
is meer dan gewaagd.
Het volgende stukje: Toekomst, behoort tot de beste van het bundeltje. Het is zeer
juist gedacht, hetgeen bij een zoo afgetrokken onderwerp eene dubbele verdienste
is. Of het werktuigelijke van de verzen goed is moogt gij aan B.Ph. de Kanter vragen.
Twee vertalingen naar Heine. De tweede van beide is in het oorspronkelijk een
klinkdicht. Er is veel goeds in beide stukjes, jammer dat het individueel-karakteristieke
wel eenigzins is verloren gegaan, inzonderheid in het eerste couplet van de verzen:
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aan mijne moeder. Dergelijke kleinigheden uit het Duitsch te vertalen valt niet zwaar,
maar den juisten geest te bewaren, daar zit de knoop, vooral wanneer de nuance wat
subtiel wordt. Zoo kwam mij dezer dagen, in het Musée des Familles voor November
11. eene gravure naar eene schilderij van Albrecht Durer onder het oog, die men zou
meenen dat naar een stuk van Rubbens was vervaardigd. De overbrenger had er den
oorspronkelijken geest uitgesneden.
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De Lierzang aan Neêrlands Vocaalkunstenaars is, naar mijn inzien, het beste vers
uit den Almanak; het openbaart eene gelukkige strekking van letterkundige
denkbeelden en toont goeden smaak. Waarom nam de dichter de cacophonie van
den Heer Mr. J. van Lennep, in den laatsten Muzen-Almanak, niet op in zijne ironische
lofspraak? Intusschen schijnt mij de volgende gedachte in het eerste couplet minder
juist uitgedrukt:
Want zulk een onwaardeerbren schat
Als thans uw Godentaal bevat,
Weet heel Euroop niet aan te wijzen.

De dichter wil zeggen: zulk eene onwaardeerbare eigenschap uwer Godentaal als
thans is aan het licht gebragt, weet heel Europa niet aan te wijzen. Verder moet:
Beproeft of de uwe op eigen kracht,
Op 't eigen schoon als zij kan roemen!

zijn:
Beproeft of de uwe op de eigen kracht.

En hoe komen, in het vijfde couplet, de Wetenschappen te pas? De dichter spreekt
immers alleen over poëzij?
In de overbrenging van Hölty's ballade - wij hebben geen regt om ons oordeel
over het oorspronkelijke te vellen - is verdienste; hier en daar, gelijk in het achtste
couplet, wordt het Duitsch zelfs overtroffen. De twee volgende coupletten zijn
evenzeer fraai en vloeijend vertaald. De dichter slaagde in couplet 2 en 3 het minst
gelukkig. Zegt men opsidderen (couplet 11) en koud als lood (couplet 4) worden?
Hij ziet haar graf en trekt zijn zwaard,
En geeft zich zelv' den dood;
‘Volg’, roept de duivel, ‘me onder de aard!’
Zijn zwarte ziel ontvlood.
De dolk stak midden in zijn hart...
(couplet 15).

Wij hebben niet zoo veel op met des Leidenaars loflied op zijne vaderstad. Het stukje
is aardig uitgevoerd, maar scheef gedacht; de bewerking geestig, maar de aanleg
verkeerd en het geheel daardoor mislukt. Het is, om het woord nog eens te gebruiken,
hybridisch. Nemen wij couplet 4 en 5, de beste, tot staving van ons gevoelen. Alles
hier is, volgens des dichters bedoeling, ironie, het tegendeel van wat hij meent.
Van Leiden houdt de Leidenaar:
Het is een nobel stadje!
Van Leiden houdt de Leidenaar:
Het is een nijver stadje!

en om het te bewijzen vult hij de coupletten op zulk eene wijze aan dat het
leugenachtige, de ironie, treffend in het oog loopt, en het ten volle blijkt dat Leiden
noch een nobel, noch een nijver stadje is. Maar nu de vorige coupletten!
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Van Leiden houdt de Leidenaar:
Het is een roemrijk stadje!
Van Leiden houdt de Leidenaar:
Het is een zindlijk stadje!

Leiden is werkelijk roemrijk en zindelijk: weg is de ironie! het stuk valt in duigen,
en al is het te Leiden minder vrolijk, (couplet 3) het bijgebragte betoog bewijst het
niet. Zijt gij het met mij eens, mijnheer de Autheur? Zoo niet, duid mij dan de
openhartige aanmerking niet ten kwade!
Van de laatste versjes zou ik niet weten aan welke de voorkeur te geven. Het eerste
en laatste van de drie verraden veel gemakkelijkheid van versificatie, zij zijn met
zwier en losheid gedicht. Evenwel mijn schat is plat en de ontvangen brief doet geene
gunstige uitwerking. Minnelusjes (men zie het Meiliedje) is iets anders dan
minnelustjes. De Klagt zou mij nog beter bevallen, zoo de dichter voor het lamme:
Niets is op de aarde, dat vreugde mij schenkt!

geschreven had:
Niets meer op aarde, dat vreugde mij schenkt!

en er het leelijke zevende couplet uitgesmeten.
De Plaat is grappig, de uitvoering - ik spreek alleen van den rand - stijf, harig,
onpleizierig. De oude heer van boven in het midden heeft magtig veel van een vent,
die een duit komt vragen. Kikman is heel aardig en het tooneel in den schouwburg
zou van al de tafereeltjes het aardigste zijn wanneer de cigaar rookte: nu is het puntige
van de voorstelling verloren.
Het Studentencorps is den Hoogleeraar H.W. Tydeman dankbaarheid verschuldigd
voor de aanbieding van het vernuftige stukje van Bilderdyk en der Redactie voor het
fashionable voorkomen van het Jaarboekje, met een nieuw Minervabeeld, eene nieuwe
letter, fraaijer papier, netter omslag - en dat alles voor hetzelfde geld!
Wij zouden nog veel naauwkeuriger willen zijn, doch tijd en plaats ontbreken. De
Gids moge later ons gevoelen omver werpen, wij geven het gaarne voor een beter.
N.B. De correctie van den Almanak is oneindig beter dan in vorige jaren, alleen die
van Liefde laat hier en daar iets te wenschen over.
12 December 1841.
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IV Jacobus Quad, numismaticus en oordeelveller
Zulk soort van volk is voor de intellectueele vorming en ontwikkeling
eener natie erger dan de luis voor de groeikracht der vruchtboomen. Zou
er geen tabakswater voor zijn?
STUDENTEN-TYPEN,

de Liefhebbers.

Het zou gewis beneden ons zijn en der moeite niet waard, zoo wij ons aan eene
Beoordeeling, als die, in de Recensent ook der Recensenten van Maart 11. geplaatst,
betreffende den laatsten Studenten-Almanak, lieten gelegen liggen, daar het al te
zeer in het oog valt, dat eene zoodanige door den eersten den besten kwâjongen kan
geschreven worden, zoodat een Tijdschrift, hetwelk zichzelven nog eenige achting
toedroeg, zich wachten moest dergelijke dingen, welke aan hetzelve van buiten af
worden toegezonden - de Redactie had den Almanak aan de Recensent ter
beoordeeling niet doen toekomen - op te nemen. Doch er dringt een zeker doel in
door, dat wij niet wilden verzuimen bij de eerste gelegenheid te doen uitkomen; een
doel, waaraan het allen schijn heeft dat de Beoordeeling enkel haar bestaan moet
dank weten.
Terwijl de Beoordeelaar al het overige, met name het poëtische gedeelte, zoo
vlugtig en oppervlakkig mogelijk afhandelt, havent hij, bevit hij, pluist hij uit, met
al de vasthoudendheid, zou men haast zeggen, der haatdragendheid, al de
bekrompenheid, waarvoor een Hollandsche Recensent vatbaar is, twee stukken: het
Verhaal van de korte Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool en Liefde, wier
schrijvers hij niet zoo zeer tracht te grieven en te kwetsen als zoodanig, dan wel in
de meening veler menschen voor onzedelijk en ongodsdienstig te doen doorgaan en
daardoor in hunne toekomstige loopbaan te benadeelen.
Niet van de aesthetische zijde waagt het onze Liefhebber de stukken aan te vallen,
want om hunne kunstwaarde is het hem minder te doen, en hij vergenoegt zich met
de zichzelve tegensprekende uitspraak: - ‘Het verhaal is gerekt, langdradig, overgoten
met gezochte, niet zelden laffe aardigheden, schoon anders niet van geestigheid en
vernuft ontbloot.’ - Neen, Jaap zag zekerder kans om tot zijn boos doel te geraken.
Hij kende het zwak van het volk, hij wist op welken teen men trappen moest, en...
indecent, maar vooral profaan, was het Verhaal, was Liefde. Ha! dàt zou ingang
vinden!1 En - welk een geluk! - nu kon hij uit der

1

Het zou weinig moeite kosten de schuldeloosheid aan te toonen van al die misdadige
profaniteiten - dat, in het voorbijgaan, geen woord is - door den Beoordeelaar met zoo veel
ijver en scherpzinnigheid opgesomd.
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schrijvers eigene woorden te weten en bijaldien in zijne Recensie uit doen komen,
dat de steller des Verhaals Praeses was der Redactie, die van Liefde Theologant; bij
het naslaan ontdekte hij, dat er ook nog een Theologant in de Redactie zat, medepligtig
derhalve aan beide godslasterlijke stukken, en de namen van den eerste en den laatste
stonden in den Almanak te lezen. Welk een feest! nooit krijgt de een eene plaats, de
ander een ambt, en met afschuw worden beide nagewezen! Hoe jammer dat de naam
van den Theologant, die zich vermeette Liefde te schrijven, voor zijn edelen toeleg
een geheim bleef!
Ten slotte wordt ook zelfs de geest der Hoogescholen in het algemeen nog
gewikkeld in den bijzonderen vloek: - ‘Wat moet er toch van een land worden, waar
uit de eerste brandpunten van wetenschap en beschaving zulk een zedebedervende
en verpestende adem zich tot tijdgenoot en nakomeling alom verspreidt! O tempora,
ô mores!’
Aan de Academie, flaauwe Quad! - wat zich al niet opwerpt! - waart ge ellendig,
beroerd, geesteloos, ontbloot van alle talent; in de maatschappij zijt gij dat alles nòg,
- maar bovendien oneerlijk, onedelmoedig, enz. Vertel eens! hebben misschien beide
heeren u ook eenmaal hier of daar, hetzij op een Achtste, hetzij op een Promotiefeest
of elders, beet genomen en ten toon gesteld, en is het daarom dat thans uwe
magteloosheid, op wraak bedacht en speculerende op het gevoel van welvoegelijkheid
en godsdienstigheid uwer landgenooten, hare pijltjes tracht af te schieten van achter
haren onopgemerkten modder? Maar uwe pogingen ter overreding zijn uwen lezers
eene beleediging, want zoo ver is het met de Hollanders nog niet gekomen, dat zij
luisteren zouden naar wezens gelijk gij zijt, rampzalige zamenflanser van deze
lasterlijke personnaliteit! En hiermede geven wij u den schop!
4 April 1842.
KLIKSPAAN.

LEIDEN

N.B. - ‘Genoeg, Lezer, tot uwe geruststelling en tot voorkoming van valsche geruchten
naar buiten.’ - De Beoordeelaar is dus binnen, dat wil zeggen: hij is Student of...
Professor of... Maar neen!... Ja! het is toch wel mogelijk!... Custos. Men heeft er van
verschillenden graad; naar dezen verandert slechts de titel. A governo.
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V De Studenten-Almanak.
Eene microscopische uitspanning van Klikspaan
Wij zien het nut van de vernieuwde vermelding van zulke openbare
wandaden niet in - welligt zouden voorbeelden van onbeschaamden dwang,
onregt en valschheid, ook bij onze ‘vrome, trouwhartige natie’ gepleegd,
doch die voor de regterlijke vervolging onbereikbaar zijn, vrij wat nuttiger
kunnen wezen.
De Recensent ook der Recensenten, Januarij 1843.
‘Het optellen van louter fouten is vruchtbaar tot niets’2, leest men in het laatste
nommer van de Gids. Ware Klikspaan het met deze uitspraak geheel eens, bijna zou
zij hem den moed tot zijne gewoonlijke beoordeeling van den Studenten-Almanak
benemen. Ja! hij wenschte, dat zijn gevoelen gunstiger kon zijn. Maar zou hij het
daarom verzwijgen? Neen! ook het optellen van fouten kan vruchtbaar zijn, zoodra
er eenig nut van gehoopt, eenige onderwijzing mede bedoeld wordt. Daarom dus het
ronduit verklaard: zoo goed Klikspaan den vorigen Almanak vond, zoo slecht vindt
hij dezen, - en getracht de veroordeeling, zoo veel zijne krachten het toelaten, te
staven, breedvoerig, in de bijzonderheden en op zijn gemak. In andere tijdschriften,
welke het niet beneden derzelver waardigheid rekenen, zich met
Studenten-Almanakken te bemoeijen, kan echter een boekje van zoo weinig aanbelang
voor het algemeen als een Academisch jaarboekje is, moeijelijk beschouwd worden
met dat geduld en ontleed met die uitvoerigheid, welke aan andere werken besteed
worden; doch in een arbeid, geheel aan het heil, den vooruitgang, de beschaving der
studerende jeugd gewijd, is het pligt, een boekdeeltje, dat het publiek op de hoogte
van de poëtische en bellettristische uitspanningen der Studenten pleegt te stellen, op
de keper te bekijken. Daarenboven, men weet het, Klikje heeft altijd overvloed van
tijd, wanneer het Studentenzaken geldt. Aan den slag dus.
Het Mengelwerk bevat dertien dichtstukjes en, even als voorleden jaar, één
prozastuk; in plaats van de boertige overzetting van Virgilius tweeden herderszang
door Bilderdijk, ontvangt het Studentencorps ditmaal als toevoegsel een stuk onder
den titel van: eene Redactieavond, aanteekeningen van een oud-redacteur, gevonden
in het archief der Redactie... Doch, zoo Klikspaan eene vergelijking tusschen beide
jaarboekjes wilde voortzetten, zou zijn verslag ongunstiger niet alleen dan hij van
meening was, maar daarbij onbillijk en oneerlijk worden. Elk boekje van dezen aard,
het voortbrengsel eener zichzelve telkens ongelijke, eener onophoudelijk bewegelijke,
voorbijvloeijende maatschappij, sta voor den beoordeelaar onafhankelijk van deszelfs
voorgangers en ieder stuk antwoorde voor zichzelf.
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Oorspronkelijke dichtstukken
Aan S...... - Een aardig versje. Klikspaan zou evenwel willen vragen of de
overbrenging - niet van het helder luchtazuur op den spiegel van het oog, die het
blaauw van 's hemels boog KAATST, deze is minder ongewoon - doch van de avondster
op de schittering in den tooverglans van het oog, niet wat gezocht is. Dit is toch den
hemel en de sterren schrikkelijk door een verkleinglas bekeken. Het laatste couplet
is valsch vernuft: de Schrijver oordeele zelf. De vonk der liefde, zegt hij, opgerezen
uit den boezem mijner beminde - een vonk is geen zucht - viel in mijne ziel. Ik ben
hier bij de ontlading eener Leidsche flesch. Is de Schrijver ook Philosooph? Maar
nu wordt die vonk, die in zijne ziel ligt, de star der hope, en dat is toch wat heel erg
met de vonk der liefde gesold. Eén fraaije regel. De Schrijver noemt zijn meisje:
I.

teêrbeminde maagd,
Die de schuld mijns weedoms draagt.
II.

Susanna. Eens was zij schoon, gelijk de tooverbeelden
Der toekomst, die heur blijde zinnen streelden,
Gelijk de klank, die ze aan heur harp ontwrong,
Wanneer heur mond het lied der liefde zong;
Thands is de blos verbleekt op Suses wangen,
- Een teedre bloem, die 't knopjen neêr laat hangen; Thands is de glans verdoofd van d'oogengloed,
- Een star, die kwijnt bij d'eersten morgengroet; Thands heeft de vrouw, wat haar als maagd deed gloren,
Den luister van haar lentetijd, verloren.

Fraaije dictie, fiksche verzen, niet waar? De inkleeding ware een minder afgezaagd
onderwerp waard geweest. De Schrijver heeft kennelijk niets anders bedoeld dan
schoone verzen te leveren, vorm om des vorms wille, en hiervoor is wederom de
vorm niet fijn, niet net, niet oorspronkelijk genoeg. Het slot is flaauw. De woorden
van den graaf drukken zijne wraakzuchtige gedachte op eene krachtelooze wijze uit.
Suse is geen naam voor een Engelsch meisje uit de groote wereld. Aan 't gewoel der
zaal ontweken moet zijn: het gewoel der zaal ontweken. Ontkleurde (bl. 149 r. 19)
is zeker eene drukfout voor en kleurde, des te hinderlijker en voor den Schrijver
zelven onaangenamer, daar de zin er geheel en al door verduisterd wordt.
III. Katwyk sur mer. - Het is onbegrijpelijk, hoe eene Redactie, door de opneming
van zoodanige prullen, een Academieburger aan eene publiciteit kan blootstellen,
welke onmogelijk anders dan nadeelig voor hem in hare gevolgen kan uitvallen. Het
stukje is immers noch taal, noch rijm; maat slechts, dank zij menigvuldige stoplap.
Hoe zou het anders kunnen of de gedachte kwam uit zulk een mengelmoes, hetwelk
daarenboven nog een zoo bespottelijk onzamenhangend geheel maakt, - 57 regels,
IV afdeelingen! - zoo deerlijk gehavend te voorschijn, dat men het der moeite niet
eens meer waardig keurt haar te volgen. Het laatste couplet, laatste afdeeling, is goed;
men ziet er uit, gelijk ook hier en daar elders, dat de Schrijver Lamartine heeft zoeken
na te volgen. Maar een arend au vol altier aan de kust der Noordzee, l'océan du nord,
gelijk er staat! Het zal eene meeuw geweest zijn.
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Aan Blanche. - V. Afscheid. - De liefste versjes van den Almanak. Klikje vindt
er vuur, hartstogt, vindt er muzijk, vindt er losheid van versbouw in. Het eerste vloeit
als eene heldere beek, die echter in het vijfde couplet over een keisteentje heenspartelt.
Wilde men aanmerkingen maken, ze zouden zijn, dat het stukje bij het zesde couplet
moest eindigen; het volgende verzwakt den indruk. In plaats van:
IV.

Wie ware in staat om uw schoonheid te ontvlieden?

las men liever:
Wie ware in staat uwe schoonheid te ontvlieden?

Vooral zou men liever van die donkere maan willen gezwegen hebben, welke eene
zeer ongunstige, ja, vrij koddige uitwerking doet.
VI. Het bloempje. - Een eenvoudig ja onbeteekenend liedje. De gedachte is duizend
maal in verzen gebragt; in dezen zelfden Almanak negen bladzijden verder nog twee
keeren; hoor maar:
Haar lieflijk oog is blaauw en zacht,
Haar wang bedekt met rozen;
Ze is vriendlijk wen haar mondje lacht,
Als 't lieflijk uchtendblozen;
Maar schooner is haar stil gemoed,
En zachter zijn haar zinnen;
Geen liever is er ooit ontmoet,
Geen trouwer ooit in 't minnen.
Zijn losse vlecht is zacht en blond,
En helder blaauw zijne oogen;
Zijn zilvren stem is gul en rond,
Zijn wang met rood omtogen.
Maar schooner is zijn stille geest
En ed'ler zijn zijn zinnen;
Geen vromer is er ooit geweest,
Geen trouwer ooit in 't minnen.

Couplet 4 r. 3 staat omdat met den toon op de eerste lettergreep. De Schrijver verbetert
zichzelven twee regels verder.
VII. Vergeefs wachten. - VIII. Blij wederzien. - Beide zijn waarschijnlijk van denzelfden

maker. Klikspaan vond ten minste een familietrek in de woordenkeuze. Het eerste,
in hetwelk de minnaar wel is waar een wat al te zot figuur slaat, is niet onaardig; het
andere, eene romance in den smaak van Hölty, evenmin. Jammer dat rijmen als
bescheien op kozerijen, mane op tranen, minne op bezinnen, bedroefden op toefde,
deze stukjes ontsieren. Lieve meid in het eerste is plat.
IX. Het Nicotiaansche kruid. - Stijf en onaangenaam van versbouw. De bedoeling
breekt bovendien slechts schemerachtig en eerst regt helder op het laatst:
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Gij, eenge Bilderdijk! ach! hadt gij regt geweten,
Hoe 't kruid van Nico dient tot voedsel van den geest,
Uw roem, o groote man! waar grooter nog geweest, -

door de woorden heen, hetgeen niet bijzonder geschikt is om de geestigheid te
bevorderen. Men schrijft Nico met eene t en de klemtoon moet altijd op de laatste
lettergreep vallen, dat hier nooit het geval is. Vers 10 en 13 zijn ééne sylbe te lang.

Vertalingen
De jongeling aan de beek naar Schiller. - Het diep smachtende, in het
oorspronkelijke heerschende, vindt de lezer in het hollandsch aangelengd en
verherderd terug. Het duitsch spreekt van Blumen, de vertaling van roos en lelie. Dat
viermaal zoo is leelijk; even zóó stort, dat er om dort, en dort, dat er om stort staat,
want Schiller vergelijkt het vervlieten zijner dagen gelukkig niet bij een waterval,
maar wel bij eene voortkabbelende bron. Schiller stelt het verflensen van den krans
tegen het verbleeken van de jeugd over. De duizend godengaven, zegt de vertaler
niet zeer fraai voor:
I.

die tausend Stimmen
Der erwachenden Natur; Maar de duizend godengaven
Der ontwakende natuur
Schenken mijn gefolterd harte
Niet een enkel vreugdvol uur.

en dat deze lamme regels het schoone van het oorspronkelijke:
Wecken in dem tiefen Busen
Mir den schweren Kummer nur -

niet terug geven, behoeft geen betoog. Het derde couplet is beter dan de vorige; alleen
is tweemaal schaduw zoo digt op elkander eene kleine onoplettendheid, welke te
bejammeren zou zijn, indien het geheel onberispelijker ware. Ook het laatste couplet
is vrij goed uitgevallen, maar hoe zwak is:
Kom, de schoonste lentebloempjes
Strik (voor steek) ik op uw boezem vast -

bij Schillers:
Blumen, die der Lenz geboren,
Streu' ich dir in deinen Schoos.
II. Ada of Holland naar Beets. - Eene zeer verdienstelijke vertaling, zoo men de groote

bezwaren in aanmerking neemt, aan dezelve verbonden. Op verscheidene plaatsen
heeft de schilderachtigheid der uitdrukking geleden. Laat ons het eerste gedeelte eens
doorloopen.
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Geen stroom van gloed, van 's hemels trans,
Op 't kleurig landschap uitgegoten.
No glow from yon high heaven streaming
Bedecks the landscape from on high.

Wij hebben vrede met den eersten regel, maar bedecks geeft uitgegoten niet terug;
het kleurig landschap vervalt insgelijks en tweemaal high is slordig. Distance (v.
16) beteekent niet omtrek: omtrek beteekent contour. Zoo wordt gerekt (v. 19) door
het lamme given overgezet; rekken beteekent to prolong.
Als, in dien kalmen tusschenstaat,
De mist geen haast maakt weg te drijven,
En 't maantjen, met zijn bleek gelaat,
Nog wat vergunning heeft van blijven.

Het engelachtige van de beide laatste regels gaat geheel verloren door de toepassing
van de tweede op de mist, en de vertaling van het maantje, dat in het oorspronkelijk
zulk eene gemeenzaam- en huisselijkgeheimzinnige kracht heeft, door het stijf
klassieke Phoebe.
But varied is the upper sky
With tints not dazzling to the eye.

Het hollandsch heeft:
Maar 't hooger zwerk begint te blozen
Van zacht oranje en bleeke rozen.

- Maar, roept de vertaler, bedenk dan toch, vieze vitter van een Klik, dat eene vertaling
zelden, om niet nooit te zeggen, gelijk staat met het oorspronkelijk en de eene taal
in haren wedstrijd met de andere altijd de schoonste veren laat zitten!
Het is waar en ik geef u gelijk; maar begon ik niet met uw stuk verdienstelijk te
noemen? en daar blijf ik bij: ook van een beteren Almanak zou het een sieraad wezen.
Aan een voorbijganger naar Victor Hugo. - Geen kwaad vers, alleen is het als
overzetting mislukt, want het geeft noch den geest, noch de letter, alleen den
gedachtenloop van het oorspronkelijke terug. Het zou daarom ook even nutteloos
als overbodig zijn in eene vergelijking te treden. Ik herinner den Schrijver slechts,
dat de drie laatste regels van het tweede couplet eene scheeve constructie opleveren.
Waarom niet door de werkwoorden in het meervoud den zin te regt gebragt?
III.

IV. Uit Schillers Wilhelm Tell. - Eigenlijk meer eene uitbreiding dan eene vertolking.

Zoo verdienstelijk het eerste couplet is, zoo beneden alle kritiek is het tweede. Of
hoe vindt de vertaler zelf zijn weeld' in den eersten regel; zijn tweeden, welke niets
anders dan eene armoedige stoplap is; zijn o mijn liefling, dat met het knaapje van
het slot niet overeenstemt, - dan liever de duitsche woorden lieb Knabe behouden,
welke anders de kracht hebben van schoone jongeling; - en eindelijk zijn rijm van
meê op meê? welke vereeniging van leemten in ieders oogen voldoende zal zijn om
het tweede couplet beneden de kritiek te stellen.
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En nu, na al deze verzen van den Almanak één voor één te hebben nagegaan,
nageplozen en uitgezift, heeft Klikspaan een appeltje met de Redactie te schillen en
zal alzoo van lieverlede uit het berijmde in het onberijmde gedeelte van het jaarboekje
geraken.
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Eensdeels betuigt hij haar zijne dankbaarheid voor de gelegenheid, waarin hare zorg
hem jaarlijks stelt, van, zonder het minste tijdverlies, zijn Academischen letterarbeid,
uit de door haar bijeengebragte aanhalingen, onder de afdeeling Bladvullingen
opgenomen - ditmaal niet zoo gunstig als anders uitgevallen - met motto's, opschriften
en wat deze tijd al voor opsieringen meer vóór, midden-in en achter een boek heeft
uitgedacht, te kruiden. Anderdeels verzoekt hij haar vriendelijk niet boos te worden,
daar zijne opregtheid zich genoopt acht haren Redactie-avond in een dubbel opzigt
onaardig te vinden: onaardig in tegenoverstelling van geestig, onaardig tegenover
het Corps, dat haar aanstelde.
Een van beiden: of de schets is niet anders dan eene inlijsting voor de verondersteld
ingezondene stukken, en dan ziet Klikspaan er de noodzakelijkheid niet van in, daar
al die bladvullingen en dat tweetal prozastukken zeer gevoegelijk in den Almanak
hadden kunnen worden opgenomen; of deze zijn slechts stoffering en het tafereeltje
is hoofdzaak, en in dat geval zal niemand aarzelen den Redactie-avond volslagen
mislukt te noemen en hoogst onkiesch jegens het Corps, dat der Redactie de bezorging
van deszelfs Almanak toever-trouwde. Het stukje, zal Klikspaan het begrepen hebben,
mist diepte en bedoeling. Het moet humoristisch heeten, maar zoo de scherts, hier
steeds ruw en lomp, op geen ernstigen stam geënt is, brengt zij slechts, op ongepaste
tijden en ongepaste plaatsen, smakelooze en onvoedzame vruchten voort. In deze
schets zijn twee gevallen mogelijk: of de Redactie solt met zichzelve of zij solt met
de Studenten-Autheurs, die, steunende op hare kieschheid, hunne bijdragen, ten
genoegen van het Corps, aan haren goeden smaak en goede trouw onderwerpen. In
het eerste geval loopt zij gevaar van, hoe fijn en behendig ook gekscherend, hoe
onschuldig ook het harlekijnzwaard zwaaijende, hare eigene glazen in te slaan en te
kort te doen aan het ontzag, dat zij zichzelve, uit hoofde van de kracht, welke zij er
uit schept, verschuldigd is; in het tweede, van, hoe zacht ook prikkend, zich - hetgeen
nog erger is - vijanden onder de medebroeders te verwekken en zich alzoo voor hare
betrekking kwaad te berokkenen. Altijd zou het eene gevaarlijke, eene gewaagde
aardigheid zijn, en velen eene mauvaise plaisanterie toeschijnen, hetgeen dit stuk
ook in den hoogsten graad is. Want geesteloozer voorstelling, onaangenamer indruk
van haarzelve te geven, op eene onkiescher wijze degenen, die tot den Almanak
bijdragen, aan de kaak te stellen en de geheimen harer bijeenkomsten open te leggen,
was wel niet mogelijk. Het zal toch immers wel noodig zijn, dat de lezer, al is het
dan slechts uit een oogpunt van kunst, waarheid ten grondslag aanneme, zal het
geheel niet nog lager zinken dan het nu reeds doet. En welke is dan, na deze
bedenking, de aandoening, die het in ieders gemoed verwekt? Vijf beroerde en
verwaande kerels, die, zonder kennis, oordeel of smaak, minachtend op hunne
werkzaamheden en het voor den Almanak bestemde nederzien, beide beladen met
een gemelijken, onbeschoften spot, en met voorgenomene achteloosheid den post
verwaarloozen, welke het algemeen vertrouwen hun schonk. Klikspaan trachte zijne
harde uitspraak uit den geest van het stuk zelf op te helderen en, zoo mogelijk, te
gelijk te verdedigen.
Na eenigen tijd bij elkander te zijn geweest, geven zich de Redacteurs, volgens de
bepaalde bewoordingen van het stuk, geheel aan hunne zorgeloosheid over, tevreden
met zichzelven en met de geheele wereld, vrij onverschillig omtrent het doel hunner
zamenkomst. Zij vleijen zich gemakkelijk op den grond, laten zich den bisschop hoe
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langer hoe beter smaken, en eerst als zij in eene zekere mate van opgewondenheid
geraken, laat een der leden zich ongelukkig ontvallen:
- A propos! is er iets bij iemand ingekomen?
Niemand zal ontkennen dat in dit alles noch geest kenbaar is, noch dat iets in het
stuk eenige vlugt heeft, en dat door een vreemde moeijelijk grover hatelijkheid op
de Redactie
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van den Studenten-Almanak ware te schrijven geweest. Het zijn eenvoudig menschen,
die hun pligt verzuimen, geteekend met de meest platte alledaagsheid, zich noch
door scherpheid van opmerking, noch door handigheid van voorstelling aanbevelende,
noch door stijlstudie onderscheidende. Een der Redacteurs wil een ingezonden stuk
voorlezen. - Kom! dreun maar op! is het antwoord. Hij leest: - MIDDELEN OM
ONGELUKKIG TE ZIJN.
- Dat zal wat moois wezen!
Nu moet Klikspaan bekennen: het stuk ìs ellendig, maar de titel deed iets aardigs
vermoeden, en hoe de Redacteur reeds op dezen af het opstel kon veroordeelen, gaat
hem te hoog.
- Kom! houd je nou stil.
Dergelijke uitvallen bekleeden hier de rol van iets ongedwongens en gemeenzaams,
maar ook mist het stuk nog alle conversatietact, en uit een oogpunt van kunst, waar
alles moet convergeren, tot elkander loopen, streven naar logische kortheid en
bondigheid, naar alles wat het hoofddoel, der eenheid bevorderlijk is, zijn dergelijke
over het pad gewassene ranken overtolligheden. De lezer hapert.
- 't Is dan bliksems slecht geschreven! Wat verbeeldt zoo'n uil zich wel? Hij kon
ten minste zorgen dat zijn schrift leesbaar was.
Welk een toon! Zoo'n uil! Drie bladzijden lang leest de Redacteur voort, tot dat
eindelijk een Collega hem - en ditmaal ten regter tijde en met reden - het woord
afsnijdt, zeggende:
- Die pedante langwijligheid verveelt mij al lang genoeg.
Volgen een drietal bladvullingen, op welke de Redactie onbegrijpelijk flaauwe
aanmerkingen maakt en die met het vorige stuk afgekeurd worden, omdat zij op een
afgezaagd onderwerp slaan en den inzender, wegens de laatste, nog maar pedanter
(vergelijk Studenten-Typen, bl. 65) zouden maken.
Na het sluiten van den Almanak. Que faire maintenant de toutes mes pensées!
VICTOR HUGO.

Nu volgt een geestig en flink brok, getiteld: EEN DICTEER-COLLEGIE, waar zin in ligt
en welks echt luimige beeldspraak knap en puntig wordt volgehouden. Het doet
denken aan Liefde van den vorigen jaargang. De meerderheid der Redactie keurt het
echter af; het wordt al te hatelijk bevonden. De eene Redacteur, die zijn Candidaats,
en de ander, die zijn Doctoraal nog doen moet, vreezen, dat, hoezeer het niet
regtstreeks op hunne Faculteit slaat, de Professoren het eens kwalijk mogten nemen.
Een derde Redacteur is er tegen, alleen omdat het bij hem is ingezonden en hij tot
vasten regel heeft: - alles dat bij mij ingezonden wordt, daar stem ik tegen. Welk een
grond van beoordeeling! Laat ons liever zeggen: welk een karakter! welk eene
specialiteit! Heet dit luim? is dit waarheid? Arme Almanak! Foei! en is dit eene
schildering van het vijfmanschap der Redactie, door dat vijfmanschap zelf
vervaardigd! De personen zijn immers van het hoofd tot de voeten smakeloosheid.
Volgen eenige niet onaardige Bladvullingen. Afgekeurd. Een der heeren springt vlug
op en zegt:
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- Ik kom er goed af van avond, ik heb maar eenige Bladvullingen, die ik jelui gaauw
zal voordreunen.
- Onder de eersten is misschien wel eene plaatsbare.
- Neen, neen! Geen, of allemaal!
- Dan geen een.
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Men schikt al ligt iets in, en er zal dan geen een geplaatst worden.
- Maar weet je wel, merkt een der Leden aan, dat er zoo doende niets in den
Almanak komt?
- DAT DONDERT NIET - WAT BEHOEVEN WE DAAR ONS HOOFD MEÊ TE BREKEN,
HET STUDENTENCORPS MOET ZORGEN DAT ER DRAGELIJKE DINGEN IN KOMEN.
- Maar buitendien, HIJ (het) IS NOG NIET GENOEG VAN HET DENKBEELD
DOORDRONGEN DAT DE ALMANAK VOOR ONS PLEIZIER IS EN WIJ NIET VOOR (het
pleizier van) DEN ALMANAK.
- En toch meenen de jongelui, dat de Redactie moet zorgen dat er een goede
almanak is.
- De jongelui begrijpen er niets van. WIJ ZIJN REDACTEURS OM VAN TIJD TOT TIJD
EEN PLEIZIERIGEN AVOND TE HEBBEN, EN ONDER ONS (?) DE DWAASHEID VAN DE
INGEZONDENE STUKKEN TE BELAGCHEN, EN EINDELIJK ONS EEN STUK IN TE ZETTEN.
Men moet zeggen, dat we wonder wel aan onze bestemming voldoen.
Wat dunkt u, Heeren Redacteurs, heb ik gelijk? of... Maar een der heeren komt
vergramd op mij af, belooft mij slaag en verwijt mij, dat ik de Voorafspraak niet
geteld heb. Verschooning! Aldaar staat: dat bij de Redactie, buiten hare schuld - en
dat spreekt van zelf, - zoo weinig stukken waren ingekomen, dat zij den Almanak
onmogelijk denzelfden omvang geven kon als in vroegere jaren. In hoe ver deze
verklaring waarheid behelst, staat niet aan Klikspaan en is hij bovendien ook buiten
staat te beoordeelen, daar het mogelijk zou wezen, dat de Redactie al de ingekomene
stukken, zonder een enkel af te keuren, der plaatsing had waardig gekeurd; doch
zeker is het, dat er slechts één stuk minder in den Almanak staat dan voorleden jaar,
en de vroegere jaargangen, met uitzondering van den voorlaatsten, welke bijzonder
rijk was, nooit meer dan zestien stukjes telden. Als vergoeding gaf de Redactie, altijd
volgens haar Voorberigt, den bewusten Redactie-avond, aanteekeningen van een
oud-redacteur, gevonden in het Archief der Redactie. Het stuk zou derhalve uit
vroeger tijd afkomstig zijn, de tegenwoordige Redacteurs zouden geene schuld hebben
aan den onaangenamen toon van hetzelve en volstaan kunnen met de belijdenis: dat
het de hatelijkheid en driestheid zou ten top gevoerd geweest zijn, zoo men dus
openlijk - de toenmalige Redactie hield het opstel wijsselijk achterwege - de stukken
der inzenders ten toon gesteld en bespot had. Ware dit nu aldus, dan zou men de
uitgave slechts eene linksheid kunnen noemen, maar, neen! het stuk was geenszins
in het archief berustende, het is voor deze bijzondere gelegenheid, door de Redactie
zelve, vervaardigd, die ook niet eens de moeite genomen heeft dit eenigzins te
bewimpelen, zoodat men slechts op de Bladvullingen op bladzijde 196: Promotie3,
waarschijnlijk ziende op die van 14 Maart ll, en Royale koppigheid, genomen uit
Jzébel van Beets, geplaatst in de Aurora voor 1843, hebbe te wijzen, alsmede op die,
betrekkelijk de beruchte Professorale Besluiten, om de onkiesche verdichting - want
anders is het, helaas! niet - van het geheele stuk aan te toonen, met dit ongelukkig
gevolg, dat men zich genoopt ziet, den zoo even aangevoerden volzin over het
vijfmanschap, onder welks bestuur het bedoelde stuk zou zijn opgesteld, op het
tegenwoordige toe te passen, en de betuiging: - ofschoon de tegenwoordige Redactie
er verre af is, met zoo veel ligvaardigeid en onverschilligheid de ingezondene stukken
te behandelen - voor niet zeer opregt te houden.
Na deze laatste zinsnede heeft Klikje het geheel en al verbruid. Zich zulke gemeene
bedoelingen te zien toeschrijven, dat valt haar hard, haar, die altijd zoo ijverig en
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trouw voor de belangen van het zedige jaarboekje gewaakt heeft. Het Corps, de
vervaardigers der ingezondene stukken te beleedigen, te kwetsen! hemel! kwam het
ooit bij haar op?
Maar ligt het in uwen Redactie-avond niet stilzwijgend opgesloten? Heeft Klikspaan
ergens den zin verdraaid, heeft hij eene enkele aardigheid verzwegen, is hij over eene
enkele verdienste heengestapt, heeft hij zich op een enkel punt valsch betoond,
vijandig tegen
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u gezind of ter kwader trouw? Maar gij zwijgt en blijft een zuur gezigt zetten. Hoort
eens! verkiest gij boos te kijken, zoo kijkt niet op mij, maar in uw eigen spiegel, en
wijt het uzelven, dat ge zoo'n slecht stuk in den Almanak plaatstet. Want, ziet gij,
dit alleen was het dat ik u wilde aantoonen. Gij, Redacteurs, zijt niet slecht, niet
onbeschoft, niet lomp, niet hatelijk. Ik beroep mij op uwe broeders! gij zijt de beste
kerels van de wereld en, gelijk de Schrijver van Liefde zegt: - om voor Pantalons te
spelen, wezenlijk! daarvoor zijn de jongens veel te goed! - alleen uw stuk is het dat
niet deugt, alleen uw stuk is onbeschoft, is lomp, is hatelijk. Neen! gij zijt niet
degenen, die gij hebt afgebeeld; uzelven hebt gij niet geportretteerd! Uwe kunst heeft
jammerlijk misgegrepen en u eene poets gespeeld. Het was de duivel der onhandigheid
alleen, die u dat ongelukkige stuk ingaf. Schuift dus, bid ik u, hetgeen Klikspaan
voor een oogenblik op u toepaste, van u af en ter zijde, en neemt het aan als een
blooten vorm van kritiek, welken hij aanwendde om u zijn denkbeeld helder te maken.
Het stuk is volslagen mislukt; gij hebt òf u geen ernstig doel gesteld, òf uw doel niet
begrepen en getroffen, òf gij zijt er van afgedwaald; althans zoo als het nu aan het
licht is gekomen is het laf, flaauw, onwaar, een onding. Het bewijst tegen u, als
weinig ontwikkelde kunstenaars; voor u, als goede kerels. Uw gebouw hangt in de
lucht; in uw geest noch in uw hart lag grond voor deszelfs fundamenten.
Een enkel opstel in proza versiert den Almanak: Studenten-uitspanningen. Fragment
uit de geänticipeerde gedenkschriften van een oud man. Beter zou het betiteld zijn
geweest: mijne uitspanningen terwijl ik Student was. Nu geeft het stukje niet alleen
minder dan, maar zelfs niets van wat het belooft, daar men gerust kan volhouden,
dat een Student, jagende en visschende, ophoudt Student te wezen, om voor zoo lang
over te gaan in het gild der jagers en der visschers. Maar laat ons niet uit het oog
verliezen, dat wij aan de oorzaak dezer aanmerking twee allerliefste schetsjes, van
eene jagt- en eene vischpartij, verschuldigd zijn, welke aan sommige Typen van
Hildebrandt in de doodgebloede Nederlanden (wel te verstaan, het plaatwerk van
dien naam) herinneren en waarvoor de Schrijver elks hartelijken dank verdient. Dirk
is allergelukkigst. De stijl is over het algemeen los, waar, prettig, gemakkelijk,
aangenaam, opgeruimd. Slechts hier en daar wenschte men een woordje veranderd.
Bl. 140 r. 29 staat nog, dat waarschijnlijk reeds moet zijn. Eindelijk keurt men
algemeen het gebruik van fransche woorden af, zoodra onze moedertaal er van
dezelfde kracht aanbiedt en zij bij gevolg niet volstrekt gevorderd worden. Ressources,
accent, variëren, prouesses, extase; waarom niet liever: hulpmiddelen, toon,
afwisselen, kunst- heldenstukken, geestvervoering?
Twee dichtstukjes zijn elk met een plaatje uitgedoscht, deze keer - hoe spijt het
Klikspaan, dat zijne waarheidsliefde hem het woord gebiedt! - niet bijzonder
lofwaardig. In de eerste plaats dat bij het Nicotiaansche kruid. Dat het niet op de
verzen zou slaan laat ik doorgaan; het past er bij. Ook is het grappig gedacht, maar
de aardigheid zou door de uitvoering eerst regt moeten uitkomen, nu zou men het
plaatje bij een onzuiver geschreven boek kunnen vergelijken. En met dat al is er
verdienste in, verdienste, welke hetgeen er aan ontbreekt te meer doet betreuren. De
arm, waarmede die duitsche bursch die fransche grisette vasthoudt, is misteekend.
Men zou misschien hetzelfde kunnen zeggen van dien dikkert, die naast dien zeebonk
staat, zoo men zich eenige rekenschap geven kon van die zwarte vlak, welke zijn
romp verbeelden moet. Intusschen blijft beider bezigheid een raadsel. Eindelijk nog
hinderen al die kopjes op zijde voorgesteld - van de negentien figuurtjes telt men er
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dertien in die houding - daar zij iets stijfs geven aan het geheel. De duivelarij, bij de
vertaling van Victor Hugo's ballade, bevalt veel beter. Er is fantazy in de ontwerping
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van de schim en de duiveltjes zijn vlug en gemakkelijk gegroepeerd, hoewel dergelijke
voorstellingen op weinig oorspronkelijkheid meer kunnen aanspraak maken. De
groote fout van het tafereel is deze, dat de voorbijganger noodwendig hoofdpersoon
moest zijn. Een reiziger, blootgesteld aan al de gevaren van een togt bij nacht, aan
struikroovers, aan roofgedierte, aan het bedriegelijke geflonker der dwaallichten in
het moeras - allergeestigst hier voorgesteld - aan de wonderlijke geluiden des winds
door de bouwvallige kasteelen, om welke zijne beangstigde verbeelding hem allerlei
spookgestalten toovert; - zietdaar het onderwerp des bekenden gedichts. Hoe nu
brengt de teekenaar dit over in zijne kunst? Hij geeft ons eene fantastische verschijning
en sabbathdans bij een vervallen slot, welke echter niet blijken in den nacht plaats
te hebben, daar de sombere kracht, eigen aan de duisternis, op de plaat ontbreekt; in
een hoek en wijd in de verte ontdekt men een man op een paard, hetwelk den kop
trotsch in de lucht heft, niettegenstaande Victor Hugo de kenmerkende uitdrukking
van cheval résigné bezigt, welke de vertaler verkoos te verwaarloozen, maar de
teekenaar, zonder gevaar van rijm en maat, gemakkelijk had kunnen behouden. In
de verte ziet men eene galg, waar een reus aan hangt, en bij het paard keft een hond
den reiziger achter na; de teekenaar zal met dat gedierte zeker een wolf bedoeld
hebben, de tekst moet het echter uitwijzen.
De gedachte, welke het plaatje teruggeven moest, drukt het al te onbestemd uit.
De voorbijganger, gelijk reeds werd aangestipt, moest hoofdbeeld wezen, te midden
van een vrij uitgestrekt landschap, in hetwelk de verschillende gevaren, door den
dichter opgeteld, kunstig verspreid waren geworden. - Of nu de steendrukker zich
enkele dezer aanmerkingen behoort aan te trekken, ligt buiten mij.
Trekt Klikspaan thans zijn oordeel over den Studenten-Almanak te zamen, dan
komt het ongeveer hierop neder. Studenten-uitspanningen, prijzenswaardig om den
stijl; aan Blanche en Afscheid, zoetvloeijende dichtstukjes; Ada of Holland, eene
verdienstelijke vertaling; alle der opname overwaardig. Schoone verzen en eene
sierlijke dictie maken Susanna tot een goed stuk. Aan S......, de jongeling aan de
beek, vergeefs wachten, blij wederzien, het bloempje, zijn, de een meer de ander
minder middelmatig, plaatsbaar. Het Nicotiaansche kruid, aan een voorbijganger,
uit Schillers Wilhelm Tell, zou Klikspaan afgekeurd hebben. Omtrent Katwijk sur
mer, kan geene twijfeling bestaan.
De beoordeelaar twijfelt niet of het Leidsche Studenten-corps deelt zijne meening,
dat het weinig reden heeft, zich over den Almanak te vreden te toonen. Deszelfs
uitgave moet ook voor de Redactie, wanneer de bijdragen zoo schamel als dit jaar
uitvallen, eene ondankbare taak wezen. Naauwelijks is het jaarboekje een
Studenten-Almanak. Men mist alle jeugdigheid, alle dartelheid; geene grappen, niets
dan min of meer ongelukkige herinneringen aan de poëzij der mode. Alle eenheid,
alle Studentikositeit ontbreekt er aan. Als zoodanig is hij eene juiste uitdrukking van
den tegenwoordigen geest der Hoogeschool.
De proeven zijn bij uitstek slordig nagezien.
De beoordeeling van den eigenlijken Almanak, het zoogenaamde Voorwerk, op
hetwelk, naar Klikspaan met een oogopslag heeft meenen te bespeuren, belangrijke
aanmerkingen zouden te maken zijn, de Vriend des Vaderlands overlatende, begeeft
hij zich tot de beschouwing van het korte Verhaal der Geschiedenis van de Leidsche
Hoogeschool. Ook dit is minder goed geschreven, dan hij zou gewenscht hebben,
dan hij verwacht had. De Voorzitter van de Redactie heeft het Verhaal in een
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historischen, in een wetenschappelijken stijl verkiezen op te stellen, niet alleen zonder
zijne verbeelding eenigzins op te wekken, maar ook met versmading van ieder
bloempje, dat de oevers van zijn gedachtenloop eenigen
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geur, eenige behagelijkheid zou hebben kunnen bijzetten. ‘Elk zijn wijs!’ zegt het
plaatje voor van Lenneps Legenden en Klikspaan zou kwalijk doen met zich de
houding te geven van er iets tegen te hebben. De vraag is maar alleen of de Schrijver
geslaagd is. Voorzeker is deze, wel dorre, wel stroeve, maar geenszins bondige,
geenszins krachtige, geenszins gespierde schrijftrant, de stijl niet, welken hij zich
had voorgesteld. De Schrijver leze eens eene enkele bladzijde van onzen Thorbecke,
om zich te overtuigen, hoe weinig zijn uitsluitend zaakrijke vorm, welke, in plaats
van tot drooge, onwelluidende, maar deze onaangename eigenaardigheden
vergoedende kernachtige kortheid te stremmen, tot even onwelluidende langwijligheid
uitdijt, hoe weinig zijne overzwiepende volzinnen hebben van het bondige, het
ineengemetselde in het aangewezene voorbeeld. Het doel, dat eene soortgelijke pen
zich voorstelt, is, zoo weinig woorden, ja! zoo weinig letters mogelijk - van daar de
onbehagelijke opeenvolging van éénlettergrepigen - te verspillen, niet meer, niet één
meer dan dringend noodzakelijk is om het denkbeeld juist, helder, scherp, zuiver
rede- en bij gevolg zuiver taalkundig daar te stellen. Geel zou van een gierigen stijl
spreken. De stijl van het Verhaal is
Droog + soeperig = lam.
De soort van inleiding is overtollig; eveneens onder meer op bladz. 110 r. 2 bezig te
houden, en r. 29 te zijn: zulke dingen verzwakken den zin. Wilt gij een enkel voorbeeld
van lamheid in de phrase? Bladzijde 112 levert er een. ‘Volgens de gewoonte gaf de
invallende muziek het teeken dat de plegtigheid geëindigd was, dat elk zich
verwijderen kon.’ Waarom niet, korter en beter: ‘naar gewoonte gaf de invallende
muziek het teeken dat de plegtigheid geëindigd was.’ Bij dit onafgeronde van de
volzinnen is de stijl verwaarloosd. De bemoeijingen omtrent het gedenkteeken voor
Flamme en de bijzonderheid omtrent diens overlijden, hoe armelijk verhaald! De
alinea op bladzijde 121 kan er even min door, om niet te gewagen van dien
onduldbaren wanklank: het afleggen, in zulk eene ernstige passage. Op bladzijde
113 vindt men in vijf regels driemaal het woord vrolijkheid herhaald, en op de
volgende het woordje reeds herhaald op eene even hinderlijke wijs. Hetzelfde is het
geval met het woord liefde en zorg op bladzijde 116. Allemaal onbedrevenheid! Op
kleinere vlekken wil Klikspaan niet komen. Doch hoe weinig de Schrijver van zijn
stuk heeft willen of kunnen maken - dit is natuurlijk geen bewijs voor het gebrekkige
van den vorm - blijkt genoegzaam uit het stilzwijgen, dat hij bewaart, omtrent de
verschijning van den abbé Latouche in de Fonteinkamer aan den Burg, over welke
zoo veel geks, geestigs en fijns ware te zeggen geweest, en bovendien in den Almanak
had behooren gesproken te worden. Doch waarom Klikspaan den zwakken vorm van
het Verhaal des te meer bejammert, het is wegens de kloeke wijze - gelukkig is dit
gedeelte over het algemeen het best gesteld, het was misschien: pectus est quod
disertum facit - waarop het zich over het door de Professoren der Theologische
Faculteit genomen Besluit uitlaat, voor welke inzonderheid de Studenten dier Faculteit
den Schrijver, als tolk in het openbaar hunner gevoelens, hunne dankbaarheid
verschuldigd zijn, getuige deze krachtige volzin, aan welken Klikspaan gaarne zijn
zegel hecht: - ‘Wij zuchten onder de bezwarende bepalingen van het koninklijk
besluit van 1815, en van dien doolhof van daarop gevolgde koninklijke besluiten,
welker strekking, geheel in strijd met de behoefte der studerenden en het belang van
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den Staat, den toegang tot de Academische lessen, behalve voor de gemiddelden,
sluiten4, de vrijheid der studiën belemmeren, en eene wijde deur openzetten (die,
helaas! maar al te veel gebruikt wordt) voor allerlei misbruik. Strenge doch
regtvaardige wetten, en onpartijdige
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doch vrijgevige toepassing, die de onbekwaamheid weert van het bezit van die titels
en regten, die aan kunde en ijver toekomen, ziedaar wat wij - en buiten ons, Studenten,
nog vele anderen, - wenschen en hopen, maar, naar het zich laat aanzien, niet ligt
zullen verkrijgen.’
Helaas! bleek het reeds, dat de Studenten-Tijpen waarheid hadden gesproken, bij
gelegenheid van het in Junij 1841 door de Professoren der Litterarische Faculteit
genomene Besluit, thans bedroeft Klikspaan zich op nieuw over den invloed des
Studentenlevens op de Theologische en alweder op de Propaedeutische
Hooggeleerden. Het is waar, hij kan niet ontveinzen, dat hij wel eenigzins
onbedachtzaam handelde met zijne afkeuring zoo luid te verkondigen, want nu is
klaarblijkelijk de naijver der Hooggeleerde Heeren opgewekt, daar het waarschijnlijk
na de lezing was van hetgeen Klikspaan eerst in de beoordeeling van den
Studenten-Almanak voor 1842 en naderhand van bladzijde 337-342 van het
Studentenleven schreef, dat de Professoren der Theologische Faculteit, ingelicht en
aangemoedigd, een Besluit namen, geheel in denzelfden geest en nagenoeg van
denzelfden inhoud als dat van de NOBILISSIMA facultas philosophiae theoreticae et
litterarum humaniorum, waarom hij hun de voldoening van hun vurig te verstaan
gegeven verlangen ook niet mag weigeren, van de bedoelde vorige bladzijden, in de
beoordeeling van den vorigen Almanak en het Studentenleven, ten volle op hen, die
het zoo ten volle verdienen, toe te passen. Hij betreurt slechts hun den lof van
langdradigheid van redactie en hatelijkheid van inhoud niet in dezelfde mate, als aan
de besluitnemers van voorleden jaar, te kunnen toekennen. Vooreerst mist men hier
de fijngeslepene tegenstelling der werkelijk aan deze Hoogeschool studerenden en
de kweekelingen der Athenaea of allen, die niet binnen Leiden zelf hunne studiën
voortzetten, alsmede schijnt uit Art. 6 te blijken, dat het de Pedellen aanvertrouwde
ontvangen der bij het openen der collegies betaalde collegiegelden minder angstvallig
bepaald is dan bij het Besluit der Professoren van de Litterarische Faculteit. Voor
het overige komt de Godgeleerde geleerden de oneer toe van in hetzelfde voornemen
door het nemen van dezelfde maatregelen geslaagd te zijn. Hun Besluit werd insgelijks
kort voor de groote vacantie, ten einde geen opzien te verwekken, ingesmokkeld en
is weder voorafgegaan door eenige huichelachtige beweeggronden, waarin
uitdrukkelijk gezegd wordt - waarlijk, te veel eer, Hooggeleerden, gij maakt Klikje
trotsch en verlegen, hij had zulk eene uitkomst noch beoogd, noch gehoopt - dat het
genomen is in overeenstemming met de bepalingen van de Faculteit der Bespiegelende
Wijsbegeerte en Letteren, en vooropgezet, dat het strekken moet om aan het goede
opzigt over de Theologische Studenten en aan de geregelde orde van studie (van
studiën; het Besluit der Litterarische Faculteit sprak ten minste nog van de orde in
het Academisch onderwijs en den gang der studiën) bevorderlijk te zijn, welke orde
van studie het Professorendom meent te zullen bereiken, door de Theologische
Studenten eerst, ten einde zich te verzekeren dat geen enkele ontsnappe, in een
Faculteitsregister te vangen en vervolgens hen met de fooijen, waarop de wet elk
Hoogleeraar aanspraak geeft, voor nog de lessen gedurende een tweetal maanden
door den kweekeling zijn genoten, te laten overkomen. Want hierom draait alles,
hierop komt alles neder. Of nu de Theologanten, ten gevolge van deze inhaligheid,
om welke een eerlijk man ieder ander schuldeischer het huis uit zou doen smijten,
zoo veel vlijtiger zullen studeren, is nog onbewezen, en Klikspaan komt er voor uit,
dat hij het verband niet duidelijk gevoelt. Hem blijft het nog altijd centen-logica en
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de Academie eene industriële onderneming ter exploitatie van de beurzen der ouders
van de studerenden, aan wier goeden naam, aan wier crediet en soliditeit, de
Hoogleeraars zich in de eerste plaats vergrijpen; zoodat Klikspaan de Godgeleerde
heeren aanraadt, van zijne denkwijze over soortgelijke Besluiten, si tanti est,
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kennis te nemen in de reeds aangehaalde bladzijden van het Studentenleven; zij zullen
zich slechts de moeite van eenige minder beduidende, reeds gemelde veranderingen
hebben te getroosten, want er is geen tijd om voor hun genoegen die bladzijden hier
nog weder eens over te laten drukken.
Krachtens de Besluiten worden de Examina bij de Litterarische Faculteit in de
maanden Mei, Junij en September, bij de Theologische in de maanden Januarij, Junij
en September afgenomen. Klikspaan heeft hier voornamelijk tegen, dat deze beperking
van alle Examina, bij zulke talrijke Faculteiten en door eenzelfde personeel, altijd
door lessen ingespannen, tot slechts drie maanden in het jaar, voor de Examinatoren
vermoeijend wordt en alzoo niet dan bevorderlijk kan zijn aan de sleur, tot welke
men bij het afnemen van Examina onwillekeurig geneigd is en over welke reeds
zulke luide klagten worden aangeheven.1
Klikspaan deed opmerken in welk opzigt het Besluit, dat hem thans bezig houdt,
van minder vijandige stemming omtrent de Studenten was doordrongen dan dat van
de Litterarische Professoren. Artikel 13 zou hem zijne woorden echter haast doen
terugnemen. Daar staat: - ‘In den aanvang der maand December van ieder jaar, zal
aan den Kerkeraad van de Hervormde Gemeente dezer Stad eene lijst worden
ingezonden, bevattende de namen en woonplaatsen der Studenten, die in de vorige
maand, als Studenten in de Godgeleerdheid voor de Hervormde Kerk, op het Register
der Faculteit zijn ingeschreven, ten einde de Kerkeraad te beter in de gelegenheid
zij, om toezigt te houden op jongelingen, welke zich voor de bediening van het heilig
Euangelie vormen.’ Te vergeefs zocht Klikspaan naar den zin van hetzelve. In het
Reglement op het examen en de toelating tot het leeraarambt in de hervormde kerk
Art. 14. d. leest men: ‘Om tot het examen te worden toegelaten wordt vereischt: eene
kerkelijke attestatie, mede inhoudende, dat de candidaat meer dan twee jaren lidmaat
is van de hervormde kerk.’ Nu heeft welke Kerkeraad ook volstrekt niets met de
Hoogeschool gemeen en de Theologische Studenten staan onder geen naauwer
toevoorzigt dan elk ander lid der gemeente, en dit gaat zelfs zoo ver dat een Kerkeraad
een dergelijk getuigschrift aan den meest openbaar zedeloozen lichtmis niet wettig
zou kunnen weigeren, daar het getuigschrift van zedelijk gedrag, geenszins kerkelijk
maar wel degelijk academisch blijft, wordende afgegeven door de Professoren.
Bovendien is de in te leveren lijst overtollig door de jaarlijksche aangifte der Studenten
zelven, die, door in den Almanak de letter hunner faculteit achter hun naam te
plaatsen, de Kerkeraden, zoo zij er belang in stellen, de gelegenheid bieden, van met
de namen van al degenen, die zich aan de beoefening der Godgeleerdheid toewijden,
bekend te maken. Het artikel is dus òf eene dwaasheid óf slechts de vrucht van
begeerte om iets der jeugd braaf kwetsends, al is het dan ook ijdel, in het Besluit te
vlechten, van begeerte om toch zoo weinig mogelijk aan de vorige betreders van de
bane der eer toe te geven. Of eindelijk... Ja, Meneeren! Klikspaan kan niet nalaten
ongerust te wezen. Het betaamt op niets meer te

1

Deze aanmerking kan de Faculteit van Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, welke niet
meer dan 9 kweekelingen telt, niet op zich toepassen, die eveneens de Examina, doch niet
de Propaedeutische voor de Juristen, op drie vaste maanden bepaalt. Alleen kan Klikspaan
zich wel begrijpen, dat het ontijdig afleggen van Examina, waarvan haar Besluit spreekt, kan
slaan op den tijd hoelang een Collegie moet gehoord worden, minder hoe het slaan kan op
den tijd wanneer het Examen moet worden afgelegd.
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vertrouwen, wantrouwen wordt pligt. Gij weet, vrienden! die vaderlijke zorg!... Aan
de badplaatsen, wanneer de jonge mensch om de speeltafel draait, loopen ook
dergelijke zorgvolle gasten rond. Leest Art. 14 d. van het Reglement nog eens
aandachtig over. ‘Om tot het examen te worden toegelaten wordt vereischt: eene
kerkelijke attestatie, mede inhoudende, dat de candidaat meer dan twee jaren lidmaat
is van de Hervormde Kerk.’ Latet anguis in herba. Maar dan moest immers, zegt
gij, bepaald wezen, wat dan mede inhoudende? want het, reeds door het voorafgaande
zoo ver ons bekend is ontzenuwde, onberispelijk in leer en leven, dat om het even
op ieder leek wordt toegepast, is slechts eene formule en kan hier niet van eenige
kracht zijn. Vrienden! de vore des Artikels is breed en diep genoeg om er brandnetels
in te zaaijen. Niet te min blijft het toch altijd even duister, in hoe ver het duplicaat
van eene in den Studenten-Almanak aanwezige naamlijst, al staan de namen dan in
beide niet in dezelfde volgorde, een beter toezigt van een kerkeraad op jongelingen,
welke zich voor de bediening van het Evangelie vormen, kan bevorderen. Maar te
verwonderen is het, dat de Theologische Studenten van hunnen kant geene lijst bij
den kerkeraad hebben ingezonden, bevattende de namen en woonplaatsen van de
Godgeleerde Professoren, ten einde de kerkeraad te beter in de gelegenheid zou zijn,
om toezigt te houden op mannen, die zich aan de godsdienstige vorming van
jongelingen en de openbare prediking van de leer van Jezus, den Zoon van God,
wijden.
Klikspaan nam de vrijheid het Studenten-corps, bij gelegenheid van het Besluit
der Professoren van de Litterarische Faculteit, een weinigje na te rijden over de
houding, welke zij in hun misnoegen over hetzelve, hadden aangenomen. Hoe was
deze thans? Veel beter. Thans was de zaak, die niet meer van het geheele Corps, dat,
wegens de Propaedeutische collegies, in de meeste aangelegenheden van de
Litterarische Faculteit betroffen wordt, maar uitsluitend die van de Theologische
Studenten. Deze besloten zich per missive tot de Hoogleeraren van hunne Faculteit
te wenden, waarop der vertegenwoordigers der Faculteit, zulks geschied zijnde, werd
aangezegd voor de Besluitnemers te verschijnen. Men verhaalt dat zij door deze op
eene belagchelijke wijze zouden zijn toegesnaauwd geworden. Vervolgens... Helaas!
waarom niet voortgegaan op het ingeslagen spoor, moedig, onbeschroomd en kalm,
gelijk voegt aan wie zijne tegenpartij alles heeft voorgegeven? Vrienden! halve
maatregelen zijn gevaarlijker dan volslagene werkeloosheid. Waarom, nadat een
officieel stuk, uit naam der Studenten van de Faculteit, bij de Professoren was
ingeleverd en een zoo weinig bevredigend onthaal ondervonden had, zich niet tot
het Collegie van Curatoren gewend, en, bij deze geen gehoor erlangende, niet
opgeklommen tot den Minister van Binnenlandsche zaken; waarom, voegde ik er
bij, had Willem I zijne demissie niet gegeven, zoo elke gevestigde magt de verlatenen
den rug had gelieven toe te keeren, niet genaderd tot de deuren der audientiezaal,
eenmaal openstaande voor de wenschen en de klagten des volks? Waarachtig! bedenkt
het in gemoede! hij, die in dergelijke gevallen halverwege staan blijft en niet
voorneemt, een eersten stap wagende, het uiterste te beproeven, rijdt de klei en verliest
meer in zedelijke waarde dan wanneer hij zich zonder weerstand zoetsappig in het
gezigt liet spuwen. Gij sloegt den waren weg in; helaas! dat eene eerste nederlaag,
hoedanig dan ook, welligt bij een zeker gevoel van afhankelijkheid, waarop men
waarschijnlijk had gerekend, voldoende was u te mismoedigen!
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Zoo gebeurde het in den loop van dezen zomer, dat eenige Utrechtsche Studenten
des nachts naar de woning van den Hoogleeraar van Lidt de Jeude togen, die - gelijk
de Arnhemsche courant van 11 Junij ll. meldt, welks verhaal hier in goed vertrouwen
wordt gevolgd - goedvond zijne lessen, in plaats van in September nà in Mei vóór
de groote
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vacantie te openen, met het oogmerk zijn Hooggeleerde onder het oog te brengen,
dat zij desniettemin het honorarium moesten betalen en een betaald testimonium
overleggen voor lessen, welke nooit gegeven waren. Den Hoogleeraar lustte het
hierop in blakende gramschap te ontsteken, vervolgde, bijgestaan door zijn
amanuensis, zijne Studenten, met den blooten zwaarde, ontzag zich niet, steeds door
zijn amanuensis bijgestaan, eene worsteling met de jongelingen zijner zorge
toevertrouwd te ondernemen en leverde den volgenden dag eene geregtelijke aanklagt
tegen de verstoorders zijner Professorale rust in, te gelijk dat deze eene aanklagt
tegen den man der wetenschap indienden. Deze zoo veel gerucht makende, met zoo
veel heftigheid opgezette zaak, schijnt evenwel kort daarna door beide partijen, door
de Heeren Studenten uit vrees voor een vonnis, door den Professor uit grootere vrees
voor een openbaar schandaal, dat hem wel eens onherroepelijk van al zijne dertig
guldentjes had kunnen versteken en overgeven aan den algemeenen spot, te zijn
bijgelegd; ja! het nachtrumoer tot gelukkig gevolg gehad te hebben, dat leerlingen
en leermeester op dezen oogenblik weder op de voldoendste wijze verzoend zijn en
de lessen in de Zoölogie regelmatiger dan ooit worden gegeven. Men kan echter niet
ontkennen, dat, lag der jongelingen aan het hooren van dit Collegie zoo veel gelegen,
dat zij van plan waren de nalatigheid des Hoogleeraars paal en perk te stellen, het
uur, dat zij, ten einde dit te bewerkstelligen, uitgekozen hadden, wel eenigzins ontijdig
was, en de aanklagt, ingeleverd alleen ten gevolge van den voorgevallen twist en de
uitgedeelde oorvijgen, bezijden de hoofdzaak loopende, juist geschikt was hun
eigenlijk oogmerk in de schaduw te stellen en de oorzaak zou geworden zijn, dat het,
door niets anders dan hun wilden ijver en ondoordachte voortvarendheid, buiten
eenige werking ware gebleven. - Dat hebben zij verkeerd aangelegd! - was Klikspaans
eerste uitroep, zoodra hij de malle geschiedenis vernam; - en - voegde hij er, nog al
verwaand misschien, bij - ik wenschte dat de zaak de mijne ware geweest.
- En wat zoudt gij dan wel gedaan hebben, Klikje? klinkt hem eene stem uit Utrecht
in de ooren.
Het volgende: waren de klagten der Studenten van dien aard geweest, als waarvan
de regtmatigheid en algemeenheid is gebleken, dan zou hij, had men goedgevonden
de zorg voor die zaak aan eene Commissie op te dragen en hij tot het getal der
gekozenen behoord, eenvoudig verlof gevraagd hebben zich naar den Hoogleeraar
te begeven. Van dezen zou hij zonder iets meer zijn getuigschrift hebben gevorderd
en begonnen zijn de drie geeltjes op tafel neder te leggen. Daarop zou de Commissie,
in het bezit van dit overtuigend bewijsstuk, een adres aan het Collegie van Curatoren
hebben opgesteld, hetwelk, door de Studenten der Faculteit onderteekend, zou zijn
opgezonden, beklag inhoudende over een Hoogleeraar, die de lessen hem opgedragen
en waarvoor hij ƒ2200 van den uitgeputten lande trekt, niet geeft, met voorbedachten
rade bij elke aanvrage valsche verklaringen aflegt en voor ƒ30 met zijn naam eene
moedwillige leugen bekrachtigt. Aan welk adres het Collegie van Curatoren
naauwelijks zou hebben voorbij kunnen zich te laten gelegen liggen, zonder zich
openlijk en bepaald aan pligtverzuim schuldig te maken; had het daarvoor niet
geschroomd, dan stond immers nog altijd de weg tot hoogere magt open voor eene
nederige maar krachtige bede om gehoor, en bood de pers meer dan één middel aan
ter openbaarheid. Doch keeren wij tot het zoogenaamd Leidsch Athene of liever
Tomi terug.
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Quocumque adspicio, nihil est, nisi mortis imago.
Me sciat in media vivere barbarie.
Heu loca felici non adeunda viro!

Gij weet, Leidsche jongelui! hoezeer Klikspaan, sedert hij voor u zijne eerste letter
op het papier zette, onophoudelijk geijverd heeft voor beterkoop onderwijs, meerdere
gestrengheid in het uitreiken der graden, meer gevorderden ouderdom ter Academische
inschrijving en, daarmede zamenvloeijende, afschaffing der propaedeutica. Een paar
Besluitnemers van voorleden jaar schijnen het ook in dien geest begrepen te hebben
en, sedert al hetgeen over dit een en ander in de Studenten-Typen en het
Studentenleven te lezen staat ter hunner kennis gekomen is, nog al minder met het
wetenschappelijke van hun stand te hebben op gekregen. Las men weder op de vorige
series lectionum, dat de Grieksche en Latijnsche Collegies, benevens dat over de
algemeene Geschiedenis, gelijk sedert jaren het geval was, des Maandags, Dingsdags,
Woensdags en Donderdags zouden gegeven worden, thans blijkt het uit de
tegenwoordige, dat van elk dezer drie Collegies één uur, te weten dat van Donderdag,
is afgenomen. Klikspaan wenscht er de nieuw aangekomenen uit den grond zijns
harten geluk mede, het is zoo veel op de studiën gewonnen; of echter het inkrimpen
van die Collegies bij de Hoogleeraren uit eene soortgelijke oorzaak voortkwam als
Klikspaan bedoelt, hieraan zou men mogen twijfelen. Veeleer was het om het
Hoogleeraarsambt weder des te meer, zonder nadeel voor de beurs, tot eene sinecuur
te verlagen; want zijn het de Professoren niet, die in de eerste plaats, stellen zij nog
eenig vertrouwen in hunne geleerdheid en den invloed van hun onderwijs, met de
Propaedeutische lessen moeten op hebben, en dus, naar hunne wijze van zien, door
de besnoeijing van die Collegies, hunne Studenten wel degelijk benadeelen?
- Maar hadden zij het regt dan? vraagt een opgewonden standje.
Zeker! Ik zal u den chaos der wetten eens halen. Lees eens hier.
Art. 135. De collegie-gelden voor de lessen, waartoe ieder professor uit kracht
van zijn beroep is gehouden, zijn op alle onze hoogescholen dezelfde, te weten:
ƒ15,00 voor een collegie van tweemaal 's weeks, en ƒ30,00 voor een collegie van
meer dan tweemaal 's weeks.
Wij zijn inderdaad wel onnoozel, dachten de Hooggeleerden, viermaal 's weeks
een Collegie te geven, dat één keer minder hetzelfde geld opbrengt. Straks rabbelen
zij nog al de lessen achter elkander af, om er toch maar spoedig af te wezen. Neen,
neen, stel u gerust! die heeren weten zeer wel wat zij doen en hoe ver zij gaan kunnen,
en het is hun ook niet ontgaan, dat er nooit eenige wet is uitgevaardigd, welke niet
door der menschen toeleg kon verschalkt worden. Nergens leest men b.v. eene
bepaling dus luidende: - Het zal een Hoogleeraar niet vrijstaan met zijne broek op
de hielen den leerstoel te beklimmen. - Volgt hier nu uit, dat hij dus wel met eene
vlag uit zijne klep voor zijne jongelui verschijnen mag? Doch laat ons ernstig blijven.
Zoodra van den burger eerbied voor zichzelven, voor zijne betrekking, geweken is;
zoodra geen geweten, geen eergevoel zijne borst meer doet kloppen en zijne
handelingen bestuurt, is het gedaan met den staat en het volk, dat de hoogten der
zedelijk ontwikkelende gedachte, den breeden weg van den onafhankelijk werkenden
vooruitgang verlaat, om zich in het lage slijk der baatzucht, dien engen cirkel, te
wentelen. Maar zou Klikspaan zwijgen, omdat hier de wet, geëerbiedigd is het woord
niet, maar niet buiten haar gegaan wordt? ‘Zij’ spreekt hij gaarne den schrijver van
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waardoor hier, gelijk uit het vervolg en den zamenhang blijkt, de Professoren verstaan
worden) hebben geene dagelijksche kostwinning, en behooren zelfs, zoo veel zulks
de algemeene pligten van burgers toelaat, buiten het praktische leven te blijven, om
zich geheel aan onderzoek, hoe ver ook in schijn van onmiddellijke toepassing, toe
te wijden. Maar desniettegenstaande hebben zij andere, en belangrijker pligten te
vervullen, tegen wier verzuim geen wetboek ooit straffen zal bepalen, maar waarvan
de veronachtzaming hen aan de billijke ongenade der regering, en de verachting der
geheele maatschappij blootstelt.’
Honte à eux! car, trop loin de l'atteinte des lois,
L'honnête homme peut seul les flétrir de sa voix!5

En hiertoe roept Klikspaan allen op, die eene pen kunnen vasthouden en wie eene
taal ten dienste staat, hun door het Opperwezen voorwaar niet geschonken, opdat zij
hunne gedachte onder stoelen, banken of linten der afhankelijkheid zouden begraven;
hiertoe roept hij allen op, die het nog wèl meenen met de zedelijkheid van het gemoed
en niet wanhopen aan den geest van ons benarde volk.
Eén ding is troostrijk, is bemoedigend: de stemming der Leidsche Studenten, de
spanning, de verbittering, zich tusschen hen en de bedoelde Hoogleeraren hoe langer
hoe meer openbarende, de blik waarmede zij hen aanzien, de woorden waarbij zij
hen noemen. De waardige uitval in het Verhaal en de smaadwoorden in den
Redactie-avond dragen er ten bewijze toe bij, in welk laatste stuk, dat, al is het zwak
van stijl den algemeenen geest toch getrouw kenbaar maakt, zij openlijk voor
Bedelaars en Brigands uitgemaakt worden. Wel bekomen!
Zeer algemeen loopt het gerucht dat - maar het is ongeloofelijk - dat een der
Propaedeutische Hoogleeraars op het punt zou staan van op de sjees of eigenlijk op
den spoorweg te raken, dat zeggen wil, de stad te verlaten, om zich elders te gaan
vestigen, zonder nogtans daarom zijn ambt neder te leggen. Verbeeldt u, dat de
burgemeester van Utrecht eens te Voorschooten ging wonen! Welken invloed deze
ongehoordheid op Lessen en Examina zal uitoefenen, en hoezeer uit een en ander
blijkt, dat de zorg aan welke de Studenten, gelijk de Theologische Professoren roemen,
zijn toevertrouwd, niets meer dan een redekunstig sieraad is, late men daar; even
eens al de grappen, die reeds over dat vertrek worden verkocht, en dat men reeds
half ernstig de vraag heeft geopperd - omnia jam fiunt fieri quae posse negabam of nu de Professor werkelijk, zoo als sommigen beweren, zich nog de moeite zal
geven van een paar daagjes naar Leiden over te komen, dan wel - want ook zijn
behoorlijke gehoorzalen, hoe onontbeerlijk ook, een wreed gemis aan onze
Hoogeschool; in de eenige, welke in het Academiegebouw aanwezig en voornamelijk
voor de Propaedeutische lessen bestemd is, stond Klikspaan koude en rook uit en
wordt men door de onverhinderde zon de oogen verblind, of het vuile regenwater,
dat door de zoldering op het papier nederlekt, leidt de aandacht af en noodzaakt den
Student zijn pligt te verzuimen - dan wel of de Propaedeutici - de Litteratoren zijn
nagenoeg geheel van openbaar onderrigt verstoken - gedrongen zullen worden waarschijnlijk bij een nieuw Besluit - zelven naar de plaats zijner inwoning heen te
stoomen; - maar zoo het gerucht waarheid behelsde, zou het niet een onheilspellend,
een bedroevend teeken zijn, hoe alle lust, alle eergevoel, alle hoop en moed op het
aankomend geslacht, zijn uitgedoofd, hoe alle liefde en achting voor de waardigheid
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baarheid onzer oudste Hoogeschool te niet is gedaan, hoe de godinnen des zangs,
der geschiedenis, der wijsbegeerte, niets meer dan een rentegevend voorwendsel zijn
geworden, - en zou men niet geneigd zijn zoo iemand het woord van den baron
Walckenaer - en met meer regt dan waar deze het toepast - naar het hoofd te werpen:
- le barbare!2
Waarop Klikspaan zou voorstellen het Collegie van Curatoren, als eene nuttelooze
weelde, af te schaffen, met oogmerk om de presentiegelden en de reiskosten te
bezuinigen; waarop de gedeputeerde Staten op hunne beurt, naar jaarlijksche
gewoonte, zouden antwoorden: ‘met Heeren Curatoren der Hoogeschool te Leiden
mag men zich steeds verheugen over den bloei en luister der Vaderlandsche instelling,
waaraan zoo vele roemrijke herinneringen zijn verbonden.’3
Men bewere niet ligtvaardig, dat de zaken, welke Klikspaan zich, in den geest van
zijn arbeid, hoe onaangenaam het hem ook vallen mogt, geroepen vond naar zijne
krachten te gispen, van weinig, in de eerste plaats, van weinig algemeen belang zijn.
Niets van wat den geest openbaart mag der natie onverschillig wezen. De
verschijnselen aan deze Hoogeschool, geduld en bij gevolg zoo goed als geoorloofd,
laten zich met een enkel woord, deze ten volle kenschetsende, bestempelen:
minachting voor de jeugd. En zou de gezindheid der Hoogleeraren omtrent de
studerende jongelingschap, welke in de bedoelde handelwijze doorstraalt, en jong
en oud evenzeer verbaast, geen invloed, geen noodlottigen invloed op diezelfde
versmade jeugd, die men leert, als het ware uitnoodigt, zichzelve niet meer te achten,
uitoefenen? Volslagen blind en verstompt moet men zijn het te ontkennen. Droevig
genoeg zit zij verward in den doolhof van wetten en besluiten, wreed genoeg korten
deze haar de wieken in de vlugt harer studiën, krachtens den achterlijken maar
zichzelven welgevallig van onder deszelfs puinhoopen vergodenden kloosterdwang
des hoogeren onderwijs; - moet zij nu waarlijk nog, ten gevolge van de geldgierige
en sinecurische bemoeijingen harer leeraren, bij de ontevredenheid, welke ieder knap
en degelijk Student, over de opleiding, welke hem zijn vaderland tegen goud verkoopt,
naar het vreemde land, alwaar hij gedwongen is zich, wil hij zich eenigzins op de
hoogte zijner eeuw stellen, te gaan volmaken, mededraagt, ook nog voegen den
ongunstigen indruk, welken het bijzondere gedrag zijner Hoogleeraren hem
onuitwischbaar in de ziel heeft geprent? Minachting voor de jeugd! zietdaar, waarop
alles nederkomt; zietdaar, hetgeen de maatregelen van die men moest kunnen
eerbiedigen, ademen. Leidsche jongelingen! al versmaadt men heden uwe stem en
ontkent de magt uwer jeugd, - wanneer het vaderland in nood is, wanneer gij u bereid
toont het geweer des jagers op den schouder te torschen en zege op zege behaalt, dan
pocht men om strijd op de geestvervoering, welke uw moed in het veld en uw stand
in de burgerlijke maatschappij aan geheel het leger mededeelen; dan, wanneer gij
met mannelijke, onverschrokkene dapperheid op den vijand aanrukt, kraait men het
op preekstoelen en in dagorden uit, dat de geestdrift, welke u bezielt, als eene
electrieke vonk door de aderen vliegt van het gansche volk; dan, wanneer gij
terugkeert uit het veld, steekt men de vlaggen uit, wordt gij door den breeden Senaat
in plegtgewaad begroet en looft deze u met luider stemme, als de bloem, de hope en
de keur der natie! Thans, ja! na elf verloopen jaren, is een nieuw geslacht aan onze
Hoogescholen verrezen; maar al blijkt het dat de gedachte aan die voor het
2
3

Histoire de la vie et des poésies d'Horace, tome II page 337.
Zie Handelsblad van 16 Julij ll.
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is, toen de Academische jeugd, dewijl men hare jaren, haar leven en haar bloed - ja,
meer! - haren zedelijken invloed behoefde, werd hooggetild en gevleid, reeds voor
dat zij was uitgetogen, - welke redenen mogen er dan nu bestaan, dat men haar heden
verguist, dat men haar slechts goed genoeg acht om voor onderwijs dat er op toeloopt
afgeperste duiten op te brengen, dat men zich om hare billijke klaagstemmen niet
bekreunen wil en haar noopt innig gekwetst uit te roepen: - ‘dat zij zich regtmatig
gekrenkt gevoelt door dit onverdiend, onregtvaardig betoon van minachting!’
Hoe lang nog zal een dergelijke staat van zaken duren? Andere wetten!
eenvoudiger, vrijzinniger, gestrenger! Wetten, die worden gehandhaafd! Wetten,
voor leermeester zoowel als voor leerling! Het gebouw, het roemrijk gebouw, de
vrucht van voorvaderlijke heldendeugd, zakt in een. Maar niet gelapt, niet geknoeid,
niet gepleisterd! Onder den voet er mede, afgebroken tot den grond, en dat het met
een nieuwen luister op nieuwe grondvesten voor het oog van de beschaafde wereld
herrijze! Onze jeugd heeft behoefte, heeft dringende behoefte aan iets beters dan het
vaderland haar aanbiedt; voor alles aan een bewijs van belangstelling, aan eene hand,
die haar opheft, aan een mond, die haar verzekert, dat zij in een land, alwaar ouderdom
eene verdienste is, niet meer om hare groene jeugd de weerlooze verschoppelinge
blijven zal. Ziet het aan, het lieve werk, in de studerende jeugd! Verslapt hare
veerkracht, verdooft haar vuur niet? Alles verroest en vermolmt. Redt, redt ten minste
de Hoogescholen; dat het zinkend Vaderland ten minste nog eene zegenende hand
over het geboren nageslacht, haar eenigen schat, van hare stervenssponde uitstrekke!
Of moeten wij, in de deerniswaardige tijden, die wij beleven, dan alles - daar de
minister van financiën in de vergaderzaal der Volksvertegenwoordigers de verklaring
is komen afleggen:4 ‘dat veel heeft zamengeloopen om den toestand van 's lands
financiën min gunstig te doen zijn’, - nu maar, baloorig en wuft, laten verkankeren,
als een volk, dat aan geene toekomst meer gelooft?
De hemel zij dank! Klikspaan mag de pen nederleggen. Zijne taak is volbragt. Dat
dit stuk langer is geworden dan hij zelf wenschte is buiten zijne schuld. Er was,
helaas! zoo veel stof! Ontvangt mijne woorden, waarde Studiosi! met eenige
belangstelling! Mogten zij ingang vinden! Zoo mijn woord slechts ééne enkele
vruchtbare zaadkorrel in ééne enkele ziel mogt werpen, Klikspaan ware voldaan. Hij
is wel scherp, niet harteloos; ware hij het, hij zou misschien zachtmoediger - in
hedendaags-vaderlandschen zin - wezen. Zachtmoedigheid! helaas! die hollandsche
ramp! Nog slechts weinige maanden, en de al te lange baan is ten einde, en Klikspaan
roept u in zijn laatsten ademtogt een eeuwig vaarwel toe.
15 Januarij 1843.

4

Zitting 20 December ll.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

733

VI Aan de commissie voor de redactie van den Studenten-Almanak
Feel
How sharper than a serpents tooth it is
To have a thankless child!
SHAKESPEARE,

king Lear.

MIJNE HEEREN!

In den Studenten-Almanak voor het jaar 1844, welke voor weinige dagen door uwe
zorg het licht zag, staat een stuk, getiteld: losse gedachten over Recenseren, dat op
mijne werken, uitgegeven onder den naam van Klikspaan, en de jaarlijks daar aan
toegevoegde beoordeeling van den Studenten-Almanak, zinspeelt en dat ik mij
derhalve even openbaar aantrek als het, door middel van de drukpers, gemaakt is.
De schoen, die mij past, trek ik aan. Dit stuk, hetwelk men een reusachtigen steek
onder water zou mogen noemen, is, volgens den opsteller zelven, geschreven, om
eene Recensie te voorkomen, en moeijelijk op iemand anders dan op mij toe te passen.
De Tijdschriften toch, die zich aan den Studenten-Almanak lieten gelegen liggen,
waren, voor zoo ver mij bekend is: de Vriend des Vaderlands, de Gids, de Recensent
ook der Recensenten, de Studenten-typen en het Studentenleven. De veronderstelling,
dat de beide eerstgenoemde Tijdschriften zouden gemeend zijn, dunkt mij de
ongerijmdheid zelve, daar het toch wel niet anders, de Recensent uitgezonderd, die
het, meen ik, bij dien eenen keer liet blijven, dan op verzoek, door toezending van
een exemplaar, der voorgaande Redactiën zal geweest zijn, dat de Vriend des
Vaderlands sedert verscheidene, de Gids sedert de laatste jaren, eene beoordeeling
van het Academisch jaarboekje gaven. De Studenten-typen en het Studentenleven
blijven dus alleen over, in welke, nu drie jaren geleden voor de eerste maal en
vervolgens omtrent iedere Kersvacantie, Klikspaan zich beijverde eene uitvoerige
beoordeeling te leveren.
Dit, mijne Heeren, was mijn wensch op den voorgrond te stellen, alvorens ik de
vergunning verzocht voort te gaan en in eenige bijzonderheden te treden.
Het is juist vier jaren geleden, dat zich binnen de Academiestad eene stem verhief,
welke zich scheen voorgenomen te hebben, de studerende jongelingschap onder vaste
beelden brengende, een zoo volledig mogelijk tafereel daar te stellen van de Leidsche
maatschappij der Academieburgers. Het was die van Klikspaan. In de meer dan
gewone toejuichingen, waarmede zij de voldoening smaakte ontvangen te worden,
vond zij eene krachtige aanmoediging, en de Schrijver der bij afleveringen en na
ongelijke tusschenpoozingen elkander opvolgende schetsen, zag in den opgang van
zijn letterarbeid eene reden om zijn ijver niet te doen verflaauwen, maar dapper en
volhardend op den vrijwillig ingeslagen weg
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voort te gaan. Die schrijver was een jong mensch, die wel niet binnen, maar vlak
naast het Studentencorps stond, die, zijne jaren in aanmerking genomen, op dien tijd
nog tot het Studentencorps zou hebben kunnen behooren, die gedurende een
Academieburgerschap van zes jaren eene ruime gelegenheid had gehad om op te
letten, te onthouden en slotsommen te trekken, en die nu roeping gevoelde om in den
naar zijne meening meest aanneembaren en opscherpenden vorm die soort van
gedenkschriften zijns Studenten-tijdperks een volgend geslacht, niet uit louter
vermaak, maar ter verbetering zoo mogelijk van den verslapten geest en het trage
onderwijs, ter bevordering van wat degelijk, vrijzinnig en waaraan meer behoefte
ontstaan was, der Academische burgerij mede te deelen. Daartoe verscheen hij niet
in zijn eigen pak. Opdat hij een duidelijker en verstaanbaarder taal zou mogen voeren
en meer gereedelijk ingang vinden bij de menigte, trok hij het allengs meer en meer
versleten en thans nagenoeg doorschijnend geworden gewaad van een Student aan
en gaf zichzelven den, helaas! zoo berucht geworden naam van Klikspaan. Maar die
naam was geene bloote pseudonym; het was een karakter, geheel verschillend van
dat van den Schrijver zelven: de woordenkeus, de stijl, de toon van het werk zijn
daar om er ten bewijze van te verstrekken. Het was een Studentikoos masker. De
Schrijver speelde eene rol, Klikspaan was geheel Student, oud Student, de goede
Student; de Schrijver van de Typen had zichzelven in eene Type omgeschapen, en
hij trachtte die letterkundige stelling, dien min of meer dramatischen kunstgreep,
met meer, dat hier te pas zou kunnen komen, in de Inleiding van zijn eerste werk aan
te geven.
Hij rekende op eenigen invloed, op eenige dankbaarheid. Hij had daarom
gewenscht, dat zij, voor wie hij schreef, zijn streven beter begrepen en aan hetzelve
meer regt gedaan hadden; doch zeker verwachtte hij niet, dat een arbeid, welke het
middenpunt van zijn ganschen toeleg uitmaakte, waarin hij zoowel al zijn geest als
al zijn hart, beheerscht, gelijk beide zijn, door zijne ingenomenheid met de zaak
eener verwaarloosde jongelingschap, uitstortte, door miskenning en vijandige
aanvallen zou ontluisterd worden, van den kant diergenen juist, voor wier zedelijke
ontwikkeling, waardiger erkenning en dierbaarste belangen hij nooit geaarzeld had
zich het misnoegen op den hals te halen van hen, wier gezag, naar zijne wijze van
zien, hare schreden belemmerde, en over had gehad, zichzelven, waarschijnlijk voor
altijd, de poorten te sluiten, aan wier binnentreding de eerzucht van latere dagen zulk
eene in zijne oogen dwaze behoefte gevoelt. Allengs, - waarom het ontveinsd, daar
hij zijn leed er over, gelijk gij het u misschien zult herinneren, bij het einde van
Klikspaans Schouwburg uitdrukte? - nam die belangstelling der Studenten eenigermate
af, en ofschoon de verspreiding van het werk er geenszins door leed, dewijl het zijne
vaste lezers langzamerhand ook onder een grooter publiek gevonden had, betreurde
hij echter, dat de maatschappij, welke zijn hoofddoel uitmaakte, zijne pogingen met
eene zekere onverschilligheid was begonnen aan te zien. Hij schreef zulks toe aan
het verschil tusschen zijn eerste werk en zijn laatste, verschil, waarmede hij trouwens
rekent zichzelven te mogen gelukwenschen, daar hij het zich voorstelt als een gevolg
van den zedelijken vooruitgang, welke ieder mensch dierbaar moet zijn, hoewel het
hem toch, zoo ver hij weet, nooit aan zijne eerste beginselen ontrouw deed wezen
en de lijn breken, sedert vier jaren getrokken. Maar, stemt het toe! hoe was het toch
wel anders mogelijk, of, onophoudelijk nadenkende over, turende op, onderzoekende
en besprekende hetzelfde onderwerp en het in zichzelven om en weder om wentelende,

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

deze gestadige bespiegeling moest tot hoe langer hoe meer en gewigtiger
ontdekkingen, besluiten, nieuwe denkbeelden en aanzigten leiden, deze allen zich
hoe langer hoe breeder ontwikkelen, uitbreiden, bij den

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

735
Schrijver tot voller rijpheid komen, hem opvoeren tot een hooger standpunt, en hoe
zekerder hij het met zichzelven eens moest worden omtrent verscheidene punten,
welke in de eerste beide jaren in zijn brein nog in het duister der onzekerheid en
weifeling gedompeld lagen. Het zedelijker bestanddeel bekwam van lieverlede meer
de overhand; Klikspaans schetsen helden allengs van de schilderij tot het betoog
over; naar de bron van den ernst zwol droogde de ader op van de boert, en dit
verschijnsel in het zamenweefsel van des Schrijvers gewrochten beviel niet zoodanig
aan de twintigjarige jeugd als de hansworsterijen van de Studenten-Typen, van welke
ik thans echter twijfel of het grootste gedeelte mijner lezers toch de eenheid van zin
wel heeft gevat.
Daarbij kwam, dat het Studentenleven den Student minder onvoorwaardelijk
verhief en beminnenswaardig voorstelde dan de Typen. De Schrijver had namelijk,
al naauwer en oplettender waarnemende, bespeurd, dat zekere neiging der studerende
menigte eigen was, welke hem in strijd scheen met de degelijkheid, die hij zoo gaarne
met de vrijheid, den Academieburger toekomende, en hare eenigzins luidruchtige
vermakelijkheden en uitspattingen, die veiligheidskleppen van deszelfs leeftijd,
verzoende. Hij vond deze neiging in hetgeen zoo vaak onder den naam van Wuftheid
is omschreven en aangetoond, en met dien sleutel in de hand ontgrendelde hij vele
geheime valluiken en bragt hij licht in schemerende en raadselachtige schuilhoeken
van den tegenwoordigen Academischen geest. Tegen deze neiging zag hij niet op
krachtig te velde te trekken, want hij meende dat zijne bedoelingen als zuiver,
gemoedelijk en belangeloos erkend werden en men in zijn openhartig aandringen
den ijver van een gestrengen, ja, het zij! al te gestrengen vriend wettigde, niet de
kwade trouw zocht te ontdekken van een partijdigen vijand; want de Wuftheid was
hem de ondermijnende en ontzenuwende kwaal en kanker der jeugd, een gevolg van
de laauwheid, den stilstand en de middelmatigheid, welke het vaderland tot een der
meest achterlijke rijken der beschaafde wereld vernederen en met zich voeren het
kwaad, in meer dan eene bladzijde met al de zeggingskracht, hoe gering dan ook,
welke de hemel den Schrijver toestond, aangewezen.
Uit hetzelfde oogpunt en ten einde elke gelegenheid aan te grijpen, welke nut kon
stichten en licht aanbrengen, wendde hij zich, altijd in zijn aangenomen karakter, tot
den Studenten-Almanak. Een boekje voor de Studentenwereld, dat het publiek op
de hoogte van de poëtische en bellettristische uitspanningen der Studenten pleegt te
stellen, critisch beschouwd in een arbeid, gewijd aan het heil, den vooruitgang, de
beschaving der studerende jeugd, waar stond de beoordeeling beter op hare plaats!
De eerste maal beoordeelde hem de Schrijver als het ware ter loops; doch hij werd
ongelukkig verkeerd verstaan. De greep, zoo als u bekend is, bestond enkel in de
rangschikking der stukken, gelijk zulks door het motto werd aangeduid; men zag dat
motto over het hoofd. Achter elk stukje had hij kortheidshalve slechts een paar
woorden van critiek gevoegd; dat moest pedant en uit de hoogte heeten, en men hield
den inval voor eene hatelijkheid. De Schrijver dacht toen ongelijk te hebben en een
jaar later leverde hij een breedvoerig en geleidelijk uiteengezet vertoog. Vooraf ging
eene bladzijde ter inleiding, wier herlezing, ter nadere opheldering en regtvaardiging,
ik u, mijne Heeren, zou aanbevelen, wanneer uwe vooringenomenheid van mijn werk
niet al te afkeerig was. Tot des Schrijvers blijdschap mogt evenwel de inhoud van
den Studenten-Almanak de uitspraak, in haar geheel zamengetrokken, niet ongunstig
doen uitvallen en zelfs de meest gevoelige eigenliefde ongedeerd laten. Voorleden
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aan den
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Schrijver? of, heeft hij misgezien, zoo gelieft het aan te toonen. Maar nergens gelooft
hij iemand te hebben beleedigd, onbillijk te hebben gegispt of zijne aanmerkingen
niet met gegronde bewijzen gestaafd; nergens bestaan, neen! schemeren zelfs blijken,
dat hij naar een minder zuiver doel dan bevordering van het schoone en goede binnen
de Academiewereld zou gestreefd hebben.
Het was natuurlijk mijn voornemen, ook thans - het zou voor de laatste maal
geweest zijn - van den Studenten-Almanak verslag uit te brengen, en reeds had ik
hem naauwkeurig tot dat einde doorgelezen, toen het laatste stuk, geschreven met
veel warmte van overtuiging, doch in eene tegen mijne werken vijandige stemming,
mij van voornemen deed veranderen. Want hoezeer ik oordeel, dat eene vrije pen
berispelijk handelt en een laakbaar voorbeeld stelt, door, overtuigd van wèl te doen
en mogelijk eenig nut te weeg te brengen, nogtans te wijken voor een zoodanig bevel,
geef ik niet te min toe, gevoelende, dat ook standvastigheid in enkele gevallen
onraadzaam kan wezen, door het oogmerk, hetwelk men tracht te bereiken, juist te
doen missen. De harde taal van de losse Gedachten heeft bovendien zeker veel meer
ingang gevonden bij de groote menigte dan mijner bezadigder gematigdheid zou ten
deel vallen en binnen weinige weken zal Klikspaans stem voor altijd verstommen
en de zonderlinge betrekking opgehouden hebben, welke hem sedert vier jaren aan
de Leidsche Hoogeschool verbindt.
Ik zal mij derhalve de moeite sparen, mijne Heeren, uwe aandacht langer gevestigd
te houden op een zoo weinig doordacht stukje als hetwelk door uwe zorg in den
Studenten-Almanak verscheen en voeg hier nog slechts ten slotte bij, dat het mij,
meer dan ik te dezer plaatse kan uitdrukken, bedroeft eene zoo vijandige uitlegging
te zien gegeven aan, als onvrijzinnige en bekrompene gezindheid betoond, omtrent
de werken, welke mijne belangstelling en genegenheid tot de oudste onzer
Hoogescholen en het Corps harer kweekelingen in het licht riep, door de meest
letterkundige Commissie uit het ligchaam der Academieburgers.
Ik heb de eer te zijn,
LEYDEN,

27 December 1843.
MIJNE HEEREN,
Uw Dienaar,
De Schrijver van de Studenten-Typen en het Studentenleven.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

737

Ophelderingen

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

739
1
Professor! ik maak eene diepe buiging, en leg een allerneedrigst
compliment af; ik wist eigenlijk niet, dat UE. zoo mooi kost pleiten, als
UE. gedaan heeft in de Konst- en Letterbode.
En dan volgt er weer eene bewijsreden, die alléén genoegzaam zijn zou,
om de pen te doen opvatten, waarin Prof. vertelt, dat de Studenten soms
het geld der collegiën tot andere einden doen dienen; hetgeen in andere
woorden beteekent, dat er Studenten zijn, die hunne Ouders en Voogden
bestelen, en die dus schurken zijn.
Ik mag de daadzaak niet ontkennen; ik geloof, dat het wel eens gebeurd
is, mogelijk nog gebeurt, maar ben ook overtuigd, dat zij, die daartoe in
staat zijn, ook wel andere middelen om te bedriegen zullen vinden, zoodat
de zedelijkheid weinig bij de nieuwe wetbepaling winnen zal; te meer,
daar zulke Heeren, zonder teekenen bij het begin des Academiejaars,
daarom even goed het geld van hunne Ouders of Voogden kunnen
ontvangen.
Nog eene aanmerking: zij is deze, dat ik mij niet kan voorstellen, hoe een
Prof. zijne eigene leerlingen een zoodanigen smet kan aanwrijven, te meer
daar hij 't niet in zijne magt heeft het zoo te regelen, dat de schuldigen
alleen, en niet tevens de onschuldigen met den vloek van het
liefdemoordend wantrouwen in de oogen hunner Ouders en Vrienden
gebrandmerkt worden.
Volgens de natuurlijke regeling, die Prof. eene onregelmatigheid gelieft
te noemen, kreeg een arme slokkert zijn geld van een goedhartigen Prof.
nog al eens terug.
- Dat kan nu ook!
Niet zoo gemakkelijk, Prof.! Als ik nu aankom, en mijn geld moet storten,
kent Prof. mij niet, en weet niet of ik arm of rijk ben, of ik het waard ben
of niet, dat Prof. mij de gelden teruggeeft; - daarenboven kan een Prof.
moeijelijk aan het geld zien, dat hij met dat van vele anderen in één zak
van de pedellen ontvangt, of er geld van mij onder is.
- Maar, jonge heer! kan men het dan niet teruggeven bij het Examen?
Hoor eens, Prof., ieder heeft zijne gedachten; maar mij dunkt, dat wat
vroeger eene beleefdheid was, dan een aalmoes zou worden.
Ten tweede: ik teeken van daag, betaal morgen, en sterf aan het einde der
week...
- Heeft dan een Prof. geene aanspraak?
Dat heeft hij gewis. Hij zou, bij weigering van betaling, zelfs de familie
des dooden in regten kunnen vervolgen; maar toch geloof ik, dat de
bedoeling der wet niet zoo is, maar deze de collegiegelden beschikt heeft
tot het betalen van de lessen, die men genoten heeft.
En nu... ten derde: ik betaal mijn collegiegeld - goed; ik krijg eene quittance
- best; daar is geen collegie - slecht; daar is 't geheele jaar geen collegie allerslimst; maar wat kan ik er nu aan doen? Ik heb betaald, en het eenige,
wat ik aan mijn heele collegie heb en gehad heb, is de quittance van den
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pedel; daar zal men ook niet vet van worden, zoo als de kat zeî, toen de
melkkan omlag.
- Maar, jonge heer! wat vind je dan toch mooi in mijn schrijven?
Kijk, ik zou in UE.'s plaats nooit den moed gehad hebben zoo iets te
schrijven; daarom vind ik het zoo mooi, dat UE. den moed daartoe gehad
hebt!
Gedenkschriften van een Student, 1841.
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2
De Gids, 1843, bl. 49.
3
Buitenlandsche Studenten worden overal aan de Hoogescholen tot een
genoegen en eene eer gerekend; en men moet hun de studie, en ook het
verkrijgen van den graad, niet moeijelijker maken, dan noodig; maar zoo
gemaklijk, als mogelijk is - behoudens volkomene overtuiging, en openlijk
gegevene blijken, van hunne bekwaamheid. - Want buitenlandsche
brekebeenen, die in hun eigen land niet zouden kunnen geadmitteerd
worden, hier toe te laten, om de promotie-penningen (en misschien nog
eene handvol geld, voor eene broeikas van eenige weken) van hen te
trekken - ware zoo schandelijk in zich zelf, als verderfelijk voor de achting
onzer Hoogescholen buiten af.
Consideratiën van Prof. H.W. TYDEMAN,
te Leiden, over de punten van overweging betrekkelijk het Academisch
onderwijs, Julij 1828, bl. 19.
4
Zie het Koninklijk Besluit van 15 Februarij 1843, Art. 3.
5
A. BARBIER,

iambe XII.
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Naschrift
Amis, un dernier mot! - et je ferme à jamais
Ce livre, à ma pensée étranger desormais.
V. HUGO,

les feuilles d'automne.
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Zekere P. Kikkert, leermeester in de teekenkunde, gaf in den jare 1798 te Amsterdam
een boekje uit, getiteld: Proeve van etskundige uitspanningen, drie verzamelingen,
elke van zes plaatjes, bevattende, van welke het laatste zestal de afbeelding vertoont,
naar het leven geteekend, van onderscheidene destijds befaamde Leidenaars, met
toepasselijke gedichtjes daarnevens, als: van Jean Baptiste Fertez, een kleedermakers
knecht, die met de woede behebt was van op zijne manier door dik en dun fransch
te spreken, waarvan het bijgaande versje geen onaardig staaltje geeft, en wiens mort
devant tomba in Leiden sur la 10 Sept. 1796, viel zijnde 54 ans; van Klaas
Langenakker, een toenmalige Dauw Lem, met wien hij meer dan eene overeenkomst
had; van den zoogenaamden Jan Rondekont, pakjesdrager aan het Haarlemsche Veer;
van zekere oude bedelaarster, Marytje van Harten, omstreeks de Marepoort en in
andere wijken van Leiden bekend onder den kluchtigen naam van kluit water en brij;
van Gerrit, bijgenaamd de Doctor, even als Jan Zwanenburg de Schilder,1 wiens
conterfeitsel met een zijner origineeltjes in het eerste zestal van Kikkert werd
opgenomen, een Leidsche gek, in den trant, verbeeld ik mij, zoo als wij den
goedaardigen generaal Sakkie gekend hebben, voor eenige jaren in het Ceciliagasthuis
dezer wereld overleden, die in ongestoorde vreugd voor een cent een liedje floot, de
taptoe nabootste of met snorren en bakkebaarden van wagensmeer, den gewonen
jagerspet, het geschenk van een voormalig uitgetrokken Muzenzoon, op het hoofd,
en een geheel uniform, afzetsels, bandelier, sterren op de borst, met wit krijt door
een spotboef over zijn jas heen geteekend, daar heen stapte, of wel gelijk wij heden
nog gekke Geert, de knorrige sprokkelaarster, ontmoeten en gekke Aal, des Zaturdags
hare aalmoezen ophalende en trekkende met hare afgrijselijke handen aan de bel,
welke een oogenblik later door de poezele in capret gevat-

1

Jan Zwanenburg is een reeds bedaagd Jongeling, welke, wel is waar, alle vier zijn vijf zinnen
heeft, doch dezelve schijnen eenigsints afgesleeten te zijn, zeker is het, dat hij, zedert eenige
jaaren in een gekkenhuis geplaatst, een gerust en stil leven leidt, zo echter, dat hij zich nu
en dan vertoont, 't zij om eenige gewoone giften te gaan ontvangen, 't zij, om de uitneemende
fraaije voortbrengsels van zijn penceel aan de gretige liefhebbers te gaan aanbieden, en
indedaad, met betrekking tot zijn kunst leeft hij in een gouden Eeuw, want van alle kanten
wordt hij met open armen ontvangen, en men weet zijnen ijver zo wel te beloonen dat hij
somtijds (zo verre gaat de mildheid onzer Natie, wanneer ze zich slechts kunstjuweelen voor
haare schatten kan aanschaffen) twee stuivers voor een zijner fraaije tekeningen ontvangt.
Men besluit hier uit, en met reden, want ik had zulks tot hier toe vergeeten aantehaalen, dat
hij een Tekenaar is, en indedaad, zijne verdiensten in dat vak zijn bij elk onzer Stadgenooten
bekend, doch zijn genie te uitgebreid zijnde om de kunst tot een beroep te verlaagen, is zulks
bij hem alleen liefhebberij en uitspanning, zo als hij zelf zulks zeer nederig gelieft
uittedrukken, desniettemin zijn zijne Tekeningen in hooge waarde, en ten sterkste gezocht;
zelfs zijn er liefhebbers welke eenigen zijner beste stukjens in lijsten achter glas geplaatst
onder hunne overige liefhebberijen ophangen, daar dezelve zeker geen gering figuur maaken,
te meer, daar hij de uitsteekende verdiensten bezit van doorgaans zich van geene andere
couleuren dan van Vermillioen en Sapgroen te bedienen.
P. KIKKERT,

proeve van etskundige uitspanningen, bl. 29.
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te vingertjes van een lief meisje staat aangeraakt te worden, - en eindelijk het
afbeeldsel van Dorus den gebogchelden oppasser van de Heeren in het
Staten-Collegie,2 welke bediening den armen stakkert niet meer dan wekelijks een
dubbeltje van ieder opbragt. Nog had Kikkert er het portret van Leidens grooten
dichter, Elias van Boren, willen bijvoegen;
Maar och! hij was needrig, en hield van geen eer.
Hij had het vernomen, men zag hem niet meer;3

en weigerde zich tot Kikkerts doel te verkenen. Doch in plaats van zijne gelijkenis
wordt ons een zijner dichtgewrochten medegedeeld, dat van zijne halstarrigheid
getuigt en hem misschien beter wedergeeft dan het de etsnaald van Kikkert zou
gedaan hebben.
Eerzaam Heer Burger Kikkert,
Op u verzoek erken ikke,
Burger Kikkert, Uwe als Schilder;
Geloof ik, gij zijt een goet portretmikker.
Gij noemt mij Poeet na den trant,
En ik wil niet hangen aan de want,
En dat vooral bij een groot Heer;
Ik bedank u wel deegelijk voor deze keer.

Een soortgelijk werkje, meer Academisch toegepast, zou ik niet onaardig oordeelen.
Ziet hier wat ik mij voorstellen zou. Uit te geven een Academisch Album, bevattende
een stel portretten van Academische lijfstukken, hetwelk ieder Student een aangenaam
aandenken aan zijn verblijf te Leiden zou leveren, als: van den zoo jammerlijk na
27 jaren dienst bij het Corps ampart gezetten Toon Muller; van den ouden
stokke-Mozes met zijn Zoon:

2

De Edele groot Mogende Heeren staaten van Holland en West-Vriesland aanmerkende, dat
de Ingezetenen dezer Landen zo weinig van hunne kinderen lieten Studeeren in de Heilige
Theologie, [noot: Het schijnt, dat de reden van de fondatie der Leidsche Hoogeschool
voornamelijk was, om alzoo goede gereformeerde predikanten aan te kweeken en zoo doende
een bolwerk tegen het catholicismus op te werpen, gelijk blijkt uit deze woorden van van
Hout, bij gelegenheid der inwijding van 't Staten-Collegie:
‘De voornaemste bewegende oorzake der stichtinghe dezer Universiteijt ('t zij mij geoorlooft
't geheijm te openbaren) was de THEOLOGIE.’
beschrijving der stad Leyden, I, bl. 243.] en dat in tijden en wijlen de Kerken der
zelve Landen mochten gebrek en van noden hebben geoeffende en geleerde Persoonen, om
den dienst van het Prediken des Heiligen Euangeliums en de Bedieninge der Heilige
Sacramenten waar te nemen en te bedienen, hebben dezelve Heeren Staaten, in de jare 1591
met den anderen Staatsgewijze vergadert zijnde, geresolveert en besloten, binnen deze Stad
Leiden, te stichten en op te rechten een Collegie in de Heilige Theologie.
ORLERS, beschrijving der stad Leiden, I, bl. 235.
BILDERDIJK, Romoald.
ORLERS,

3
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Naast d'ouden Mozes stapt de jonge langs de straat:
Naast de ondergaande zon een nieuwe dageraad;

van Robert, de alknecht; van de hupsche moeder Schlette met hare beide dochterkens;
van den Bravo, die van een vagebond een geschikt individu wordt; van Cent uit den
Paauw, tot wiens portret niet lang geleden reeds pogingen werden in het werk gesteld,
- en van wie er al meer toe konden gebragt worden. Dit Album zou worden verrijkt
met een tekst in den geest van dien der verongelukte Nederlanden; vier bladzijden
zouden voldoende zijn om de uitlegging van den persoon, van zijn karakter en zijne
hoedanigheden te geven, terwijl de plaatjes in de manier van dezelfden konden
bewerkt worden, tenzij men steendruk verkoos boven houtsnede en borststukken
boven beelden ten voeten uit, tenzij men aan bijschriften onder de platen als b.v. om
slechts iets te noemen, die van G. Brandt onder de afbeeldingen van de Romeinsche
Keizers, de voorkeur schonk boven tekst, gelijk die Hildebrand gaf bij de
voorstellingen in de Nederlanden.
Voorzeker ware iets dergelijks ligt te ondernemen, en de uitvoering zou het minste
bezwaar wezen. Inderdaad, het baart verwondering, dat de geest van industrie, welke
alle landen en standen doordringt, noch Springer, noch van Baak, noch Arnz, die
reeds, door de bevallige uitgave van Grietjes des Wafelbakstertjes portret, zulk eene
gelukkige proeve nam, een soortgelijk denkbeeld ingaf. Een schrijver van den tekst
ware spoedig genoeg gevonden in eene stad, onder wier studerende jeugd zoo
menigeen bekwaam is iets geestigs en passends te leveren. Ik houd mij verzekerd,
dat de uitgave van een dusdanig Academisch Album, ieder Academieburger welkom
en de lijst van uitnoodiging spoedig met een genoegzaam aantal handteekeningen
bedekt zou wezen. Want, ziet! er komt een tijd, en de jeugd begrijpt zulks reeds te
midden harer lente, dat men minder in het toekomende dan in het verledene leeft,
dat men zich met uitgestrekte armen naar de meer en meer vliedende Eurydice des
doordartelden toeneigt en de gevaarlijke zwijmeldrank uit de Lethe, welke men zoo
onbezonnen inzwolg, om zich niet dan wanneer het te laat was te herinneren, ons
eene walg en eene giftteug geworden is. Dan zijn ons de geringste teekenen, de
onbeduidendste merkpalen onzer afgelegde stappen, de flaauwste terugspiegelingen
des voorbijgevlodenen eene weldaad, en wij knielen neder voor een zijden strikje of
kussen aanbiddend en weenend het blad eener verdroogde bloem.
2 April 1844.
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Vertaling Bijloop II, ‘Wuftheid’
Het zou niet onmogelijk zijn, dat de Heeren Studenten-Toonkunstenaars Klikje een
weinig kwalijk namen, dat hij hunne lievelingskunst zoo hard viel. En te regt.
Misschien ging hij ook wat ver, en stelde de voordeelige, de voortreffelijke zijde der
muzijk wat al te veel in het duister; doch de geest der Hoogeschool dreef er hem toe;
want toen hem inviel, dat de hartstogt voor de muzijk er het zijne aan toebragt, om
de Wuftheid, de oppervlakkigheid, in de hand te werken, toen werd het pligt den
vinger op de wonde te leggen. Ja! het is niet te loochenen, de kwaal onzer
jongelingschap, - waarom het vleijend of angstig verzwegen? - is Wuftheid,
overdrijving der in onze bladen zoo dikwerf geprezene en aanbevolene humaniteit.
Onze jeugd besteedt te veel tijd voor haren spiegel, zij geeft te veel toe aan de
fladderzucht der wereld, leert in het salon minder de geestige luchtigheid der
gesprekken van diegenen aan, wier kunde en fijne smaak, wier menschen- en
wereldkennis het anders zoo ijdel geklap der zamenleving tot eene der aangenaamste,
wegslependste en moeijelijkste maatschappelijke kunsten weten te verheffen, dan
het slag, om in vooraf vastgestelde bewoordingen door te slaan over onderwerpen,
bij welke hunne ongestadigheid zich nooit de moeite zal gunnen te blijven stil staan,
met uitdrukkingen, aan de algemeene beschaving ontleend, oordeelen te vellen, welke
de kern der zaak ter zijde laten, met ligtvaardigheid vonnis te wijzen over personen,
verre boven hen verheven, en bij de vrouwen in gestereotypeerde zinsneden en
pligtplegingen hunne opwagting te maken en haar toe te spreken in van buiten geleerde
en afgeluisterde zegswijzen. In één woord, zij krijgen in de vereenigingen der wereld
inzonderheid den trant beet van dien bekenden, flaauwen modetoon, welke de
onwetendheid vergoodt en maar al te dikwijls voor goeden toon doorgaat, gangbare
munt, ten behoeve van iedere mate van verstand, welke den geestrijke onbeteekenend
en den onbeteekenende dragelijk maakt, een praat, waarbij men zich enkel ten doel
stelt geluid van zich te geven, zonder dat het iemand in het hoofd behoeft te komen
- van daar het geheim, dat onze zoogenaamde beschaafde kringen zoo uiterst
aanlokkelijk maakt - dat men bijeen is, om elkander, door afwisseling en wisseling
van geest, door wederzijdsche vlugheid van opvatting, door fijnheid van beschouwing,
door het vaardig en geleidelijk in beweging brengen en aaneenschakelen van allerlei
aan plaats en oogenblik voegende denkbeelden, duizendvoudig geschakeerd en
voorgesteld, door de handigheid van over de vlugtende nietigheden een zeker
bewarend vernis van belangrijkheid te leggen, het leven te veraangenamen en
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den tijd op het onderhoudendst, het sierlijkst, het behagelijkst, te verdrijven. Helaas!
brengen zij niet maar al te dikwijls die nuchtere scherts van den saletjonker, dien
kouden spot der onbekwaamheid en des waans, die uit gebrek aan gedachte, meening
en plan om ze te voltooijen onvoltooide volzinnen, die onopregte manier van
beleefdheid en hoffelijkheid, op hunne Studentenkamer en onder hunne vrienden
over?
Vraagt gij u wel eens af, geliefden, wat toch eigenlijk wel de Hoogeschool is, en
tracht gij wel genoegzaam in te dringen in uwen levenstoestand, gedurende de jaren,
dat men den naam van Academieburger draagt? Denkt gij er wel eens over na, dat
het de tijd is der vorming, der ontwikkeling, der rijping - wat zeg ik? - der
onherroepelijke beslissing voor het volgend leven, welke men er doorbrengt? en dat
de jaren aan de Academie verbeuzeld zich in lateren leeftijd gevoeliger wreken dan
men het op zijn twintigste jaar vermoedt?
Gelooft niet, bid ik u, dat Klikspaan, na bijna drie jaren innige, onophoudelijke,
hoewel belangelooze en ten eenenmale onbezoldigde betrekking tot het Leidsche
Studentencorps, op eens de zwarte toga aantrekt, zijn glimlach aflegt als een masker
en de bokkensprongen van zijn stijl, de waarheden zijner pen, de buitensporigheden
zijner taal, als zonden beschouwt, welke hem het geweten benaauwen. Klikspaan is
onveranderd; en nog en steeds en zonder ophouden roept hij het uit, dat de verzamelde
jeugd vrolijkheid aan hare lente verschuldigd is en dat ook de studentikooze
uitspattingen, door welke ieder man zich moet en, heeft zijne vroegere opleiding
hem vast in de schoenen gesteld, ook kan heenslaan, een der noodzakelijke,
onmiskenbare Academische bestanddeelen uitmaken. Maar bij al zijne grappen, ziet
Klikspaan, als hem eens, gelijk heden, eene ernstige bui overvalt, de hoogere
bestemming der Hoogeschool niet voorbij, en dat zij in de eerste plaats daar is, om
den jongeling op de veelzijdigste wijs te ontwikkelen en de neigingen zijns geestes
met behoedzaamheid te leiden en aan te moedigen. Hij gaat er heen als jongeling,
hij komt er van terug als man. Vaste grondbeginsels, zekere overtuigingen verrijken
zijne ziel, en zijn hoofd voert eene wetenschap, welke hem verheft tot een nuttig
burger des lands, tot een waardig lid der maatschappij. De bekrompenen - de meesten,
helaas! - zien haar aan voor eene plaats waar regts- waar genees- oude letterkunde
en godgeleerdheid onderwezen wordt, op dezelfde wijze gelijk op de kinderscholen
lezen, schrijven, rekenen, op de latijnsche de klassische talen aangeleerd worden.
Maar wie hecht niet, bij het denkbeeld aan de opgenoemde vakken, tevens dat van
wijsgeerigen vooruitgang en uitbreiding van den zedelijken zoowel als van den
verstandelijken cirkel? Men schijnt over het algemeen van de waarheid niet genoeg
doordrongen, dat er op de Hoogeschool nog iets buiten de wetenschap in den mensch
moet omgaan. Toch ware het zaak zich deze eigen te maken, bij zichzelven tot
zekerheid, tot bewustheid, tot helderheid, te brengen, er zich in te wikkelen als een
vaandrig
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in het vaandel dat hij verdedigt, en haar de kolom van vuur te doen zijn, welke voor
ons uitging door het Academische leven. De wetenschap, het gekozen vak, dit zij de
pit, het middenpunt. Doch hoeveel dat er zich om heen schaart! elke andere
wetenschap, die ons aanspreekt, elke taal, die ons toelacht, elke dichter, die ons
streelt, ieder onderwerp van studie en navorsching, dat ons eenig belang inboezemt,
en de zoete kunsten, die verpoozen van den strengen arbeid. Eene Universiteit, zouden
wij haast geschreven hebben, is een brandpunt van wetenschappelijke beschaving,
waar ook graden verleend worden. Binnen muren, waar alle kunsten en wetenschappen
als het ware te zamen zijn geroepen, op een leeftijd, waarin zich het denkvermogen
opent, voor het onzigtbare vatbaar wordt, en de ziel vleugels aanschiet naar het
onbekende buiten en in zichzelve, welk oord, welk tijdstip ware geschikter en
doeltreffender, om den edelen trek van den jeugdigen mensch, blootgesteld aan de
wrijving en den invloed zijner tijdgenooten, tot de hoogere volmaking zijns bestaans
te bevredigen, hem af te doen dalen in zichzelven, in te wijden in de kennis van zijn
eigen gemoed?
Maar nu glijdt de Wuftheid, die moeder der onverschilligheid, met een zinneloozen
lach over de oppervlakte heen. Vadsig en lui sluit zij zich op in het op de naauwste
wijze beperkte vak, geeft zich gemakkelijkjes over aan de sleur, ontzegt, ontwent
zich het doortasten, het doordenken. Het geweten sluimert in, de geest verliest den
moed, vreest zich in zijne eigene diepten te verliezen, durft zichzelven geene vragen
voor te leggen, die hij onmagtig zou zijn, die hij niet zou weten op te lossen. De
toegefelijkheid wint meer en meer veld. Door deze verderfelijke Wuftheid
overmeesterd, sluit de jongeling zichzelven zijn eigen hart, gelijk dat van hen, met
wie hij het leven intreedt, en smijt de sleutels onbezonnen in den vloed der
gewetenlooze zorgeloosheid. Zichzelven wordt hij voortaan een gesloten boek. In
opzettelijke blindheid rolt hij voort. Geen enkel voorwerp meer waarvan zijn verstand
den zin vat. Hij doolt om als in eene wereld van schijngestalten; de natuur met hare
geheimzinnige krachten schijnt hem een tooneelscherm, door raderwerk in beweging
gezet, en de mensch, dat is hijzelf, slaapwandelaar in het stof, voorbestemd tot eene
beslissende ontwaking in den geest, de mensch is den dartele eene fraai aangekleede
pop, welke zich volgens vaste wetten omwendt en op bepaalde tijden bepaalde
woorden uitspreekt, eene Olympia van Hoffman. Hij vermoedt niet, dat er nog iets
diepers in den mensch schuilt dan zijne zigtbare gedragingen en bewegingen
openbaren. Het stoffelijke, het ligchamelijke alleen treft zijne zintuigen. De
wetenschap is hem woorden en daadzaken; de wereld des wijsgeers, de wereld der
fantazij in de kunst, de wereld des geloofs in den dienst des Ongeziene, hij begrijpt,
hij bevroedt, hij gevoelt ze niet, hij gist er niet naar. Hoe zou hij het? de liefde is
dood in hem. Ja! de Wuftheid knakt het denkvermogen, fnuikt de vaart der
ontwikkeling, werpt de ziel ter neder in het slijk, berooft
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het verkoelde hart van de weldadige, bezielende aanblazing der zalige, ons in
gelukkige bewondering voor anderen buiten onszelven verplaatsende, oplossende,
geestvervoering en laat hare beklagenswaardige prooi niets anders over dan de
onvruchtbare gave van een onverstandigen, spottenden, ijdelen kwinkslag, de treurige
maat, naar welke alle voorwerpen door haar gemeten worden. De muzijk, de harmonij,
de orde des heelals,
Die den scepter van gezag
Over nachtbeurt voert en dag,

ontgaat hem,
aan den keten,
Uitgespannen door den tijd,
Meê als schakel ingevlijd.

Hij is doof. O! van zulk eenen, toonkunstenaars, mogen wij met regt zeggen, dat hij
in de hoogste beteekenis geen gehoor heeft. Hij hecht zich vast aan de nietigheden
des levens, maakt zichzelven het nietig middenpunt eener even nietige wereld en
verliest zich, aan de vergankelijkheden der aarde verknocht, in die zee van zotte
tuimelzucht en droevige verdwaasdheid, welke, in de taal der mode, de wereld heet.
Ziet gij, vrienden! zulk een toestand is moordend voor den geest zoo wel als voor
het hart. Gewis! de mensch is toch tot iets beters, iets voortreffelijkers geboren! En
hoe spoedig wordt men verleid, hoe spoedig in ligtzinnigheid medegesleept door de
sierlijke strikken der hedendaagsche beschaving; hoe ligt door eene aaneenschakeling
van vermaken, afleidingen, verstrooijingen, bedorven voor de studie, bedorven voor
de eenzaamheid, bedorven voor de kalme overpeinzing, bedorven voor den ernst,
met welken het pligt is, dat de jongeling in het heiligdom zijns gewetens afdale,
zichzelven onderzoeke en in de voor zijn tijdelijk, ja, eeuwig heil, belangrijkste
overwegingen trede.
Klikspaan waarschuwde tegen boeken, roepende: weg van u, het is vergif! En
zeker, ook deze, hoeveel brengen zij toe aan de Wuftheid onzes tijds! Verre van hem,
dat hij, zoon der eeuw, op een eigenwijzen toon een kruistogt predike tegen de
hedendaagsche, tegen de fransche letterkunde; doch zeker is het, dat, vooral
laatstgenoemde, op jeugdige gemoederen allernadeeligst werkt, en dat de
kunstvoortbrengselen van een land, welks schrijvers zich aansluiten aan de mannen
der nijverheid, in eene fabriek hunne studeerkamer veranderen, zonder geweten of
gedachte aan de verpligtingen van den kunstenaar en de eischen van de kunst, geschrift
op geschrift stapelen, met het vuige doel alleen om hunne tijdelijke have te
vermeerderen, daartoe, in plaats van als lichtende sterren, met het oog op de eeuwige,
zuivere schoonheid, de beschaving voor te gaan, laaghartig den smaak des algemeens
inwilligen en, verachtelijke burgers als zij zijn, met voorbedachten rade de verbeelding
hunner landgenooten
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bederven, - dat dergelijke kunstgewrochten geen heilzaam voedsel voor de jeugd
kunnen opleveren. Ik zwijg hier nog van den noodlottigen invloed, welke die van
zedelooze grondbeginselen uitgaande wereldbeschouwing, die alle bezwaren der
deugd onder den naam van vooroordeelen arglistig uit den weg ruimende en
omverhalende strekkingen, op het weeke en als was kneedbare hart van den jongeling
hebben moeten. Maar het ijverig uitgestrooide zaad komt op als onkruid in de jeugdige
ziel, vernielt haar maatschappelijk en werkt, om het zoo eens uit te drukken, op tijd.
Oververzadiging volgt ieder laatst verslonden verhaal; al die zonder orde, zonder
keuze, zonder reden of doel doorgeloopene romannen en tijdschriften, laten geene
enkele weldadige gedachte achter; niets dan den verderfelijken algemeenen indruk
bewaart het slagtoffer als een gifdrank in zijn hart. Hij prikkelt zich de zinnen stomp,
ontwricht zijne rede in den gemeenzamen omgang met verdorvene en beginsellooze
scheppingen, is zelden in staat den naam te noemen van den schrijver, die zijn talent
leende aan de verdelging van zijn inwendig bestaan, en ontwaakt eindelijk uit den
roes - want vroeg of laat ontwaakt men altijd - even ledig van hoofd als te voren en
lediger van hart, terwijl eene eeuwige walging hem vervolgt.
Het zou gewis jammer, pijnigend en weinig verkieslijk zijn, voor een door
kunstgevoel aangetrokken gemoed, zich aan de Academie vreemd te moeten houden
aan de uitstekende en gezonde gewrochten van de pers, welke ten onzent of bij onze
naburen in het licht verschijnen, maar dan wete hij te schiften, leze met den geest
des onderscheids of bidde van den hemel eene trouwe en liefderijke hand af, die hem
met wijze bezorgdheid en teedere strengheid het voedsel des geestes aanreike. Een
Student behoorde eigenlijk zoo weinig mogelijk in het tegenwoordige, zoo veel
mogelijk in het verledene te leven op het gebied der kunst. Zal hij iets aan het tooisel
zijns geestes hebben toegebragt, als hij die onoverzienbare vlakte van al die op
hetzelfde patroon geknipte en door naschrijvers bij elkaer gelapte romannen heeft
trachten af te draven, een veld, dat, als in een benaauwden droom, telkens aangroeit,
naar mate men vordert? Indien zich bij hem de een niet om den ander in zijn geheugen
verdrongen heeft, zal het publiek er zich gewis na een half jaar niet meer aanlaten
gelegen liggen, en hij zal zich zelfs niet eens in het voorregt verheugen mogen van
er op eene assemblée een paar phrases over aan den man of liever aan de vrouw te
brengen. Neen! de degelijke, studerende jongeling behoort zich, met al het begrip
van zijne eigenwaarde, boven dien voorbijgaanden stoet van octavootjes, welke de
eerste kwade wind, dat is de laatst te voorschijn komende schrijver, als ter haast
opgezette kaartenhuizen, voor altijd omver blaast, heen te zetten, en, liever dan om
te zwerven op die zee van drijfzand, zich, als aan een plegtanker, vast te hechten aan
die onvergankelijke gedenkteekenen des menschelijken vernufts, welke zijn van alle
eeuwen en van alle
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geslachten, gelijk Alice aan het heilig kruis, wanneer de geest des kwaads haar
aangrimt. Naar de meesterstukken moet hij heen; niet alleen slechte, even zeer
middelmatige boeken zijn de pest voor de jeugd, en wat zijn de meeste hedendaagsche
romans, navolgingen van navolgingen, anders? Zij verlamt, zelve vervalt zij er door
tot middelmatigheid. Wenscht de jongeling in de schoone letteren der beschaafde
volken van Europa uitspanning te zoeken - en wie zou het niet verlangen? - hij
doorleze met onderzoek en voorzigtigheid de meesterstukken van Engeland, Frankrijk
en Duitschland. Haakt hij naar romans, hij ga tot Richardson, Smollett, Fielding,
Scott, en bij de nieuweren tot Manzoni, Bulwer, Dickens en Warren. Frankrijk biedt
zijne klassieke opvoeding de hand, in deszelfs groote mannen uit de eeuw van
Lodewijk XIV, in deszelfs welsprekendste prozaschrijvers, deszelfs onverwelkbare
tooneeldichters. In deze zoeke hij de kern, putte hij het merg, zuige hij den honig!
en zoo gij dweepen wilt, beminnelijke jongeling! zoo neem uwen Schiller uit de kast,
en uw rein gevoelig hart zal in zijn milden dampkring niet verharden of
verschrompelen, maar zich veredelen, verheffen, dankbaar en zalig uitzetten. Doch
wat spreek ik? De groote Shakespeare is onsterfelijk, en leeft immers voort door alle
tijden heen, weldadig en koesterend als eene zon, even verkwikkend, even jeugdig,
even nieuw, even eenig, onvergelijkelijk en onovertroffen, als toen hij zijne eerste
stralen schoot over zijn magtig eiland van denkers en Elisabeths roemvol hof. O! de
jongeling, die dezen leert verstaan, dezen weet te genieten, te schatten!... Geluk,
dierbare vriend, geluk! reik mij de hand, kom aan mijne borst! gij zijt gered! gij zijt
voor Wuftheid, voor de tering der ziele, bewaard!
Klikspaan wil zich hier niet langer bij ophouden. Het zou hem voorzeker niet
moeijelijk hebben gevallen, bij eene vroegere gelegenheid, den Wufte meer opzettelijk
te schilderen, doch hij mogt eene zwakheid, welke, hoe rampzalig en ondermijnend
ook in de gevolgen, toch maar alleen de overdrijving is eener hoogst loffelijke
hoedanigheid der tegenwoordige Academieburgers, uit vreeze voor een mogelijk
verkeerden indruk op de zoo humane stemming des algemeens, niet te uitvoerig
behandelen en te zeer in het volle licht stellen. Hij vreest zich daardoor welligt hier
en daar niet duidelijk en bepaald genoeg te hebben uitgedrukt, doch ieder, die hem
de eer pleegt te bewijzen zijne blaadjes in handen te nemen, zal den toestand, welken
hij te bestrijden tracht, wel beseffen en gevoelen. Zou er iets tegen te doen zijn?
Voorzeker, maar niet zonder veel inspanning en veerkracht van geest, want ik verbeeld
mij dat de Wuftheid in de lucht zit; zij is niet alleen eene kwaal der Hoogescholen,
het is eene kwaal der zamenleving. Wuftheid is, even als de muzijk, fatsoenlijk
geworden. Hoe zou het anders kunnen of zij gaven elkander de hand. Eene juiste
bepaling er van te geven gaat mijne krachten te boven, doch ik ben in het bezit eener
briefwisseling geraakt, tusschen twee Leidsche Studenten, de Heeren Quem Nosti
en Totus Tuus. Deze geef ik, als ophelderend voorbeeld, het tegenwoordig geslacht
ten beste. Of nu deze brieven verdicht zijn, dan wel of
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Klikspaan in de onbeschaamde mededeeling er van zijn naam en wapen1 getrouw
blijft, gelieve men liefst niet te onderzoeken. Beide heeren zijn Juristen. De ouders
van Quem Nosti wonen te 's Gravenhage, Totus Tuus is een Student-Leidenaar.
Beide hebben een tikje weg van de nuffigheid des Diplomaats, beide zijn
Studenten-Autheurs, Leden van de Rederijkers-Kamer, vurige gallomanen, aanbidders
van de buitensporigheden der romantische school en - is 't nog noodig het te zeggen?
- beide behoorende tot den poëten-club. Zij schrijven elkander natuurlijk alleen in
vacantietijden of wanneer Quem Nosti zich ten gevolge van ongesteldheid te huis
bevindt, en als zoodanig kunnen de meesten dezer brieven ook eene aardige bijdrage
tot den Student buiten de Academiestad opleveren. Hetgeen Klikje onder Wuftheid,
misschien bijna even goed door flaauwheid uitgedrukt, verstaat, zal er, naar hij meent,
scherper door uitkomen, dan wanneer hij zijne bedoeling nog langer en langwijliger
met betoogende redeneringen poogde op te helderen. Al de brieven zijn in het fransch
geschreven, dat spreekt van zelf, hier en daar met hollandsch er tusschen. Hij plaatst
voorop eenige knipbriefjes, gelijk ieder Student er dagelijks ten minste één schrijft;
zoo hij hoopt, in een iets minder gedraaiden stijl.
Wodansdag, tien uur des ochtends.
Het oude huis aan de Breêstraat en zijn oude bewoners zullen de Heer
Totus Tuus met vreugde ontvangen. Overigens, gisteren heb ik een driewerf
vervloekte teleurstelling te verwerken gehad, waarover ik je te gelegener
tijd en plaatse zal vertellen. Je reinste don Juan!
QUEM NOSTI.

Amice,
Steeds weer ontvang ik met veel genoegen invitaties van zo vriendelijke
personen als jij, zeker als het dergelijke grootse voornemens betreft. Wel
potvertaartje! ik zal mijn geest opnieuw komen laven bij de drenkplaats
der gulzigheid! Intussen verblijf ik, in de grootste haast,
Tuissimus,
QUEM NOSTI.

1

De familie Klikspaan bezat geen wapen en een man uit het volk als ik hecht er weinig aan,
maar, dacht ik, het is toch altijd nog al aardig voor de kinderen. Toen tarnde ik op een avond
het roode lapje, dat mij op den schouder was genaaid, van mijn pak af en lag er mijne stalen
pen boven op, en zoo ontstond dan het volgende wapenbord: eene zilveren narrenroede
eindigende in een pennebek op een rood veld. Tot helm eene zotskap, getralied met een
comisch masker; tot helmteeken eene hand, welke een pennemes omvat; tot houders twee
studenten; tot spreuk: ιλαρος ουχ ιλαος.
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Quem Nosti brengt hier de in dien tijd zoo beruchte zinsnede te pas, met welke
Louis-Philippe de meeste zijner antwoorden op de aanspraken der verschillende
ligchamen, bij alle mogelijke plegtigheden, aanving en waarmede het legitimistisch
dagblad la Mode zich tot vervelens toe vrolijk maakte.
In het volgende briefje, hetwelk Janins Barnave begeleidde, ziet men reeds het
Candidaats-examen in het verschiet. Men merkt echter volstrekt geen oordeel omtrent
den Barnave op. Jongens als Quem Nosti, hoe geestig anders ook, geven zich weinig
rekenschap en hebben zelden een gevoelen.
Amice,
Ontvang hiernevens uw Janin terug; hij is mij zeer te pas gekomen en ik
bedank er u voor. Dit moet ik wel doen bij geschrifte, daar ik al weder, in
mijne plans om hier te overzondagen, door een brief uit 's Hage, verhinderd
word. Het schijnt dat het fatum er zich mede inlaat, en ik even noodzakelijk
naar de Hofplaats moet als Napoleon naar Moscou.
Mijn arme hoofd begint langzamerhand zozeer vervuld te raken van de
wetenschap van lieden als Cujas en Barthole, dat ik er ten zeerste naar
verlang deze vulkaan tot een uitbarsting te laten komen en mij eindelijk
te bevrijden van deze gloeiende lava van definities, waarvan de meeste
gespeend zijn van gezond verstand. Waarheen ik mij ook wend, steeds
stuit ik weer op die eeuwige Justitia; ik vraag iedereen of hij sui juris dan
wel alieni juris is, en ik droom van Fusia Caninia. Ik verzeker je dat het
niet gemakkelijk is de rechtvaardigheid deelachtig te worden. Bid voor
mij. Addio.
QUEM NOSTI.

Mi caro,
Een zeker voorgevoel zegt mij, dat gij wijs genoeg zijt geweest, om met
dit onmogelijke weer geen twintig mijlen af te leggen om ter kerke te gaan.
Stellig zijt gij te huis gebleven en onbevroren. Kom dan vanavond een
bescheiden maaltijd tot je nemen op de zolderkamer van een vriend die
geheel tot je beschikking zal zijn. Weigering zal worden uitgelegd als een
blijk van zuivere minachting.
QUEM NOSTI.

Wij kunnen niet gissen waarop deze bijzonderheid doelt, daar wij toch niet zoodanig
van bedehuizen verstoken zijn, dat wij, even als de bewoners van het Noorden van
Zweden en Noorwegen, die wegens het jaargetijde en de verwijdering van kerken,
slechts een paar malen 's jaars te kerk kunnen komen, twintig mijlen zouden moeten
afleggen. Gemakkelijker is het steeds het gemaakte van de uitdrukking overal, b.v.
in de woorden: dans la mansarde d'un tien ami, te herkennen.
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Amice,
Na rijp beraad dwing ik mijzelven uwe invitatie te weigeren: het ontbreekt
mij aan moed om de ontzagwekkenden te veronachtzamen. Het zijn nu
nog slechts twee avonden voor die snaken strijkages te maken, en dan
wissel ik mijn ruime schrijfdoos in voor een drinkbeker. 'T is nu al zóó
ver met mij gekomen, dat ik ze zie: op al de stoelen zit er een. Ik droom
ze, ik eet ze, ik drink ze, ik hoor ze spreken, enfin zij vermoeien en
absorberen mij geheel en al. Ik zou u toch niets kunnen debiteren dan
regtsgeleerdheid en verdriet. Adieu, vergeef het mij.
6 December 1836.
Van harte de jouwe!
QUEM NOSTI.
Dit briefje zou nog al aardig zijn, wanneer er niet zoo overtollig veel fransche woorden
in voorkwamen.
Het Examen is afgeloopen en Quem Nosti vertrekt naar de oude lui, om er zelf het
berigt van te brengen en te gelijk zijne verjaring te vieren. Het schijnt dat de
geboortedagen van de beide vrienden nagenoeg op denzelfden dag vallen, ten minste
ik moet het veronderstellen uit volgenden brief, zijnde een antwoord op een vers,
dat onze Student-Autheur zijn vriend vermoedelijk had toegezonden.
Mijn getrouwe vriend,
Tot mijn groot leedwezen is het mij bekend dat degene
Die een sieraad schenkt,
Althans wanneer hij niet gek is,
Zelf ook een sieraad verlangt,

en ik beheers de geheimzinnige kunst van de versificatie niet, ik ben
nagenoeg een onbekende op de oevers van de poëzie. Aan mijn prozaïsch
brein zijn nimmer sonnetten of virelais ontsproten, ‘ik weet geen rondelen
ten gehore te brengen, noch aan mijn fluit bucolische klanken te ontlokken.’
- Ik ben dan ook niet de fortuinlijke nabuur van de Oudevestiaanse najaden
die je zo vrijgevig overstelpen met hun aquatische gunsten en je aan je
psalter hoogst verrassende klanken doen ontlokken. Een duidelijk blijk
van mijn versiproductieve en sonnettifere onmacht.
Je brief heeft me veel genoegen bereid; het speet me slechts dat je me vóór
bent geweest. Maar hoewel mijn wensen niet als eerste ter bestemming
komen, zijn ze niet minder gemeend, ze zijn zelfs gigantisch, het zijn
wensen van een monsterlijke omvang. En laten we verder hopen dat we
nog veel dagen zullen meemaken gelijk aan die waarop
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Wij gingen, 's nachts, onder sluimerende balkons,
Zoete liederen fluisteren voor jeugdige schoonheden,
Of onder de beweeglijke booggewelven van de lindebomen,
Zachte serenades brengen aan de maan!
Laat ons veel vaker zulke vrijmoedige feesten vieren,
Waar gelachen wordt om het leven en het ernstig lot,
Waar de nachten verglijden in uitgelaten stoeipartijen,
Verlicht door de blauwachtige vlammen van de punch,
Waar ons front in beweging komt en wij, wanneer het volop dag wordt,
Met steelse en zware pas onze woning opzoeken.

Addio, mi caro! je brief was erg laat, de diligence wacht niet, ik moet je
verlaten; mijn brief, die ik afsluit met nog enkele verzen van andermans
hand, zal je naar ik vermoed geworden temidden van je huiselijke en
onschuldige geneugten. Ja, m'n waarde,
Ik verklaar,
Dat weliswaar uw hechte vriendschap
Steeds ontbot in haar veelvuldige fleur,
Doch dat stellig uw welsprekend epistel,
Nabij de Cabalin-beek geschreven,
Voor die vriendschap als een zoete dauw geweest is
Die haar weer doet opbloeien en wassen
Gelijk de roos in de aangename tijd der lente.

Van harte de jouwe.
QUEM NOSTI.
Hoe weinig hartelijkheid! Zoo zal het de geheele briefwisseling door blijven;
aardigheden verkoopen, spitsvondigheden debiteren in een omslachtige, aanstellerige,
gemaniëreerde, kokette, gekwelde en gekunstelde stijl, - ik ga van den weeromstuit
ook fransch schrijven - een getutoyeer van den beginne tot het eind, - maar warme
vriendschap, maar eene enkele vriendelijke gedachte... Niets van dat alles; het is
alles vorm, alles geest, altijd lagchen, stoeijen, malligheid: de ware vriendschap is
ernstiger. En als men al de brieven doorgelezen heeft, is er niet één woord, dat de
beide jongens, die stellig heel aardig zijn geweest op eene Promotiepartij en zich
volkomen fatsoenlijk presenteerden, in een beminnelijk daglicht stelt of ons begeerig
maakt, hen te leeren kennen.
Het schijnt dat hier eenige brieven ontbreken. Wij zijn in de groote vacantie.
Waarde vriend,
Hierbij het resultaat van mijn naspeuringen. Ik heb mijn behaagzucht in
het werk gesteld om de meest ideale boord uit de winkels van de residentie
voor
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je te kopen en ik hoop daarin te zijn geslaagd. Een moeder had het mij
niet verbeterd. Tot mijn leedwezen heb ik evenwel moeten ervaren dat
prachtig en goedkoop niet met elkaar verenigbaar zijn: hij kost... tien
gulden! maar ik hoop dat hij genade vindt dankzij de zuiverheid van zijn
lijnen, de soepelheid van zijn stof en zijn kunstig geknoopte strik. Dankzij
mijn goede zorgen zul je het best omlijste hoofd ter stede hebben en de
onweerstaanbare blikken van de deernen die je zult veroveren zullen
weerspiegeld worden in het schitterende satijn van je Parijse boord.
Vaarwel, goede vriend, goede moed, je zult er schitterend uitzien!
En nimmer oogde een diplomaat
Deftiger, noch gestrenger, met zijn das.

Leiden, des ochtends.
Van harte,
QUEM NOSTI.
Kom een kop koffie drinken ten huize van Vauquer. Thuis heb ik de uitgave
van Don Quichotte met de vignetten van Johannot. Vaarwel, ik loop
collegie [te] houden en me met Latijn te laten verdoven.
Vergelijk over la maison Vauquer le père Goriot van Balzac; aldus noemt Quem
Nosti zonder reden zijne kamer. De twee verzen die den brief besluiten zijn van
Alfred de Musset.
Blikskaters, goede vriend, ik maak me op om je een schitterende brief te
schrijven, want zulks is je wens; George Dandin, je hebt erom gevraagd!
Ik zal zeker niet zeggen dat ik mij verveel. Tot daar aan toe wanneer ik
een rusteloos zwervende toerist was, een salontijger, een verwaande kwast,
een dandy; wanneer mooie equipages, lichte tilbury's, sylfen uit de
paardenstallen en harddravers als Miss Annette mij het hoofd op hol zouden
brengen; - ik heb het niet over Snijboon; van wie is die ongepaste grap
afkomstig? dat kan alleen maar een Hollander zijn - zo ik dol was op
lawaai, de menigte, geneugten, zo ik hield van kristalluchters, meer dan
van de avondsterren, en ik bloemen van beschilderd linnen verkoos boven
de welriekende bloemkelken die zich zo smachtend wiegen op hun soepele
en sierlijke steel waarin het sap vloeit dat hun kleur, geur en gezondheid
schenkt - dan, inderdaad, zou ik een spleen gevoelen, groot als de kop van
zekere van onze vrienden - je weet wel wie; maar vreedzaam en huiselijk
als ik ben, vegeteer ik thans in alle rust in mijn ingedutte stad en slaap
ongetwijfeld heel wat rustiger dan de meeste echtgenoten op dit
ondermaanse. Nu we het er toch over hebben! hoe staat het met de liefde?
Hoed je in elk geval voor aanvallen van spleen want niets is zo beroerd
als een dikke kop vol spleen. Maar daar stort ik mij plots in de lichtmisserij!
Laten we het ergens anders
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over hebben. Wat zeggen je buurmannen en je buurvrouwen?2 Het kan
immers niet anders of er is achterklap, geroddel, en er zijn nieuwtjes. Ik
reken op je bezoek. Ik ben altijd thuis. In de loop van de komende week
kom ik naar Den Haag om te dineren; als ik tijd heb, kom ik bij je langs,
al vrees ik dat zulks niet tot de mogelijkheden zal behoren.
Ik was in Amsterdam om er vier flinke tanden te laten vullen. Gedurende
meer dan een half uur heeft Dentz met zijn tien zilte vingers tussen mijn
kaken gewroet, en vervolgens heeft hij in de holten van mijn arme grote
tanden een zachte substantie ingebracht die zeer sterk leek op verzilverde
was, het was pijnstillende cement. Pijnstillend! En hoe! Ik was nog maar
net thuis of ik had pijnen die honderd maal honderdduizend maal erger
waren dan tevoren. Nimmer heb ik zo geleden. Ik kreeg zin om iedereen
een klap te geven, en slechts al mijn jou bekende geestkracht alsmede het
volle besef van mijn menselijke waardigheid hebben mij ervan kunnen
weerhouden de meubels en de hangklok aan stukken te slaan. Ik laat Dentz
komen. De wreedaard! ‘De pijn gaat wel over, geduld!’ was alles wat hij
me wist te zeggen. En de pijn ging inderdaad over, maar pas na twee dagen
van koorts met een schrikwekkend opgezwollen mond. Ik bezweer je, leg
je lot nooit in de tien zilte vingers van Dentz; gedurende dertig minuten,
die een eeuwigheid lijken te duren, martelt hij je met stalen tangen, met
watjes in de tanden die je kippenvel bezorgen, terwijl hij een knoflooklucht
uitademt die de patiënt gedurig op de rand van de misselijkheid houdt.
Voor deze genietingen vraagt hij ƒ20.
Ik heb een brief ontvangen van V..... Hij is ook nooit tevreden! Die jongen
heeft alles wat mij gelukkig zou maken,
De lucht van de hemel, het water van de bronnen,
Een goed geweer om op de mussen te schieten, en voorts
De vrijheid in het bergland!3

en hij bestaat het zich te vervelen! Grote God! wat zou ik verheugd zijn
wanneer mijn goede fee mij, al was het maar in een droom, leidde naar
een bekoorlijk kamertje dat zij voor mij had ingericht! En hij beklaagt
zich, de ondankbare! hij verdient het te worden vastgezet in ter Gou of in
Egmond-Buiten. Hij kent de hele omgeving, alle paden, de hele streek!...
Voor mij zou op dat moment het geluk eerst beginnen. Zuivere lucht op
te snuiven, te dromen onder de bomen, alleen te zijn met de bij die honing
verzamelt, met de vogel die zingt, met het aanhoudend geritsel van het
struweel; te verdwalen op de heide, je onder te dompelen in de geuren van
de bloemen, te genieten van de avondsterren en de geest vol te zuigen met
de goddelijkheid van de schone natuur - dat is het waar het platteland voor
is! En hij begrijpt dat niet!

2
3

Herinnering aan Béranger, le voisin.
VICTOR HUGO, Lazzara.
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Ik verban hem naar een café, naar een biljart, tussen glazen bitter en ik
veroordeel hem tot de kwalijke geuren van de mannen en hun pijpen. We
zullen zien of hij zijn leven dan betert.
Wat doet V........? We horen niets van hem. D..... wacht nog steeds op hem
en wordt ongeduldig. M........ is vertrokken, voor altijd. S.......... heeft zijn
familie opgezocht. v.G. is in V.... Mijn kringetje valt uiteen.
Ik heb hier gesjouwd met een jonge Amerikaan die ik had leren kennen
in de diligence. Hij droeg een kostelijke mantel en zag er nogal goed uit,
wat twee voortreffelijke eigenschappen zijn. Bijna had ik hem naar jou
toegestuurd, maar omdat ik niet wist hoe je dat zou opnemen en hij
trouwens ook enigszins taai was, heb ik hem maar laten vertrekken. Ik
houd van buitenlanders, zelfs van saaie. Stel je voor! een man van gene
zijde van de oceaan! een man die misschien wel naar de
Niagara-watervallen heeft geluisterd en op de Amazone-rivier heeft
gevaren! Helaas kwam deze slechts uit Boston.
Heb je de Voix intérieures en Lazare gelezen? Men heeft mij gezegd dat
P... mij gisteren is komen opzoeken: ik was niet thuis. Ik dacht dat hij al
vertrokken was. Wanneer je hem ziet, geef hem dan namens mij een
handkus... Welaan, mijn vriend, de klok slaat het middaguur en mijn koffie
staat te wachten. Het ga je goed. Zo je je ergens over beklaagt, dan toch
niet over de te geringe lengte van deze brief. Schrijf alsjeblieft eens wat
aan de arme V....., die van niemand ooit iets hoort. Een blad is zo snel
volgeschreven, zoals ik zojuist eens te meer heb ervaren. Antwoord mij
daarna op dit alles of kom zelf langs.
Leiden 24 Juli 1837.
TOTUS TUUS.
De aanhef van dezen brief is weder onuitstaanbaar boekachtig. Als de stijl zoo
onopregt is, begint men waarlijk aan de opregtheid van de meening te twijfelen, en
houdt deze voor hetgeen zij hier is: vorm, woorden, voces praetereaque nihil. De
Snijboon was een harddraver even als Miss Annette. De eerste behoorde, als ik mij
niet vergis, den Heer van der Hoop, de andere Lord Seymour.
Gegroet, beste vrind! hoe stelt ge het? Welk een brief! een brief van
welgeteld vijf bladzijden, en wat voor bladzijden! Je schrijft dingsigheidjes,
beste vrind, als een mannelijke Sévigné, en wat voor een mannelijke
Sévigné! dichterlijke, vreselijke, vermakelijke dingsigheidjes!... Overigens
ben ik mijn brief begonnen zonder precies te weten wat te melden, vergun
mij dus deze zorg over te laten aan mijn pen. Je bent bij mijn werkster
geweest, mijn koopvrouw uit de Hallen, mijn schatje, en wat voor schatje!
Ze heeft mij niets gezonden.
Om het verhaal van de gevulde tanden heb ik heuse tranen geplengd, of
bijna. Wat! Je bent in Amsterdam geweest, die aristocratische, geldbeluste
en vooral botweg zelfgenoegzame stad, om je de tandstompjes te laten
plomberen door een Jood, door een boosaardige kwakzalver! Wel foei!
En ziehier,
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mijn carissimo, hoe ik van je tandstompjes overspring op je poëet met de
gulden woorden, en wat voor gulden woorden! Deze Voix intérieures
hebben mijn trommelvlies nog niet beroerd. Arm trommelvlies! je wordt
bekrast zoals een kookpan wordt schoongekrabd door de kokkin, je wordt
bekrrrrrrrast met de arrrrrrrrtikelen van eeuwig maar weer dat wetboek!
O! Eeuwigwetboek, wees vervloekt! wees verdoemd, et nunc et semper
et in saecula saeculorum! Maar laten we terugkeren naar de Voix
intérieures, die men al is gaan betitelen als de Occidentales. Ik wil ze erg
graag horen, en als er inderdaad sprake is van buiksprekerij, zoveel te
beter. In elk geval zie ik niet in waarom poëten, poëtasters, dichtertjes,
rijmelaars enz. niet met hun buik zouden spreken; wis en waarachtig
drukken zij zich niet altijd op natuurlijke wijze uit, en is de buik niet de
zetel van zowel hevige als aangename gewaarwordingen? Maar laten we
deze gedachte vooral niet nader onderzoeken en ons aller eerste
onderkomen laten voor wat het is, argumentum ten faveure van de
gelijkheid van de mensen waar de aandacht wel eens op mag worden
gevestigd, al laat die gelijkheid mij tamelijk koud, wat niet wegneemt dat
ik mij sedert enige tijd beter dan menigeen kan vinden in het gedachtengoed
van '92. Verduiveld! het is me een mooie verzameling koninkjes en
koninginnetjes die het oude Europa rond de gerimpelde hals heeft hangen,
maar, wat drommels! het oudje zal opstaan en ze voor eens en voor altijd
afschudden. Laat ons, in afwachting daarvan, wat rondwandelen en
bloemen plukken, maar laten we, in Godsnaam! al onze tanden behouden!
Deze vervloekte furore heeft mijn pen stomp gemaakt, één moment! ik
snijd er een punt aan, een scherpe punt, en wat voor een scherpe punt! Ik kon mijn mes niet vinden, uiteindelijk heb ik een andere pen opgedoken
en mijn gemoed is tot rust gekomen. Vervolgens heb ik mijn brief bekeken,
en ik vond dat ik op een belachelijke manier uit mijn rol ben gevallen;
mijn taalgebruik is overdreven en ik wilde meam epistolam herbeginnen,
maar riep uit: neen! Ik heb mijn strijd geleverd, de brief blijft zoals hij is!
Niettemin neem ik de vrijheid je erop te wijzen dat mijn brief niet de vrucht
is van een door wijn ingegeven opwelling; op mijn woord van eer! hij is
geschreven met nuchtere maag, tussen negen en tien uur 's ochtends.
Helaas! goede vrind! hoe wakker zijn die oude herinneringen toch nog in
mij, en wat voor herinneringen! Ach, goede vrind! wanneer zullen wij nog
eens de spumantem pateram boven onze hoofden zwaaien tijdens een van
die wilde feesten die je nooit eigener beweging verlaat! Allemachtig, dat
was de goede tijd! Maar zij komt terug, daar reken ik op.
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Helaas, wanneer zullen zulke ogenblikken wederkeren?
Moet zoveel teers en zoveel schoons
Mijn ziel met onrust vullen?
Zal ik geen betovering meer vinden die mij in haar ban houdt?

Is voor mij de tijd van de

voorbij?4

Je allergetrouwste
QUEM NOSTI.
De tirade op de Voix intérieures is nog al dwaas; Quem Nosti was ook wel iets
geestigs schuldig voor zijne lafheid aan het begin van den brief, welke er waarlijk
niet door kon. De uitval tegen de koningjes en koninginnetjes raakt kant noch wal
en komt volstrekt niet te pas voor iemand, die la Mode leest. Doch hij meende het
er zoo ernstig niet mede. Helaas, niets dan kwinkslagen over en weder! De hemel
beware ons voor zulke brieven of zulke vrienden! Met regt mogt hij de verzekering
geven, dat hij niet dronken was.
Hier schijnen weder brieven weg.
Daar ben ik weer, goede vriend, als immer, met mijn perry-pen, mijn
perry-inkt en dit dunne en fragiele papier waaraan je inmiddels zo'n
hartgrondige hekel hebt gekregen; maar deze keer kom ik je niets melden,
niets over mijn hond, niets over mijn vogels, niets over mijn tuin, niets
over mijn letterkundige nieuwigheden; ik meld je zelfs niet dat ik alleen
ben, van alle vrienden beroofd, en dat er nog niet de onbenulligste
aardigheid gebeurt die ons een aangenaam moment van vrolijkheid kan
bezorgen; en toch, beste vriend, mag ik gehangen worden wanneer ik er
niet in slaag om met dit zwarte onding van een ijzeren pen voor jou vier
vellen vol te krabbelen. Oef! wat een zin! Voor een zin die niet van Bossuet
afkomstig is, is hij lang genoeg. Ik heb een hekel aan volzinnen die zich
maar voortslepen, evenals aan hoogdravende woorden, sesquipedalia
verba. Ik houd er niet van met lange woorden te spreken. Slechts weinigen
brengen het er met enige zwier van af. Toch ken ik er één, de kleine de
B..... Eén van jouw intimi, m'n waarde! hoe nu! B...... noster, puer
dilectissimus! De wilde orgie had de nacht verjaagd; sterren, de maan,
donkere wolken, fantasmagorische schimmen, al dat gespuis was hals over
kop gevlucht; een totale nederlaag, alles verkeerde in overhaaste vlucht.
Alleen de zon probeerde ons tot bezinning te brengen. Zij kwam, gelijk
Malherbe, en, als deze, met de bedoeling licht te brengen in duisternis.
Maar hoezeer kreeg de zon de kous op de

4

LA FONTAINE,

les deux pigeons.
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kop toen wij, tegenover zoveel vrijpostigheid, de luiken sloten. De
hoogleraren zouden weldra gaan oreren; maar wat maakte dat uit! Wij
zeiden:
Wat is de wetenschap in vergelijking met de liefde?
De winter brengt sneeuw en de zon het daglicht,
Laat ons minnen! laat ons zingen! genoeg gesproken.
Laten we, daar onze harten nog vurig zijn, het klinken
Der gulden roemers verkiezen boven slaapverwekkende vertogen,
En wilde, mooie vrouwen boven oude, wijze mannen!5

En de roemers gingen rond en mét de roemers deed kardinaal Pouf de
ronde. O! de schavuit! Deze opmerkelijke persoon, student te Jena of te
Goettingen, is er dankzij zijn baard, dankzij voorgewende ernst en met
behulp van zijn paarsrode soutane, in geslaagd binnen te dringen in het
gestrenge college der kardinalen. Hij drinkt als de zon op een regenachtige
herfstdag - een waardig mentor om ons zo gewaardeerde banket te
beëindigen! - trekt bij je in, richt zich in: en er is heel wat handigheid voor
nodig om hem gelijk weer zijn biezen te doen pakken. Nu zit hij bij B.....
Onmogelijk! Hij wijkt niet, de kerkrat. Ga weg! Verdwijn! Verdwijn!
Vergeefs! De arme jongen houdt het niet langer uit. Hij staat op. Uit zijn
mond wellen golven van een vloeistof even edel als het bloed. In zijn strijd
met de kardinaal hing hij half uit het venster en de hinderlijke Phoebus
deed een verwijtende zonnestraal op hem nederdalen. Tenslotte geeft hij
zich gewonnen en hij staat op het punt zich te voegen bij de sterren, manen,
schimmen en andere aardse en hemelse onbenulligheden, wanneer wij ons
aan de voeten werpen van de onbuigzame kardinaal en hem schreeuwend
om genade en erbarmen vragen. Bij het horen van het woord Gratie komt
onze jonge held weer overeind, vernedering op het gelaat getekend; zijn
stem is schor van wanhoop, zijn spieren zwellen, zijn haar gaat overeind
staan, zijn tred, ongelijk zoals die van de kleine Ascanasius, wordt weer
krachtiger, en met de gelaatsuitdrukking van een verontwaardigde Tancredi
wendt hij zich tot de onbeschaamde kardinaal, drinkt op hem, schreeuwend:
‘geen gratie, nimmer, nimmer!’... En de kardinaal is verdwenen. Ik kan je
verzekeren dat het groots was! Het was het mooiste schouwspel dat ik in
mijn leven heb gezien. Waarlijk! ik wed dat Bossuet niet in staat was om
zulke volzinnen te maken als een negentiende-eeuws student. Leve de
negentiende eeuw! De sterren, de maan en de schimmen verjagen, niet
malen om de zon, - het daglicht tenietdoen, kardinaal Pouf - de beste,
meest onvermoeibare, vermetele drinker - overwinnen!...
Welk een droom!!! en dat was zijn lot!6

5
6

les Voix intérieures.
Bonaparte.

VICTOR HUGO,
LAMARTINE,
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Nog een paar dagen, en de tempel van de roem, althans die van de algemene
bekendheid, - want op roem reken ik niet meer, ik reken enkel nog op het
geluk - zal zich voor mij openen. Het drukken van mijn boek is bijna
gereed; zestig bladzijden, maar in zeer kleine letter. Je zult zien dat het
een gedegen werk is. Waarom ben je nog niet langsgekomen? Ik beid je
komst nog steeds met ongeduld. - En hoe staat het met de liefde? De ruimte
ontbreekt mij, anders had ik je ook geschreven over Guy en duizend andere
dingen, die ik voor een volgend keer bewaar. Kom langs of schrijf.
Vaarwel.
Leiden 17 Augustus 1837.
TOTUS TUUS.
De schildering van den kardinaal Pouf, hoewel vol valsch vernuft, is niet geheel
onaardig; er is ten minste leven in. In enkele trekken blijft echter altijd aanstelling.
Op het laatst komt den Student-Autheur boven. Hij geeft een boek (!) van zestig
bladzijden uit. Over den roem is mijnheer echter reeds heen. Zou de redactie van den
Studenten-Almanak er welligt schuld van zijn?
Leiden 18 Augustus 1837.
Beste vriend,
Ik weiger. Wat een voorstel! en hoe lacht het mij toe! Maar mijn besluit
staat vast, ik kan niet weg uit Leiden, waar ik iets om handen gevonden
heb, en ik wacht hier rustig op de terugkeer van hen die mij lief zijn. De
strik van de monsterlijke das van T..... is aan mij verschenen tijdens de
gruwelen van een diepe nacht. De strik oogde bebloed en lachte; van tijd
tot tijd bewoog hij boven mij zijn twee geweldige vleermuisvleugels en
bespatte hij mij met bloeddruppels die mij pijn deden. Het bloed was grijs.
Dat neemt niet weg dat ik erg gesteld ben op T....., zowel met als zonder
das, en dat het me plezier zou doen wanneer hij binnenkort langs zou
komen. - Ik heb een roman in mijn hoofd; en wanneer jij er bent, zie ik
niet wat ons zou kunnen beletten ons een weinig te vermaken. Ben je
voornemens naar Parijs af te reizen? Dat schrijft men mij. Vaarwel.
TOTUS TUUS.

Vrijdag.
Mijn waarde Vriend,
Hoe vaart gij toch in deze afschuwelijke temperatuur? Ik lijd gelijk een
verdoemde - ik heb namelijk zo mijn eigen beeld van de hel, die ik mij
voorstel als een enorme ijskelder. Al wat ik doe is het stapelen van turf
op steenkool, van steenkool op hout, en vice versa; en voor het overige
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een gelukkig jongmens, deze genoegens zijn je nog vreemd. Iemand heeft
ooit gezegd dat van alle lichamen die onderworpen zijn aan de
zwaartekracht het lichaam van een humeurige vrouw het zwaarst is. Dat
lijkt mij juist, maar het Specimen biedt mij iets vergelijkbaars. Ik zeg het
voor mij zelf, die er iets de meo in wil leggen, die andermans bezit wenst
te eerbiedigen, - hoeveel moois er ook te halen valt! - en die mij in het
hoofd heb gezet dat kind keurignetjes te verzorgen. Maar ik word saai,
met mijn gepraat over enkel mijn lichamelijke en geestelijke kwellingen.
Het is tijd mijn allerarmzaligste persoon te laten voor wat hij is en een
ander onderwerp aan te snijden. - Ik heb je werk nog niet aangekondigd
gezien; niet het minste spoor: alom een acre silentium. Heb je Caligula
van Dumas gelezen? Men zegt dat de grote man naar Holland is afgereisd
en dat dit het begin van vijandelijkheden van Franse zijde betekent. Je
moet hem tot elke prijs gaan zien, deze impressionabele persoon. Helaas!
het betekent dat er eens te meer allerlei onwaarheden zullen worden
opgedist over ons, terwijl de maat al ruimschoots vol is. Dit is prettig
nieuws voor je, dunkt me, tenzij je, je voornemen getrouw, één dezer dagen
afreist om deze opmerkelijke personen ten hunnent op te zoeken. - Wat
doet ge, jij en de jouwen, en wat gebeurt er te Leiden; daarvoor heb ik
altijd grote belangstelling. Laat van tijd tot tijd iets van je horen of schrijf
een vel papier vol met vriendelijk gekout. Voorwaarts, Perry-pen! kom
met nieuwtjes, alsjeblieft. - Ik wil niet verzuimen - o, treffende stijl! - je
mijn beste wensen aan te bieden. Weer een jaar dat we aan onze
verzameling kunnen toevoegen. Drieëntwintig ben ik nu, en jij bent nog
pas een twintigjarige. Bliksems! dat is de mooiste leeftijd! Geniet er goed
van, mijn vriend, evenals van al het overige; want het gaat langzaam, goede
vrind, maar gestaag: zonder er acht op te hebben geslagen, zonder te hebben
genoten, en niet zonder weerzin en teleurstellingen te hebben gekend,
zullen we ooit aan het einde staan.
Is het leven niet bitter,
Sire? - Helaas! - en is de mens niet als een kortstondige ademtocht?7

Sed jam tempus est, zoals de saaipieten zeggen. Ik eindig derhalve.
Vaarwel, mijn goede Totus! je kunt niet zeggen dat ik je veronachtzaam.
Ik verwacht een antwoord van je, want ik moet en zal een brief van je
ontvangen, versta je! En moge God je onder Zijn heilige en goedertieren
hoede nemen!
QUEM NOSTI.

Uit den vorigen brief, waarschijnlijk in het begin van het jaar 1838 geschreven,
bespeurt men, dat het winter is geworden, na de groote vacantie het Doctoraal is
afgelegd en Quem Nosti, niet geheel naar zijn zin, te huis zijne Dissertatie zit te
schrijven.

7

VICTOR HUGO,

Marion de Lorme, IV, 8.
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Het is zeer vriendelijk van je, beste vrind, om me te schrijven, en ik wenste
dat ik je beter nieuws te melden had, maar ik gevoel mij niet wel, en dat
al sedert lange tijd. Eerst had ik reumatische pijnen in de rug, vervolgens
in de nek, en nu heb ik een pijnlijke zenuwtrekking. Mijn lijden is
ondraaglijk en sedert meer dan een week heb ik mijn kamer niet verlaten.
Je sloeg de spijker op de kop met je ‘gelukkig jongmens’! Weet je wat
geluk betekent? Het betekent een gezond lichaam te hebben, een vorstelijk
gestel te hebben, zoals Barbier zegt, en een schone deerne zoenen achter
een jasmijntwijg. Doch zijn jonge meisjes nog wel weggelegd voor mij,
arme, knorrige en verzwakte ziektelijder? Is dandy-achtig gedrag als het
jouwe voor mij nog weggelegd? Laten we ons geen illusies maken. Een
nachtspiegel en een grote, gevoerde slaapmuts, dat is wat ik nodig heb;
andere dingen kunnen mij niet meer bekoren. - Maar dat is niet de reden
waarom ik je schrijf; je schrijft over Dumas en over zijn reis naar Holland.
Waar heb je dat vernomen? Heb je het ergens gelezen? Want de schrijver
van Anthony moet ik ontmoeten. Al leed ik de meest helse pijnen,
ontmoeten zál ik hem!... Schrijf me waar je het nieuws vandaan hebt en
zeg mij onomwonden de waarheid. Ik reken er op, en wel onmiddellijk.
Ze laten mij hier in m'n eentje wegroesten, niemand komt langs. Ja, het
leven is bitter! en toch hechten we eraan: menselijke zwakheid! Het
drukken van mijn verzen vordert langzaam. Het maakt mij woedend.
Verder doe ik niets dan gapen, naar mijn vogeltjes kijken en
geneesmiddelen slikken. Nogal boeiend! Ik voel slechts tochtvlagen, ik
zie niets dan sneeuw; voorts valt het mij op, en dat strekt mij enigszins tot
troost, dat je met de dag een spiritueler jongmens wordt. Je zult me wel
antwoorden dat je het uit geschriften bijeen leest; maar die kunst is niet
iedereen gegeven. Overigens, mijn geestdrift is geluwd, mijn geest is nog
slechts als lauw water - zoals je weet een uitstekend braakmiddel - mijn
lichaam is als een oude vaatdoek, mijn huid is als van leder, en dan al die
lelijkheid en vuiligheid - neem me niet kwalijk! het is bijna een
onbeschaamdheid Leiden 13 Januari 1838.
Je vriend,
TOTUS TUUS.
Totus Tuus heeft kou gevat. Hij maakt er gebruik van, om er aardigheden over te
verkoopen en zijn toestand te overdrijven. Zijn boek is nog altijd onder de pers. Of
het nog dat zou zijn van zestig bladzijden?
Mijn vriend,
De Rederijkers-Kamer vergadert woensdag in de Burcht-zaal - om zes uur
's avonds. Een groot aantal ereleden zal aanwezig zijn. Het wordt, denk
ik, een mooie vergadering. Wij rekenen op jou en zouden zeer teleurgesteld
zijn als je zou ontbreken. De trois-moulins zal acte de présence geven en
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Ik word gekweld door spleen. Ik weet niet precies wat de oorzaak is, maar
dat neemt niet weg dat ik er een verschrikkelijke last van heb, dat ik geen
zin heb je dwaasheden te schrijven en dat het me niet lukt iets op papier
te krijgen. Ik schrijf je dan ook enkel om je te zeggen hoezeer we er van
overtuigd zijn je te zullen zien. Vaarwel.
Leiden 17 Februari 1838.
TOTUS TUUS.
Mijn vriend,
Al een hele tijd heb ik je niet gezien. Ik heb vernomen dat je gedanst hebt
te A......... en dat je ziek bent geworden als gevolg van je acrobatische
onmatigheden. Ik hoop dat het niet ernstig was, en dat je, hersteld en in
goede gezondheid, als altijd met je ronde, blijmoedige gezicht door Den
Haag loopt te kuieren. Wij leiden hier een tamelijk vrolijk leventje. Het
ene diner na het andere. Elke dag wel een feest. Maar het is afgelopen met
kardinaal Pouf, met de boom in de schaduwe, met de punch brûlé, met
koppige en mousserende wijnen, met de dronkenschap, met de
geestesverwarring, met de zinnelijke uitspattingen! Ik maak een
uitzondering voor een enorme ganzenleverpastei die T..... B.... V..........
en ik tot onze eigen verbazing samen soldaat hebben gemaakt. Overigens
heeft V.......... onlangs zijn examen gehaald.
Ik kom niet tot werken. Timmerlieden en andere luidruchtige personen
hebben bezit genomen van de kamer beneden de mijne en verdoven zowel
mijn oren als mijn vermogen om te oordelen. Welk een ramp voor de
republiek der letteren!
Ik schrijf je eigenlijk om je te zeggen dat ik je aanstaande woensdag
verwacht in de zaal van de Burcht. Ongesteldheden zijn uitgesloten en
niet toegestaan. Na de literaire bijeenkomst verwacht ik je te mijnent voor
een gastronomische bijeenkomst.
Vaarwel, goede vriend, ik kom tijd te kort. Ik groet je recht hartelijk.
31 Maart 1838.
TOTUS TUUS.
P.S. Wat mankeert u toch? Heb je koorts? of heb je 't op de borst?
DAVID.

Wilt gij een borrel, vriend?
URIA.

Neen, ik bedank u, Vorst!
'k Heb chocolaad gebruikt, want 'k heb het op de borst.
PIET BODDAERT,

David en Bathseba, treurspel.
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Amice,
Ik heb tot heden gewacht met je te schrijven, maar helaas! wederom kan
ik hier niet weg. Een onverbiddelijk doktersvoorschrift houdt me nog een
week uit de circulatie. Ik kan niet anders dan me er bij neerleggen. Ik
verveel me dodelijk, al ligt mijn tafel vol met boeken van allerlei soort.
Verder heb ik eigenlijk geen nieuws te melden, en ik verzoek je te willen
aannemen dat ik deze brief, die zo geesteloos is als een regenbui, slechts
schrijf omdat je erom hebt verzocht. Ik zend je een vertaling van de Balling,
die ik met veel genoegen heb herlezen in de bundel van Hasebroek. Ik
denk dat het niet gemakkelijk is om een nog letterlijker vertaling te maken.
Ik zou willen dat jij er een vertaling in versvorm van maakte. Probeer het!
Je wilt weten aan welke ziekte ik lijd? Het is niet die van de heilige
Jacobus, noch die van de heilige Martinus, noch de kriebelziekte, noch de
mannelijke begeerte, noch lepra, noch de pest, noch de tetanus...
Raad, als je kunt! en kies, als je durft!
En dat ik de bijeenkomst op woensdag niet kan bijwonen vervult mij met
wanhoop.
Je vriend,
QUEM NOSTI.

De balling
Wat trektge onstuimig voort, gy ongetrouwe wolken!
En groet op d'eigen dag de verstgelegen volken?
Houdt stand: verwijlt: vertraagt uw spoed!
Verstrekt den Banneling ten bode! Neemt mijn bede
Voor Frankrijk met u! Voert mijn vlotte zuchten mede!
Brengt haar mijn koninklijken groet.
Ach, niet als gy bemint de mensch het rustloos zwerven.
Het valt, het valt hem wreed den dierbren plek te derven,
Dien 't lot als kind hem gaf ter woon.
En of hem 't licht beschijn' met schuinsche of rechte stralen;
Slechts waar ze in de eigen lijn, als op zijn wiegjen, dalen,
Daar is alleen haar glans hem schoon.
En wien ook de onrust dwing' den aardbol rond te snellen;
Al ziet gy d'eiber, gy de zwaluw u verzellen;
Den koninklijken Arend niet!
Nooit wijkt hy van de rots waarop hy throont. Al bloeien
In vreemden grond gewas of struik, die lager groeien;
De Eik hecht aan 't oord van zijn gebied.
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En my ontscheurt men aan mijn erf en rijk. Verdreven
Moest ik voor 't vreemde strand den vadergrond begeven.
De vorstelijke leliebloem
Wordt uit den hof gerukt. By 't wreed gemis eens vaders
Wordt ook zijn grafme ontzegd. En 't koningsbloed in de aders
Wordt my, onnoozlen knaap, ten doem.
Is 't dan een ramp, een vloek, om Vorst te zijn geboren?
Is 't lot dat aan Bordeaux, dat Reichstadt is beschoren,
De wrange vrucht van 't hoog gebied?
Verwerpt dan 't vaderland slechts wie zijn rijkskroon torschten?
Zoek immers hier en ginds, alom zoek Frankrijks Vorsten Slechts zoekze in Frankrijkzelve niet.
Rampzaalge die ik ben! Wat heir van leed en zorgen
Wrocht my het lot, van toen 't, in 's levens eersten morgen,
Een rouwkleed my voor windsel gaf?
Mijn kinderlijk gekrijt was reeds de kreet der smarte.
En de eerste schred, die 't wicht den vader voert aan 't harte,
Bracht MY op 't vaderlijke graf.
Dat leed moest eens de liefde eens volks aan my vergoeden.
Maar ik, nog voor ik leerde om achterdocht te voeden,
Werd reeds door hoon vervolgd en smaad.
Elk ander heeft voor zich slechts vijandschap te vreezen:
Men zij een Vorst, om nog in 't graf gehoond te wezen,
Of in zijn wieg alreeds gehaat.
Was dan de rijkswrong, die mijn jeugdig hoofd omklemde,
My 't heilloos teeken, dat die kruin ten vloek bestemde,
Bedrieglijk in dien gouden schijn?
Was Vierden Hendriks naam, waar zich de mijne aan huwde,
Een schimpnaam, waar het oor des Franschen volks van gruwde?
Was 't schande om een Bourbon te zijn?
Hoe duur staat my de kroon, dieme eens heeft toegeblonken!
Men heeft aan Orleans mijn feesttooi weggeschonken,
En liet slechts 't kleed eens pelgrims my.
Men dreefme uit Frankrijk weg naar onherbergzame oorden,
En dwong de leliestruik, de teelt van Seines boorden,
Te sterven in een woesteny.
Ach, Ballingschap valt zwaar! zy maakt heel de aard ten kerker:
Zy heet genade en drukt in vrijheids schijn te sterker.
De Zefir, lisplend door de blaân,
Wordt een Sirocco, als hy ruischt langs vreemde boorden.
In 't land der ballingschap wordt ons de zucht van 't Noorden
't Verwintrend bruischen van d'orkaan.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

863
Ze ontrooft ons 't Voorgeslacht, verdreven van hun graven:
Ze ontadelt ons en maakt de vrijgeboornen slaven,
Wier rechten 't bloed der Vaadren kocht.
Zy dwingt den banneling om beedlend rond te zwerven,
Zijn taal, zijn godsdienst te verloochnen, en te sterven
Vergiftigd in hem vreemde locht.
En dit trof my! schoon de asch van vijftig Vóórgevaderen
En 't bloed op iedren plek gevloten uit hunne aderen
My Frankrijk had verheergewaad.
't Volk spaart een bouwval, een gedenkzuil: en zijn stoutheid
Durft aan den Koningstronk de hand te slaan, wiens oudheid
Tot d'oorsprong opklimt van den Staat.
Men noemt my Frankrijks Zoon, my, Wees van heel de wareld!
En van mijn schoone kroon, zoo schitterend bepareld,
Bleef slechts aan 't hoofd dees groeve my.
Te weenen om een throon - dit maakt alleen my Koning.
En van mijn breed gebied en al zijn schijnvertooning
Bleef Vorstensmart alleen my by.
En toch, ik vloek u niet, mijn Frankrijk! Naar uw stranden
Hef 'k iedre avondstond mijn zegenende handen;
Mijn zucht voor u bleef onverflaauwd.
Wie de eene hut verliet voor de andre, moog 't vergeten Niet Hy, wien 't vaderland eens zag ten throon gezeten,
Wat rechten 't op zijn hart behoudt.
En nu, vaarwel! Ik wacht alhier mijn stervenssponde.
Één wensch slechts blijftme, dat nog eens een blijder stonde
Den Balling in uw midden zie:
Niet aan het hoofd eens heirs; maar als een bô van vrede.
Weer, Frankrijk! schoon ook nooit mijn voet uw grond betrede,
Mijne assche niet van Saint-Denis!

Hier en daar worden, gelijk men ziet, brieven gemist.
Mijn vriend,
Je wilt weten op welke dag onze volgende zitting plaatsvindt. Dat zal zijn
op woensdag over een week, op 9 mei, en we verwachten je. In onze
roemvolle Rederijkers-Kamer zul je een nieuwe, welsprekende meteoor
zijn opwachting zien maken, een buitengewoon jongmens, vol longkracht
en zoetgevooisde echo's, die ooit, toegerust als hij is met deze Nestoriaanse
en Mirabeauleske wapenen, het universum zal roeren.
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Vervolgens zal, indien het weder en de ether, vervuld van bezielende
atomen, zulks toelaten, je getrouwe dienaar als leider van de occulte
vereniging wier naam de angst mij gebiedt te verzwijgen, ons, in de
nachtelijke uren volgend op de zitting, een glas geurig honingwater
inschenken voor de bereiding waarvan wij een gunstige gelegenheid zullen
zoeken, om stormenderhand de broeikassen van de botanische tuin en de
gemeentelijke begraafplaats van de goede stad Leiden in te nemen. Want
zoals je weet is het algemeen bekend dat uit mensenschedels gedronken
honingwater plotse, sombere, romantische en onuitsprekelijke emoties
doet opwellen. Laat je dus niet verleiden door de Kermis-Sirene, maar
kom je bij ons voegen, want bedenk dat al deze plechtigheden uitsluitend
te jouwer ere worden georganiseerd.
H...... is gepromoveerd. Aan het promotiediner zaten meer dan dertig
magen aan. Ik heb me er uitstekend vermaakt, doch was, helaas! als altijd
dronken! Ik ben onverbeterlijk! niet ladderzat, evenwel. De voor rust
bestemde uren heb ik zoete broodjes gebakken aan de voeten van een
oudere vrouw uit Lisse, die er een opmerkelijk genoegen in schepte om
van tijd tot tijd midden in mijn gezicht de tien meest vereelte extremiteiten
te planten die zich ooit aan het uiteinde van vrouwenhanden bevonden en
zich de benaming van vingers aanmatigden. Mijn hartstocht was op zijn
hoogtepunt toen een moorddadig bombardement met verse eieren mij plots
de benen deed nemen, en ik zweer je dat jij je nooit sterker met mij
verkleefd zou hebben gevoeld dan na deze kleverige veldslag.
Ik heb je vertaling doorgelezen. Je wilt dat ik haar omzet in verzen.
Onmogelijk, m'n beste! Trouwens, een vertaling in verzen is slechts een
verre navolging, een zwakke echo van het oorspronkelijke werk, waarvan
de details en alle schakeringen zelden recht wordt gedaan. Wanneer je een
dichttekst in een vreemde taal wilt proeven, lijkt mij dat een zo letterlijk
mogelijke vertaling altijd de beste zal zijn. Maar het ene geschenk is het
andere waard, en om je een beetje op de hoogte te houden van mijn
probeersels zend ik je wat verzen die ik onlangs geschreven heb voor een
jonge vrouw, alsmede het portret van één van onze trouwe vrienden, dat
ik in een opwelling in sonnetvorm heb gegoten. Kijk of je hem herkent.
Verder heb ik niets mede te delen, behalve dat ik mij met heel de
onmetelijkheid van mijn trotse geest en met heel de diepzinnigheid van
mijn verreikende intellect heb gestort op de geschiedenis van de Franse
Revolutie van Thiers.
30 April 1838.
TOTUS TUUS.
P.S. Je vraagt me te raden, als ik durf. Welaan dan! is het in je opsomming
van verval!... wellicht de mannelijke begeerte?
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Voor mevrouw ***
O! Laat ons de tent van het geluk opvouwen!
De ster staat niet langer aan de hemel,
De toekomst kortte je de tijd,
Een sluier valt voor je ogen!
Het was niets dan een verraderlijke luchtspiegeling,
Dat lieflijke en zoete strand
Van het heilig moederschap;
Gelijk eertijds de oude Mozes
Een blik mocht slaan op zijn beloofde land,
Vóór de dag der eeuwigheid.
Een jonge bloem strelend,
Je pasgeboren zoon op je knieën,
Driewerf gelukkig en driewerf mooi,
Welk een allerzoetst tafreel voor ons!...
Onze waarheden zijn slechts fabels,
Maar in het onherstelbaar leed
Telt dit niet;
Weldra, weldra schenkt de hemel troost,
Mijn kompas richt zich naar jou:
Je mooie kind strekt zijn armen naar mij uit.
Vergeef, Mevrouw, op het vredige feest van uw naamdag,
Deze gedichten,
Weinig geschikt om vooraf te gaan
Aan heel een schare van uiteenlopende genoegens;
Maar vaak is het zoetst genoegen
Een traan te plengen
Voor de hoop die ons ontvloden is,
Voor hen die het graf toedekt,
Voor door de tijd verschaalde vriendschappen,
Voor de droom waarin wij hebben geloofd.
Prijs, met bewogen gelaatstrekken, het leven
Dat gist in je jonge hart,
Bezie je geëffende pad
En dank God de Schepper!
Nimmer neveldampen in je gaarde!
De zon der liefde begint te schijnen
met tedere en vrolijke stralen!
Hij naar wie je hart uitgaat
Is mijn trouwe jeugdvriend:
Hoe zouden wij hechter verknoopt kunnen zijn?
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Sonnet
Hij is kracht gepaard aan goedheid! bevalligheid
En mannelijke sterkte gepaard aan kalmte!
Welk een betoverende stoutmoedigheid in zijn ijzeren ledematen!
Welk een helderheid in zijn azuren geest!
In zijn trekken de nobele afdruk die het kenmerk is
Van een oud ras en het onrustig, zuiver vuur
Van zijn blik dat, in plots weerkaatsen,
Zijn gelaat verlicht, verraadt scherpzinnigheid.
Is het een jonge Germaan, eenvoudig, vrijmoedig, argeloos?
Is het een jongeling, afkomstig van verre oevers,
Een nobele wilde van de Amerikaanse eilanden,
In zijn vaalrode huid, vol verlangen en vertrouwen,
Hunkerend naar geluk, naar een ongeduldig leven?...
Neen! het is het meest getrouwe beeld van een oprecht hart!

Weder is de groote vacantie nabij en de Dissertatie niet alleen af, maar reeds door
den Promotor nagezien.
Amice,
Ik dank je dat je zo vriendelijk bent geweest om je laatste gedichten toe
te zenden. Mijn opmerkingen en mijn gissingen bewaar ik voor een volgend
keer, en daar heb ik mijn redenen voor. - Ik veronderstel dat het door jouw
tussenkomst is dat de Clarissimus *** mij mijn verzamelde werken heeft
doen toekomen. Ook daarvoor dank. De geleerde heeft bij de tekst enkele
vraagtekens geplaatst alsmede een half dozijn weinig belangrijke
kanttekeningen, dat alles hier en daar op smaak gebracht met zekere
meelachtige substantiën, sporen van de lunch waarmee hij zich schadeloos
zal hebben gesteld voor de lectuur van mijn Latijnse frivoliteiten. Ik geef
toe dat dat een tamelijk onaangename bezigheid is. Hij was me als
promotor aangeboden door de oude *** en ik heb me er wel voor gewacht
te weigeren, vooral nu hij met gade en kroost op weg is naar een plaats
diep in België, - mit Gattin und Gefolg!! - en hij me derhalve overlaat aan
mijn eigen inspiratie. Bij zijn terugkeer zullen wij hem een onvoorstelbaar
prooemium bereiden pro tot tantisque beneficiis met het vix exprimere
possum en het Utinam D.O.M. vos servet incolumes. Kortom, we zullen
hem zo te grazen nemen dat hij er niet meer bovenop komt, zoals de
illustere Gaudissart zei.
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De tijd glijdt hier tamelijk monotoon voorbij, zonder dat er iets gebeurt,
zonder avonturen, zonder conflicten, zonder wat dan ook; om kort te gaan,
soms ben ik behoorlijk bang me te vervelen. Wat te doen tegen dit spleen!
De dagen rijgen zich aaneen zonder dat zij iets anders begeren dan op
elkaar te lijken, en van mijn vrienden verneem ik weinig. Ik beid de
vakantie, en daarmee mijn vrienden uit Leiden, die ik verlang terug te
zien.
Ik verneem dat de jonge en boeiende van B.........e je heeft opgezocht. Wat
vind je van hem? Zijn stuk wordt gunstig ontvangen; ik vind het hier en
daar onverdraaglijk langdradig en het voorwoord is op z'n minst belachelijk.
Geef toe, goede vriend, dat het ook hier gaat om een Franse wind die op
een mooie dag is komen aanwaaien over onze Bataafse moerassen. Ik
groet je.
QUEM NOSTI.

Mijn beste,
Ik moet je ontraden naar Leiden te komen om te zien hoe ik het stel, het
zou de meest meedogenloze valstrik zijn die denkbaar is. Men ziet slechts
gebouwen, huizen en bomen; iedereen hier wil om strijd zijn reislust tonen,
en het zou een wel zeer misplaatste grap zijn om je alle eerzame Leidenaren
op te sommen die in ledigheid langs de oevers van de Rijn slenteren en
tussen de handen van de Duitse croupiers het geld achterlaten dat de
overvragende hoteliers zo vriendelijk zijn hun niet in rekening te brengen.
Als je eens wist, goede vriend, hoezeer ik verheugd ben en in welke staat
van geestvervoering ik geraak, hoe ik mij ineens opgenomen voel in een
hemel vol zaligheden, wanneer ik denk aan het chaotisch lawaai van het
bedrijvige Europa, die Eilwagen, die stoomschepen, die kellners, die
bliksemsnel de promenades oversteken, en dan die bronzen hemel, de hitte
van de zon, die bedrukte gezichten waarover het zweet stroomt, al dat
goud dat met handenvol in de handen van de meest onwaardigen wordt
gedrukt, terwijl ik in mijn eentje vredig in mijn behaaglijke en rustige
kamer aan de Oude Vest zit, de blinden toe, zonder de kleur van het zwerk
te kennen, zonder de hitte van de hondsdagen te voelen, en zonder ook
maar een cent uit te geven. Welk een onuitsprekelijk genoegen!
Wijs zijn, en de minnaar en de dichter bespotten,8

dát is, beste vriend, de ware filosofie! Wee degene die het ontkent! Niets
is beter dan opwellingen, de behoeften die eigen zijn aan de jeugd, weten
te onderdrukken. De ouderdom zou het aan voldoende redenen tot klagen
kunnen ontbreken wanneer men al te veel geluk in zijn leven toeliet. Mijn
God! ik ben buiten zinnen van vreugde wanneer ik er aan denk hoe ik heel
deze winter lang

8

VICTOR HUGO,

les feuilles d'automne.
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zal mopperen en op goede gronden uit mijn humeur zal zijn vanwege al
deze heerlijke dagen die ik opzettelijk en bewust onbenut laat verglijden;
ik heb je altijd gezegd, trouwe vriend, dat je de kunst van het ontevreden
zijn niet beheerst; je kent niet de dronkenschap van een gelooid gelaat; de
diepzinnige kunst van het ontkennen van het geluk, de jeugd, de goede
dingen des levens, en van het vullen van je zomer, gevolgd door een winter,
met verkoudheden, catarres, bloedstuwingen, reumatische pijnen,
onuitputtelijke redenen om te haten, te verafschuwen, niet in het algemeen,
maar tot in kleinigheden, elk van de dagen, die het gepeupel, denkt het,
hier op dit ondermaanse zo onbekommerd en probleemloos slijt - die kunst
is jou dus vreemd. Wel foei! Ik wed dat je nu lacht. Ben je dan nog steeds
onverbeterlijk? Kom dan zien hoe ik er op mijn eenentwintigste aan toe
ben: nagenoeg invalide en mij niet verwaardigend te genieten van alles
wat het leven de moeite waard maakt. Je zult me wellicht beklagen. Ik
echter verheug mij hierom en noem dit: geluk.
Leiden 10 Juli 1838.
TOTUS TUUS.
Door de geheele briefwisseling heen heeft men een sterk verlangen naar Parijs en
eene groote vooringenomenheid met de Parijsche schrijvers kunnen opmerken, die
bij gevolg veelal geheel van buiten gekend worden en veelvuldig te pas gebragt. Van
daar de weinige oorspronkelijkheid van geest, van gedachte en van stijl in alle deze
brieven. Quem Nosti en Totus Tuus zijn beide maar halve Hollanders; het zijn
tweeslagtige wezens, die voor Paryzenaars zouden willen gehouden worden. Zij zijn
nooit zichzelven, zij gaan voornamelijk bij Janin ter school, wiens levendige
stijlwendingen, onrustige phrasenloop, afgebrokene redenering en schitterende
tegenstellingen, overal door hen op de hielen worden gevolgd. Nergens straalt verder
eenige studie door; alles glijdt bevallig en schertsend over de ijskorst des gezelligen
levens. Ook in dezen laatsten brief is geene waarheid, het is opgeschroefde humor,
niets anders. Totus Tuus is nijdig dat hij óók geen verlof kreeg om op reis te gaan.
Quem Nosti neemt het veel te ernstig op.
Ik haast mij je deze brief te zenden, tijdig genoeg, naar ik hoop, om hem
enige minuten eerder te doen aankomen dan de assistenten van onze
geleerde archeoloog Leemans, die eerlang, illustere jongeman, zich meester
zullen maken van je arme uitgedroogde lichaam om het een rustig en vredig
plaatsje te schenken achter de zorgvuldig gesloten ramen van het Museum,
temidden van de mummies, tussen wijlen Sesostris en mevrouw Potifar,
terdege ingewreven met hars en mirre, om het te beschermen tegen de
goede zon die er een vonkje leven in zou kunnen doen terugkeren. Of
wellicht zou het mogelijk zijn dat de één of andere conservator zich meester
maakte van jouw armzalige persoon en je liet doorgaan voor een
Psammosaurus, Plesiosaurus, Ichthyo-

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

869
saurus, Dinotherium, Mastodont of ander fossiel, en dat de geleerden met
wijd opengesperde ogen kwamen onderzoeken of je tot de menselijke soort
behoort dan wel een soort hagedis, een soort schorpioen of een soort
reuzenmier bent. Verdorie, kerel! ik heb om je brief moeten lachen als een
god in de goede oude tijd van Homerus. Hij werd gebracht terwijl ik in
bed lag. Het was half twaalf. De dag tevoren had ik met de jonge dame
Haye bij ten Deyl gegeten. Foei! Foei! welk een orgie en wat een brokken!
Kortom, amico, ik verkeerde nog in een zoete extase terwijl ik de roes van
een genereuze wijn uitsliep, dampend als een buffel, half intoxicated, en
nog gans verhit van de Woelwaters van la Haye, toen men mij die rare
brief van je kwam brengen, die slappe brief, die niet bepaald
oorspronkelijke brief, die brief als een klisteerspuit. Mijn God! en dat
noemt zich filosoof! Ik raad je sterk aan, mi caro, je een keer te buigen
over de werken van de geleerde pater Peerdeklontius9 een weinig bekend
schrijver, toegegeven, die heel andere opvattingen over het leven had en
die, sprekend over een melancholicus, een tamelijk gelijkend portret van
jou schetst: ‘een arme idioot, die weigerde in te zien dat patrijzenvlees de
voorkeur verdient boven linzen, en dat het gezonder is te lachen dan zich
in een somber kamertje over te geven aan zinloze, naargeestige
bespiegelingen.’ Wat! aldus te verkommeren, terwijl je alles hebt om
gelukkig te zijn en je zakken te vullen! En je bestaat het, dát geluk te
noemen! Laat af! ik doe je zelfs niet de eer aan dit als een misdaad aan te
merken, het is ernstiger, het is belachelijk. Vaarwel. Aangezien ik, wanneer
je je leven niet verandert, binnenkort een overlijdensbericht verwacht,
wens ik je een goede reis naar gene zijde; mocht echter je oude gebeente
tot een gelukkige inkeer komen, als je de zuiver lichamelijke oorzaak van
je ziekelijke en slechte humeur - en een andere oorzaak is er niet - wilde
bekennen, aanvaarden en uitroeien en als je van een oud wrak weer de
lustige gezel van weleer werd, die apostel van de vrolijkheid en zanger
van grappige liedjes, dan verbind ik mij ertoe je wedergeboorte te vieren
en dan zullen wij opnieuw, gelijk in de goede oude tijd van de Gnognote,
de ingewanden drinken van enkele bestofte flessen, verwonderd dat ze zo
lang onaangeroerd zijn gebleven.
12 Juli 1838.
Op je gezondheid!
QUEM NOSTI.
Wij geven het fransch zoo als wij het vinden. De ingewanden drinken!
Men treft zeker meer vlekjes aan. Maar Klikspaan kan even weinig voor
de zuiverheid van vreemde talen instaan als de kastelein van het hôtel le
lion d'or; de verantwoordelijkheid mogen de schrijvers op zich laden.

9

Studentes sive comoedia de vita studiosorum autore IGNOTO PEERDEKLONTIO, 1647.
- Men vergelijke het Panathenaeum, maandwerk voor Studenten door Studenten,
September 1842.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

870
Na mijn uiterst melancholieke brief, waarin het genot en de geneugten van
een slecht humeur op zo warme toon werden bezongen, en die je in je
stommiteit ernstig hebt genomen, hebben wij elkaar niet meer geschreven,
en wanneer ik vandaag toegeef aan mijn verlangen naar een briefwisseling,
dan is dat niet om te weten hoe je het stelt, wat je doet, of om een antwoord
te ontvangen. Wat mij betreft, ik heb volstrekt niets te melden. Wanneer
verschijnen je verzamelde werken? Doch vaarwel. Schrijf mij een langere
brief dan deze - doch ik heb geen tijd. Vertrouw erop, mi caro, dat ik altijd
ben
Leiden 19 Augustus 1838.
Je toegewijde,
TOTUS TUUS.
Vriend,
Je bent zo goed naar mij te informeren en mij mijn stommiteit te verwijten.
Mijn persoon gaat het uitstekend en niet ik, maar jij bent de stommeling.
Ziedaar mijn tamelijk categorisch antwoord. De persen van de befaamde
Elzevier, Roering genaamd, kreunen ijselijk onder een Dissertatie die ik
zie groeien met de vochtige ogen eens vaders, terwijl ik met Eléazar zing:
Geliefde dochter,
Kom sterven,
Aan de zijde van een vader;
En vergeef,
Dat hij je
De martelaarskroon
Opzet!10

Dagelijks moet ik honderden typografische ongerechtigheden verwijderen,
hetgeen mijn bewondering voor degenen die dit soort werk met graagte
doen heeft verdubbeld, en ik maak er het beste van. Wat de stommiteit
betreft ligt het misverstand bij jou, omdat jij begrepen had dat ik niet had
begrepen wat jij me wilde laten begrijpen, waardoor ik dankzij jou nu
eindelijk begrepen heb dat jij jezelf niet goed begrepen hebt. Ja, mijn beste
jongeman, ik heb je brief met gepaste gelaatsuitdrukking gelezen, de geuren
van je reumatische aanvallen en cataplasma's, de lavementen en je jicht
opgesnoven en je hebt mijn nederige berispingen zeer wel ontvangen.
Ik heb gezien waarmee jij je dagen vult, voornamelijk de letterkundige
kritiek, wat wel de meest ondankbare bezigheid is van alle onverdraaglijke
bezigheden hier op dit ondermaanse. Jij noemt dat een nuttige
tijdsbesteding. Geloof mij, deze penneschermutselingen leiden tot niets.
- Er zijn hier heel wat vrolijke klanten die zich uitsloven om zich te
amuseren en die daarin soms sla-

10

SCRIBE,

la Juive.

Johannes Kneppelhout, Studentenschetsen. Deel 1. Teksten (onder ps. Klikspaan)

871
gen. Zelfs voor een teugelloze orgie deinzen zij niet terug. - Jij vertrekt
naar Parijs, m'n beste, en je doet daar wél aan. Wat had ik graag hetzelfde
gedaan! Maar de volgende maand krijg ik mijn titel. Mijn groeten aan alle
vrienden en geloof mij, je
QUEM NOSTI.

De Dissertatie wordt gedrukt, weldra zal de Promotie volgen. Somtijds zou men
waarlijk zeggen, dat er iets meer achter Quem Nosti zat, b.v. als hij zich over de
letterkundige kritiek uitlaat. Maar, ach! gij zoudt u bedrogen vinden. Hij verkoopt
misschien eene de hemel weet in welk boek, in welk dagblad, opgeloopene phrase.
Mijn vriend,
Toen ik na een uitstapje van enkele dagen thuiskwam, was het eerste wat
ik op mijn tafel aantrof je Dissertatie, gekartonneerd, van een opdracht
voorzien, en - nog beter - vergeten, dat wil zeggen zijn plicht vervuld
hebbend - en ik heb deze vlag die je de doctorsgraad bezorgd heeft met
eerbied en genegenheid gegroet. Had ik de plechtigheid kunnen bijwonen
en me onder de menigte kunnen mengen om ook mijnerzijds eer te
bewijzen, dan was alles met een handdruk gezegd. Nu ik je moet schrijven
zal ik langer van stof zijn, zo niet welsprekender. Ik zal echter deze
gelegenheid niet benutten om je te zeggen dat de leeftijd van de pleziertjes
en het goede, jeugdige studentenleven afgelopen is, dat je je plotseling
gesteld ziet voor de zorgen, de problemen des levens, dat je aan een
loopbaan moet beginnen en trachten je een positie te verwerven in de
dichte drommen in wier midden je je zojuist hebt gestort; evenmin wens
ik je toe dat dat leven dat je niet halverwege zal achterlaten, zoals dat stuk
dat je zojuist afgelegd hebt, goedgunstig moge zijn, gelukkig en
gemakkelijk, en dat uw oude heer veel pleizier aan u beleve. Dit alles is
al duizend keer gezegd en zal nog duizend keer gezegd worden, zonder
dat het iets toe- of afdoet aan de loop der dingen op deze wereld, en dit
alles zal ook in de toekomst steeds de plaats innemen van ideeën bij hen
die er geen hebben, en de vermoeidheid opwekken van de patiënt, die zal
bezwijken onder de last van al deze vermoeiende, onveranderlijke en
eenvormige complimenten. Maar er is nog iets. De reden die ons
bijeenbracht is weggevallen, de reden die je tot mij deed komen en die
ons steeds wanneer wij daartoe ook maar de geringste behoefte gevoelden
naar elkander dreef. Helaas! de ervaring toont maar al te vaak aan, en
spoedig zullen wij het zelf ondervinden, dat de omstandigheden beslissend
zijn voor het aangaan en verbreken van de ogenschijnlijk meest hechte
betrekkingen, banden van genegenheid en vriendschappen. Laten wij ons
boven deze omstandigheden stellen en, op het gebied van de vriendschap,
ons studentenleven voortzetten. Ik zou niet weten waarom de doctorstitel
alle
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tederheid in ons hart zou moeten vernietigen. Ik, die jonger ben dan jij,
en die door mijn huiselijke situatie op de wallekant terzijde van de
academische stromen sta, ik zie de wateren onophoudelijk langsvloeien,
maar zij zingen niet meer zo lieflijk als weleer. De golfjes werpen de
bloemen terug die ik erin laat vallen, en de eerste, meedrijvend op de
stroom, zijn al ver. Nog slechts luttele jaren en zij zullen mij niet langer
zoet toemurmelen, de frisse lommerrijke oevers. Alles zal verdord zijn en
vernield. Laat ons derhalve, met de liefde en enkele druppels van het
kostelijke water van mijn zo dierbare stroom, opgevangen in het diepst
van mijn hart - o! wees één der onzen! - voor onszelf een leven scheppen
van stilte en vergetelheid - wat doet het ertoe! - maar wel een leven dat
jonger is, gelukkig, en dat door vriendschap, vaderschap, zoete deugden
geadeld is! Laat ons zo'n leven bouwen, goede vrind! waarin plaats is voor
studie en voor de Muzen, het is het enige goede, het enige echte, het enige
bekoorlijke en het enige duurzaam gezonde leven. Gegroet.
TOTUS TUUS.

Een onbeteekenende brief voor boezemvrienden, bij zulk eene gewigtige gebeurtenis.
Totus Tuus vergelijkt zijne kennissen bij druppels uit den stroom des Academielevens,
die hij opvangen wil en in zijn hartekuiltje bewaren. Welk een beeld! Op het laatst
rijst de liefde als in een nevel uit de kimmen; het vaderschap staat daar niet voor
niets. Over het algemeen zijn al deze brieven veel te mooi. Er is geene natuur in;
overal mist men de grata negligentia, alles is gekunsteld en gewrongen. Het zijn
ware brieven van Studenten-Autheurs, bedorven door verkeerde lectuur: vol valsche
schittering en geschreven als of zij voor de pers bestemd waren.
Mijn beste vriend,
Al zeer lang heb ik je niet meer gezien; jij hangt daar de advocaat uit en
speelt, onder aanwending van al je longkracht en armgezwaai, voor Perrin
Dandin, en je liefde voor twistende personen wie de haat op het gezicht
geschreven staat doet je minachtend neerzien op al je vrolijke kameraden,
die eenieder goed gezind zijn en aan wie je in je leven geen stuiver zult
verdienen. Ik snel naar mijn spiegel! Ja! die kalmte, die voldaanheid, die
ongedwongenheid, ik ben het wel degelijk. Dierbaar evenbeeld, gegroet!
je zult jonge advocaten tot wanhoop brengen. Helaas! ja, ik vrees dat je
me vergeet. De geneugten des levens spreiden hun netten voor je uit! Er
zijn heel wat mensen die ik graag zo in grote geneugten verstrikt zou doen
raken, want het is een goede ontspanning van de wisselvalligheden des
levens om ons in een dierbare, kortstondige illusie onder te dompelen, in
een gelukkige afwezigheid van het geheugen. Maar wees je er alsjeblieft
altijd van bewust dat jij buiten die groep valt.
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Inderdaad,
Het plan staat vast: ik vertrek, dierbare Théramène,
en verlaat het onderkomen van de beminnelijke Trézène.11

Ik kan Frankrijk niet langer laten wachten. Ik reis af naar Parijs. Na zoveel
maanden van gezwoeg heb ik deze ontspanning dubbel en dwars verdiend.
We blijven tot februari. - Laatst heb ik met enige van je kennissen
gedineerd bij ***. Het diner was exquis en de jongejuffrouw is werkelijk
lieftallig, zo niet mooi, maar - inderdaad - wat is schoonheid? Een bloem
des velds, vertrapt door de hoef van het eerste het beste stuk rundvee. R.....
is het in dezen geheel en al met mij eens: vraag het zijn oog maar. Ik zing
hem toe:
Nu lust me op 't aangezigt te dragen,
Die ik mijn blaauwe lievling noem,
Deez nagebleven korenbloem,
Schaars purper in deez geele dagen!
Het is een vuistslag waar 'k op roem!
Die kaatst moet wel den bal verdragen;
Het vuur heeft hij me uit 't oog geslagen:
Het onweer gaat met licht verzeld.
Om thans door mij te zijn vermeld
Zie 'k veel te veel gescheurde kragen,
Hoor ik te veel gevloek om hier
Gesteld te worden op 't papier.

De vereniging, de corpsgeest, de broederschap tussen studenten, dat alles
ad hajos, ampart. Ampart, het mocht wat, ampart, met al het jargon van
vergelijkbaar kaliber. De Senaten schudden op hun grondvesten en
wankelen. Dat is pas een zaakje voor jou! Op zijn goed Hollandsch: 't is
een bedonderde boel, en niemand, die iets praesteert, ik lach erom en ik
zal het studentencorps gelukwensen wanneer het binnenkort gedaan zal
zijn met de Senaat Intro ubique, en de Senaat Nergens, de Senaat duce
Minerva, de Senaat duce Baccho, de Senaat Amicitia, de Senaat Haat en
Nijd; met het Collegium supremum en met het Collegium infimum. De
enige waardige wijze om voor eens en voor altijd een einde te maken aan
al deze onnozele en belachelijke discussies is, ervoor te zorgen dat de
Faculteitsvoorzitters samen met de Assessoren als enigen het Corps
vertegenwoordigen. Het is mijn vurigste wens dat het zo ver nog eens
komt. Weliswaar liet de samenstelling van de Senaten veel te wensen over,
en de recrutering ervan bijgevolg nog meer, maar het is ook waar dat deze
ongelukkige, zij het onvermijdelijke twisten een schande zijn voor de
Academie, ieder die zot noch kind is en die het Leidsch Athene ook maar
enigszins een

11

RACINE,
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goed hart toedraagt, met weerzin vervullen. Maar dit onder ons, want ik
heb volstrekt geen pleizier om blaauwe lievelingen ergens anders dan aan
mijn knoopsgat te dragen. Gegroet,
TOTUS TUUS.

Totus Tuus heeft zijn waarschijnlijk Candidaats-examen afgelegd en krijgt de
gevaarlijke belooning van eene reis naar Parijs. Nu wil ik wedden, dat hij geheel
voor de poes is. Zijn oude heer moge het op zijn geweten hebben! Ondertusschen
zijn de zoogenaamde standjes - zoo toch luidt het kunstwoord - uitgebarsten, en wij
moeten bekennen, dat hij er ernstiger en met meer vuur over spreekt dan wij van
hem gewacht zouden hebben; want al begint hij met te zeggen, dat hij er mede lacht,
blijkt het toch genoeg uit het vervolg, dat zij hem ver van onverschillig laten. De
verzen zijn geparodieerd naar de Najaarsmijmering van Beets, welke toen in de
poëtische club der Rederijkers aan de orde van den dag was.
't Behaagt me dan aan 't hart te dragen,
Die ik mijn blaauwe lievling noem,
De nagebleven korenbloem,
Schaarsch purper in die geele dagen!

Amice,
Toen ik je brief ontving stond ik juist op het punt om je te schrijven en je
per post een kreet van peilloze wanhoop te doen geworden, gelijk die van
wijlen Jeremia, zoals ik die al lange tijd had willen slaken. Het is dus maar
al te waar: de spirit verdwijnt geheel en iedereen, zo lijkt het wel, wil in
meerdere of mindere mate bot zijn. Hoe heb ik 't nu, de fidele Brüder van
Leiden zijn in de Paauw geweest, een aantal avonden achtereen, laconiek
inschikkend, zonder dat ook maar één de moed heeft gehad om zijn
spierkracht aan te wenden, precies als kikkers in eene sloot, die men wel
dood kan slaan, maar niet uit elkaar halen. Maar dit begint allemaal wel
heel erg belachelijk te worden. Voor Sint Bartholomeus kan ik nog wel
begrip opbrengen, uiteindelijk vind ik dat beter dan die heftige
schermutselingen in de Paauw, waar men vreest zich te bezeren. En toch,
hoe graag zou ik nog in jullie midden verkeren, ondanks die
afschrikwekkende storm in een po! Want jullie leven ginds valt duizend
keer te verkiezen boven het mijne. Om je de waarheid te zeggen, ik heb
hier nogal het land tussen de heren van de hoge magistratuur, en het
bewonderenswaardige corps welks omega ik ben, begint me te drukken.
Ik begin langzaam weg te kwijnen temidden van de stoffige dossiers en
ik denk dat ik over een jaar geheel en al ingemaakt zal zijn. Er rest mij
dan ook niets anders dan je te schrijven over het gerechtshof. Ja, m'n beste!
ook ik krijg mijn dosis onschuld
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te verdedigen. Welk een nobel beroep is de advocatuur! Achter de tralies
van het Spinhuis zitten zij getweeën te kermen, twee deerniswekkende
menselijke wezens voor wie ik maar al te zeer vrees dat hun rug ooit de
hoogst onaangename stigmata der laag-bij-de-grondse misdaad zal dragen.
Vergun mij je voor te stellen aan mijn jongste cliënt! Hij is een boeiende
en naïeve jongeman van 19 jaar, wiens gelaat niet volstrekt
weerzinwekkend zou zijn wanneer zijn hoofd met haar bedekt zou zijn.
Dankzij deze volstrekte ontstentenis van beharing was zijn diefstal-knobbel
goed te zien, die hem als vanzelf in mijn beschermende handen heeft
gedreven. Uit dit alles blijkt wel dat Vrouwe Justitia, constans et perpetua
voluntas, nimmer vat zal krijgen op deze onverlaat; ik hoop dan ook dat
zij haar woede slechts zal koelen op zijn katoenen muts, die bij hem de
haarlokken vervangt. Verder verenigt hij in zich in groten getale alle
neigingen ten kwade van de mensheid die wij weten te sublimeren door
ze voor betere doeleinden aan te wenden. De ander is van de vrouwelijke
kunne. Zij is een oud stuk gruwel van het platteland, gebocheld, gerimpeld,
afstotelijk. Wat moet een mens er mee? Zij zal iedereen angst inboezemen
en dat zal mij van mijn welbespraaktheid beroven. Je ziet het, ik heb het
druk. - Wat de schoonheid betreft ben ik het met je eens, dat is iets zeer
slechts. Schoonheid! Bah! zij vergaat! Spreek mij over de lelijkheid, díe
beklijft. Sedert ik je gezien heb, ben ik drie (!) keer verliefd geweest; maar
het blad papier is vol. Doe iedereen mijn groeten en vaar wel.
QUEM NOSTI.

Hoe vaart de Rederijkers-Kamer?
De jonge advokaat worstelt nog tegen den stroom des levens, maar, geduld! spoedig
is Leiden verdreven uit zijn hart, het Studentenbeginsel volkomen uitgeroeid, verstikt;
- hij is philister.
Het bevalt me hier uitstekend. Het weder is ongunstig, maar door
koetsvervoer te betalen bezuinig je op de schoenpoetsers. Je moet Parijs
aanpakken zoals kinderen hun rijstebrij, langs de randen van het bord en
langs de randen van de trottoirs. Gisteren was het aangenaam weer, in het
geheel niet koud; een blauwe hemel en een lentezonnetje straalden boven
onze hoofden. Overal zag je mensen en op de boulevards de uitgaande
wereld. De aapjeskoetsiers wisten zich geen blijf met hun woede. Wij
hebben een lange wandeling gemaakt over de boulevards tot aan die van
Bonne-Nouvelle, om terug te keren langs het trottoir aan de overkant;
vervolgens hebben we de rue de la Paix genomen, de place Vendôme, de
rue Castiglione en de oevers gevolgd tot aan de Pont-Neuf, nadat we de
jardin des Tuileries waren doorgelopen, en we zijn langs de andere kant
teruggekeerd tot aan de place Louis XV, van welks ver-
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fraaiing veel werk gemaakt wordt, om terug te lopen door de rue Caumartin.
Om vier uur waren we, moe maar voldaan, weer thuis, na een wandeling
van meer dan drie uur. Een smakelijk diner in het café de Foy, begoten
met Chablis en Aï, bracht ons weer op krachten, en zo kwamen wij om
acht uur aan bij enige dames die wij beloofd hadden te zullen opzoeken.
En wel in half-aangeschoten toestand. Ik heb dan ook gekletst gelijk een
klappei, en van het gezelschap vrijwel niets opgemerkt. Het hart verblijd
keerden wij na elven huiswaarts, onder het debiteren van duizend
dwaasheden... Beste vrind! alleen in Parijs kan een mens naar behoren
eten, drinken en schertsen, en als ik ooit redenen tot het plengen van tranen
mocht hebben, dan zou ik naar Parijs gaan om ze te laten drogen. Ik zou
er een slecht en corrupt mens worden, en ik weet maar al te goed dat dat
een zonde zou zijn, maar welk een voldoening je verdriet te vergeten!
Maar komaan, geen dwaasheden en geen hersenschimmen! ‘Schrijf mij
iets,’ zo zul je zeggen, ‘wat je alleen maar vanuit Parijs kunt schrijven.’
Terwijl ik nog niets gezien heb. We zijn net aangekomen. Tot een volgend
keer. Vaarwel.
Parijs, December 1838.
TOTUS TUUS.
Je brief, goede vrind, heeft mij veel genoegen geschonken. Voor je vrienden
ben je waarlijk van een voorkomendheid en een stiptheid die je niet genoeg
te prijzen vallen. - Net aangekomen! Foei toch, Faublas! Per slot van
rekening, schelm! zweer ik je dat mijn grootste wens zou zijn om mijn
huidige onderkomen zo spoedig mogelijk te verlaten om me, in jouw
kielzog, te storten in die helse gistkuip die Parijs heet.12 Van hier geen
nieuws. Alles waarvoor wij belangstelling hebben is nog steeds afkomstig
uit de oorden waar jij toeft. Ben je in de Kamer geweest om Thiers en
Guizot te beluisteren? Heb je Rachel gezien en Monsieur de Candia en
Mademoiselle Garcia? Heb je Berlioz gezien? Mijn God! wanneer ik eraan
denk, moet ik wel een zeer christelijke lijdzaamheid bezitten om niet de
kap, en daarmee bedoel ik de toga, op de tuin te hangen en alles naar de
duivel te wensen om welgemoed te verdwalen in het labyrint dat Parijs
heet. Hoe gaat het met je reisgenoot? Laat hij, wat zijn insectenverzameling
betreft, uitkijken voor de wespentailles van de dames van lichte zeden,
het zijn vliesvleugeligen die voor weinigen onderdoen. Bij je terugkeer
verwacht ik een gedetailleerde beschrijving van alle grote en kleine
scarabeeën die jullie getweeën zult hebben veroverd. Hij zal op basis ervan
een alleraardigst boekwerkje samenstellen, getiteld: wandelingen van een
natuuronderzoeker, met illustraties, als bijdrage tot de bestudering van de
wijze waarop deze interessante schepsels georganiseerd zijn. Ziedaar. Ik
heb een blad gevuld met
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heel wat zouteloosheden. Geheel naar mijn gewoonte, en het zal dan ook
wel niemand verbazen. Tot slot verzeker ik je van mijn vriendschap. Ik
hoef jullie zeker niet aan te sporen om je als kleine prinsjes te amuseren:
dat gaat vanzelf.
Je getrouwe,
QUEM NOSTI.
Waarde vriend,
Op het oogenblik van mij in den circus te gaan verpoozen van een immens
pleidooi van twee en een half uur en daaropvolgende kermispromenade,
moet ik u melden, dat ik, in weerwil van mijn ijver om u van dienst te zijn,
in uwe zaak niet heb kunnen slagen.
Verschoon dit slordig schrift. Ik ben zenuwachtig aangedaan en heb haast.
Vaarwel, en schrijf mij eens. Steeds
Zaturdag.
QUEM NOSTI.

Deze brief is van Mei 1841. Het schijnt dat sedert de Academievriendschap ten minste
in zóó ver is dood gebloed dat Quem Nosti en Totus Tuus elkander niet meer
schrijven, latere brieven althans worden in de verzameling niet aangetroffen. Het is
een natuurlijk gevolg van alle zoodanige verbroederingen, bij welke alleen vermaak
en geestigheid, in plaats van waarachtige, innige hartelijkheid en een hooger zedelijk
doel, ten grondslag liggen. Quem Nosti is, gelijk men bespeurt, geheel philister
geworden en trekt het gewigtigste gelaat aan, wanneer hij, in zijne hoedanigheid van
pleitbezorger, van zijne processen gewaagt, welke hem zoo zenuwachtig maken en
den tijd benemen iets meer dan het noodige omtrent de zaak te melden. Totus Tuus,
die de maatschappij nog niet is binnen gezeild, zal er hartelijk om gelagchen hebben.
- En zoo nu de lezer in deze briefwisseling een afdruk vindt van den toestand van
geest, welken wij poogden te schilderen, zich, door zijn vriend Klikspaans woorden
aangespoord, voor gewaarschuwd houdt, en zich wacht voor denzelven; zoo hij met
hem vindt, dat in deze brieven noch kracht noch heerlijkheid is, en zij zelfs, hoe kort
ook en hoe weinig in getal, door hunne gedurige jagt op geestigheid tegenstaan, zal
die ze verzon of verzamelde zijn doel bereikt meenen en oordeelen reden te hebben
zichzelven en velen aan de Hoogescholen onzes Vaderlands - want Leiden lijdt niet
het meest aan de kwaal - geluk te wenschen.
Vertaling: Ger Leppers
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