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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Galama, of de bevrijding van Friesland,
geschiedkundige roman, door J.E. Schut.1
‘Het is waar, alles loopt niet even natuurlijk af; niet ieder tooneeltje hier
ingebragt is even gelukkig gekozen, maar het geheel is toch van dien aard,
dat men er te vreden mede kan en zal zijn, wanneer men niet te veel
vordert.’
Weet gij, gelukkige lezer, die, gemakkelijk in uwen leuningstoel gedoken, in een
ledig uur deze recensie ter hand neemt, en wien het zeker niet meer dan mij, armen
criticus! genoegen zoude doen, zoo ons vaderland een' bekwamen romanschrijver
te meer had, weet gij van wien deze woorden zijn? Honderd tegen één dat gij het
niet raadt, al zijt gij ook een proponent, die op een beroep wacht, of een dorpsdominé,
die elken spleet in de muren uwer kleine kerk naauwkeurig kent, en verlangend naar
bevordering uitziet; honderd
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Deze is de eerste letterkundige kritiek van eenigen omvang, door Potgieter geschreven.
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tegen één dat gij het niet raadt, al zijt gij een getrouw inteekenaar op de Boekzaal
der Geleerde Wereld. Ik zoude immers uwen smaak oneer aandoen, en uwe
toekomstige of tegenwoordige gemeente moeten beklagen, zoo gij een oog in de
Boekbeschouwing of het Mengelwerk van dat tijdschrift sloegt. L'un vaut l'autre, en
onze scholen, akademiën en kerken zouden verre achterstaan bij die onzer naburen,
zoo hunne leeraars even stationair waren, als het Maandschrift, dat bij de Erven
Onder de Linden, jaar uit jaar in, op hetzelfde graauwe papier, met dezelfde versleten
letter en denzelfden vermakelijken inhoud, zoo in rijm als onrijm, het licht ziet.
Opdat ik u uit den droom helpe (zoo als men in vroegere dagen zoude gezegd
hebben), op bl. 759-761 van dat tijdschrift, voor Dec. 1833, vindt gij eene recensie
van Galama, aan welke wij deze woorden ontleenden. Wij hebben u bescheiden het
regt toegestaan, dit niet te hebben gelezen, dewijl gij, sinds lang het geluk naar waarde
schattende van betere tijdschriften te bezitten, dit uit uw leesgezelschap geweerd
hebt, of tenminste, alleen uit hoofde uwer betrekkingen, het laatste gedeelte er van
laast, even als wij allen om het nieuws van den dag zoo menige ellendige courant
inzien. Eilieve, wees dus even bescheiden, en vraag ons niet waarom wij ze lazen.
Rust gij echter niet voor gij het geheim weet, welaan! wij waren verlegen wat van
het boek te zeggen, daar wij er weinig goeds in vonden. En toch rekenden wij ons
verpligt, in een' tijd, waarin wij gevaar loopen, om door een vloed van
geschiedkundige romans overstelpt te worden, uitvoerig aan te wijzen h o e v e e l er
toe behoort, om in deze soort goed te schrijven, h o e w e i n i g men gewoonlijk
levert. Moge eene dwaze lofverspilling ons daarbij ten leiddraad verstrekken, de
recensie van de Boekzaal zal dan ten minste eenig nut stichten. Ontsla
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er ons echter van uw geduld om verschooning te vragen. Wist gij half, welk een
verdriet het is, nadat men meer dan 300 bladzijden druks gelezen heeft, er geene
aanprijzing van te kunnen geven, en evenwel zijn oordeel eindelijk nog te moeten
motiveren, kendet gij slechts ten halve die Leiden eines Recensenten, gij zoudt ons
dikwerf billijker beoordeelen. Zelfs een Nederlander verliest zijn phlegma, wanneer
hij op zulk eene proef gesteld wordt; laten vreemden u zeggen, hoe veel daartoe
behoort, en beklaag ons dan te regt. Maar mijne openhartigheid zou langwijlig kunnen
worden; een' broeder van den gilde de ongegrondheid van zijn oordeel aan te toonen,
zal mij wakkerder maken, en dus ter zake. Vrees van mij geen scherpen pennestrijd,
geene zoogenaamde geestigheden; wij zijn 't met Maria uit The school for scandal
volkomen eens:
Wit loses its respect with me, when I see it in company with malice.

I
Het is geheel van dien áard, dat men er tevreden mede kan en zal zijn,
wanneer men niet te veel vordert.
Boekzaal der Geleerde Wereld.
Een woord over het voorberigt van den Heer Schut moet de beoordeeling van het
boek zelf voorafgaan. Zonderling genoeg is zijn toon in de beide volzinnen, waaruit
het bestaat, ieder meer dan twaalf regels lang, geheel verschillend. In de eerste
verzekert hij ons, dat de toenemende smaak voor historische romans, als die van
Scott, Spindler, en anderen, hem de hoop heeft doen opvatten, door de voltooijing
van Galama (waartoe het plan reeds lang gevormd was), eenigen
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bijval te verwerven. Hij voegt er bij, dit te kunnen, daar onze vaderlandsche bodem
in oorspronkelijke, goede, romantische voortbrengselen niet zeer rijk is. Mais afin
qu'on ne prenne pas l'auteur au mot, en ten einde men geen Tales of my Landlord,
geenen Jude of Jesuit verwachte, laat hij er bescheiden op volgen, dat de uitgave van
twee soortgelijke romans (denkelijk Hermingard van de Eikenterpen en de Pleegzoon)
en wel het w e r k j e van den kundigen en smaakvollen van Lennep vooral, hem zich
zouden hebben doen wachten zijne taak te vervolgen, zoo het zijne niet bijna afgedrukt
ware geweest. Gij weet dus, door deze zedige bekentenis des schrijvers, wat gij te
wachten hebt. Zijt gij met mij overtuigd, dat van Jean Jacques' Confessions af, tot
op die van den huidigen dag toe, de biecht van eenen auteur de minst opregte en
minst nederige van allen is, zoo legt gij het boek ter zijde. Och, of ik het met u doen
mogt!
Ik ben geen schrijver van historische romans; op mijn woord, ik ben het niet, want
ik duizel bij het besef des ideaals, dat ik mij van hem vorme. Wilt gij het kennen?
Misschien is het niet ongepast het hier mede te deelen. Mogten wij er eene
ongelukkige proeve van zulk een werk minder door krijgen! Gij zult zien, dat de
hoofdtrekken aan het beeld van Walter Scott ontleend zijn.
De ware historische-romanschrijver is evenzeer in het rijk der verbeelding als in
dat van het gevoel te huis; hij huwt de grootste historische studie aan de uitgebreidste
menschenkennis; geene wetenschap of kunst mag hem vreemd, geen enkele vorm
der wezenlijke wereld hem onbekend zijn. Niet zoo vrij als de dichter, daar tijd,
plaats en zeden hem telkens aan banden leggen, moeten zijne scheppingen, van den
stempel der waarheid voorzien, als die van den zanger ons levendig boeijen en
onwederstaanbaar medeslepen. Overal moet hij zich op zijne plaats
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gevoelen, en hetzij hij ons aan het hof of op den akker, in de pleitzaal of in de
gelagkamer voere, hij moet er te huis, hij moet er burger wezen. Wee zijner toch,
zoo hij ons op het raadsheerlijke kussen wil zetten, en wij maar te duidelijk bemerken,
dat zijn voet den drempel van de deur der hoogere burgerklassen nimmer overschreed;
wee zijner, als hij de taal van stal en keuken met die der stille huiskamer verwisselt;
dan vervliegt de illusie, en, zoodra wij het palet en de penseelen zien, is de schilderij
bedorven. En is dit reeds eene onbegrijpelijk moeijelijke taak, hoeveel blijft er nog
over! De accessoires zijn beuzelingen bij de hartstogten. De liefde is van alle tijden
en plaatsen; maar hij toone mij in den boezem van het eenvoudige landmeisje, en in
dien der hoofsche staatsdame, in de borst der deftige burgerjonkvrouw, en in die der
wulpsche koningin, de verschillende nuances die dien gloed wijzigen. Eer- en
wraakzucht zijn van alle eeuwen, maar hij schetse ze verschillend onder het ruwe
wolfsvel der Batavieren, en het blinkend koper van den Romeinschen krijgsknecht,
onder het harnas van den ridder, en den tabbaard van den burgemeester. - Godsdienst,
staatkunde, vooroordeelen, partijzucht, gewoonten, gebruiken, alles moet hij kennen,
wien ik mijne vaderlandsche geschiedenis ten beste geve, mits hij de zeden van het
leenstelsel niet met die onzer kunstig zaamgevoegde Republiek verwarre, en hij mij
het koude Friesland met andere verwen schildere dan het weelderige Vlaanderen.
Den dichters sta ik de verontschuldiging:
Zij mogen somtijds in 't vertellen,
Naar 't oude recht der Poëzij,
Den toon een weinig laten zwellen,
En doen er iets van 't hunne bij;
Maar als een min met lint en strikken
Haar voedsterling weet op te schikken,
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Verandert dat het arme kind?
Of zou het onder vrind en magen
Zijns vaders naam niet mogen dragen
Als zij 't in vreemde luren windt?

den dichters sta ik dit toe, maar bij den romanschrijver draagt ieder jaar zijne kleur,
ieder man zijn kleed, op zijne wijze en naar zijnen stand. De kloosterbroeder en de
paadje, de handwerksman en de hoveling, de staats- en de prinsgezinde, hij voere ze
naar willekeur op, maar elk hunner levere een bewijs, dat de schrijver hun karakter
doorgrond, hunne wijze van zien voor een oogenblik tot de zijne gemaakt heeft. De
zeldzame eigenschap die Frans Hemsterhuys aan F. Fagel (den jongen) toekende,
die namelijk van zijnen geest met dien van alle anderen te doen overeenstemmen,
moet hem geheel eigen zijn; want door deze alleen kan hij de natuur in hare
schuilhoeken volgen, en die ervaring van menschen en zaken opdoen, zonder welke
zijn werk door gestadige leemten zijne onbekwaamheid zal verraden. Waan niet dat
zulk een boek, zulk eene schepping de vrucht van vlugtige studiën zoude kunnen
zijn! Voorzeker neen, men schrijft geenen lierzang in ledige oogenblikken, geen
treurspel in snipperuren, en voor een' roman, die uit de laagte van het burgerlijke
drama tot de hoogte van het heldendicht klimmen mag, wordt nog langer tijd
gevorderd dan de schrijver voor den zijnen genomen schijnt te hebben. Uitgebreide
kennis en veelzijdige kunde zijn bij zulk een werk zoowel voorwaarden voor het
welslagen, als de nog zwaarder eisch, die in het woord des dichters ligt:
Pour tout peindre il faut tout sentir!

Zie daar de omtrekken van hetgene wij in theorie vorderen. Wij zouden tevreden
zijn, zoo men ons de helft in praktijk geleverd had. En toch vragen wij niet te veel,
immers niets
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anders dan hetgeen de hoogleeraar D.J. van Lennep in zijne meesterlijke verhandeling:
Over het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding,
aldus uitdrukt:
‘Men zoude zich moeten verwonderen, dat het aantal der navolgers van Walter
Scott niet nog grooter is geweest, ware het niet dat de aandachtige beoefening zijner
werken ons al ras overtuigde van de moeite, die de schrijver heeft moeten nemen,
om zich tot het opstellen daarvan voor te bereiden, door het nasporen en onderzoeken
van tallooze Oude Kronijken, Charters, Kloosterbrieven, Volksliedjes, Verhalen en
Legenden. Er wordt inderdaad, tot deze soort van lettervruchten, gelijk tot alle
dichterlijke of dramatische voorstellingen van vroegere tijden, behalve gevoel en
verbeelding, oneindige kunde en geleerdheid vereischt, om, op den duur, lof te
behalen. De minste onnaauwkeurigheid, de minste zonde tegen het kostuum (opdat
ik mij dus uitdruk) is als een wanklank in de muzijk, die meestal, door ongeoefenden
zoowel als geoefenden, dadelijk gemerkt wordt, en voor hen de waarheid van het
gansche tafereel bederft.’
Zoo gunstig als dit oordeel voor eene soort van romans is, waarop enkele dorre
geleerden uit hunne bedompte studeerkamer wel eens met minachting nederzien,
zoo ongunstig zal de toepassing dezer regelen van den man, dien wij evenzeer
hoogachten als lief hebben, op het werk van den heer Schut uitvallen. Hij zal zich
echter niet kunnen beklagen dat hij daardoor onregtvaardig wordt behandeld. Hij
zelf heeft Scott zijn voorbeeld genoemd, en ons vaderland aan meesterstukken van
dien aard arm verklaard, hoewel het dan toch de werken van den te zeer vergeten A.
Loosjes Pz. heeft opgeleverd, wien professor van Lennep op eene onderscheidende
wijze regt doet.
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II
Het is onderhoudend geschreven, van genoegzame rustpunten voorzien
en onberispelijk van stijl en doel.
Boekxaal der Geleerde Wereld.
Eene vlugtige schets van den inhoud des romans mogen anderen le plat obligé eener
recensie noemen, wij willen het boek van dat aantal lezers, die het alleen om de
intrigue in handen zullen nemen, niet berooven. Laten zij er hunnen Lesewuth mede
stillen; hun hoofd moge er niet helderder, hunne zeden zullen er ten minste niet
slechter door worden. Zij, die aan onze verzekering, dat de knoop even flaauw gelegd
is als onwaarschijnlijk losgemaakt wordt, mogten twijfelen, verwijzen wij naar een
der volgende nummers van het Letterkundig Magazijn, hetwelk nog al van die
ontledingen houdt. Zie hier zooveel van het geraamte, als tot goed verstand der reeks
van onze aanmerkingen noodig is.
Het tooneel is in de eerste helft des boeks beurtelings Zuid-Brabant en Antwerpen,
in de laatste Friesland en Groningen. Het tijdvak, waarin de geschiedenis voorvalt,
begint kort na het vertrek van Margaretha. Hertogin van Parma, uit de Nederlanden,
30 Dec. 1567; en eindigt na den overgang van Friesland en Groningen tot de zijde
der Algemeene Staten, 22 Nov. 1576, door het afzetten van Casper Robles, Heer van
Billy, Maleport enz. Deze was, als Bor zegt: ‘Een Portugies, en te deezer tijd
Gouverneur van Friesland en Groeningen, die de Staten-Generaal voor rebellen des
Conings hield, en ook op ten rade van Staten zeer gestoort was.’ Boek X. bl. 750.
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De held, wij weten waarlijk niet of de flaauwe jongen dien naam verdient - de held,
zonder voornaam, is Galama, de zoon van Hartman Galama, hem, van wien O.Z.
van Haren zong:
De bijl en bloedraad zegepralen,
Hier moordt men Casembroot, van Stralen,
Daar Galama den oudsten Fries.
De Geuzen, 2e Zang 8ste Couplet.

en die op den 1 Junij 1568, op het Sablon te Brussel, het leven voor het vaderland
liet.
Het karakter van den hoofdpersoon, dat zijner zoo hartelijk geliefde jonkvrouw
Klara en de wijze, waarop de Nederlanders, de Friezen en de Spanjaarden van dien
tijd spreken en handelen, zullen beurtelings naar den leiddraad der recensie, door
ons overwogen worden. Eerst ligt de vraag aan de beurt: Is het onderhoudend
geschreven? Even onderhoudend als de Boekzaal ten minste, zouden wij kunnen
antwoorden, maar de auteur zoude ons in het gezelschap der redactie van dat tijdschrift
mogen toevoegen:
Je D'ai mérité,
Ni cet excès d'honneur,
- fluisterend en ter zijde, Ni cette indignité.

Wij zijn verre van het onderhoudend te vinden, dat de schrijver, na twee hoofdstukken
aan eene mislukte expositie te hebben besteed, in het begin van het derde nog zes
bladzijden noodig heeft, om ons op de hoogte van de omstandigheden des tijds te
plaatsen. Waarom ons daarna ten minste niet in het strijdgewoel van Heiligerlee
verplaatst? De heer S. zou ons daarmeê eenigszins verzoend hebben; nu hij ons met
Galama in den kerker sluit, en als verhaler den slag bij Heiligerlee b e s c h r i j f t ,
kunnen wij het hem niet vergeven, te minder daar, volgens den heer Mr. J. Bosscha,
Seerp Galama (de oom van
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den romanheld) zich met veel dapperheid in den slag bij Jemmingen kweet, waarvan
wij in dezen roman niets vernemen. Men leze Neêrlands Heldendaden te land, ‘de
Mannen van Oranje.’ - Evenmin kunnen wij het onderhoudend vinden, dat Egbert,
te paard, een verhaal van negen bladzijden doet, over de uitdrijving der Mooren uit
Spanje, op welks ongepastheid wij nader terug komen. Maar waartoe nog langer de
gerektheden aan te toonen? het geheele boek is er vol van. In plaats van te willen
betwisten, dat het boek van g e n o e g z a m e r u s t p u n t e n voorzien is, vinden wij
er veel te vele in. Wij verlaten zonder spijt, maar ook zonder belangstelling, op bl.
35 Kaspar en Galama, op bl. 93 Klara en Signor Jacob, op bl. 190 Klara en Charlotte
van Bourbon, op bl. 282 Galama en de Luines. Het bespottelijkste rustpunt is echter
dat op bl. 210, waar wij van Klara, Galama en den monnik Antonio voor zes jaar
scheiden, terwijl de eerste gilt, de tweede weent en snikt, en de derde lacht, o m d a t
hij menschengeluk verwoesten, en het heerlijke werk des
S c h e p p e r s o n d e r z i j n e v o e t z o l e n v e r m o r s e l e n k a n . Is de stijl niet
onberispelijk, lezer? - Wilt gij, ter proeve hoe wel de schrijver zijn doel bereikt, om
ons door zijn boek, het zij dan te vermaken, te leeren en te behagen, een kort begrip
van het eerste hoofdstuk, het zal u tevens dien geroemden stijl doen kennen:
‘Bij het ophalen van de gordijn’ - dit is onze laatste leenspreuk, van nu af gebruiken
wij zooveel mogelijk de woorden des schrijvers - ‘bij het ophalen van de gordijn,
volgt de jeugdige Galama sprakeloos de verhaaste voetstappen van zijnen
geheimzinnigen geleider. Het was in den vroegen morgenstond, dien majestueuzen
aanvang van eene nieuwe wenteling der aarde om hare as, wanneer de zon, oprijzende,
met hare eerste blikken de zwijgende natuur begroet, de stedelingen nog
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van hunne werkzaamheden uitrusten, en slechts de booswicht zijnen roof in veiligheid
brengt,’ bladz. 1.
Welk eene verbeelding, welk een klimax! de man is in het heuvelachtige en aan
herinneringen zoo rijke Brussel, en ziet niets dan de zon, de slapers en den dief. Uit
een laf, maar gelukkig kort gesprek blijkt het ons, dat Carlos (raad welken?) zijnen
jongen vriend onder zijne bescherming wil nemen; twee paarden stonden op eene
hoogte gereed, bl. 3. Zij rijden den weg naar Antwerpen op, zij worden bijna geen
sterveling gewaar, slechts nu en dan ontdekt Galama een' enkelen haastigen voetganger
en ruiter, wier ernstige en onrustvoerende blikken genoegzaam lieten zien, hoe duister
het daarzijnde tijdstip voor het vaderland, en hoe gehaat en gevreesd de Spaansche
Hertog was, bl. 5.
Ik bid u, heer schrijver! leer mij ook zoo scherp zien, de ring van Gyges wordt
dan overbodig.
De jonge man vervolgt zijne waarnemingen: bij Mechelen hebben zij eene
ontmoeting met Spaansche ruiters, die hen willen aanhouden, en waarbij wij eene
expositie winnen, die ik u gaarne voor eene schilderij van Ph. Wouwerman afsta:
‘Praatjes,’ zeide de ruiter, ‘gij wilt ons wat wijs maken; maar bij St. Andries! mijn'
patroon, ik laat mij met geene legende afschepen; wij zijn niet voor niets hier uit
Catalonië gekomen, om de geuzen te bekeeren, maar hebben al meer zulke slimme
vogels als gij zijt gevangen. Welaan, kameraden! op bevel van den Hertog, boeit
deze goede lieden.’
De Cataloniër is vrij spraakzaam, de Vlaming is in het volgende antwoord geheel
natuurlijk.
‘Verstaat gij niet dat wij in dienst van Zijne Majesteit zijn?’ hernam Carlos op
een' woedenden toon.
‘Er zijn hier meer zulke lieden in dienst van den Koning, doch het ware te
wenschen, dat zij hunnen pligt beter in acht
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namen; het geheele eedgespan, onder aanvoering van Oranje en Brederode, doet
niets dan in naam van den Vorst,’ enz.
Is dit de taal voor eenen Spaanschen hopman uit 1567, 1568, tegen een paar
verdachte reizigers? Filips de Tweede mogt op de reede van Vlissingen Prins Willem
van Oranje toevoegen:
No, no los Estados, ma Vos! Vos! Vos!

Bij het afscheid der twee groote staatkundigen hunner eeuw schoot de veinzerij van
den eerste te kort; het enkele woord van den Koning, en het daarop gevolgde zwijgen
van den Prins toonde dat beide elkander begrepen. Hier echter is de scherpzinnigheid
van den Spaanschen hopman geheel hors de propos. Och! of men toch, wanneer men
zulke tooneelen wil schetsen, de gesprekken der krijgslieden in Goethe's Egmont
bestudeerde; daar is objectiviteit, daar is waarheid; zonder deze is iedere teekening
een broddelwerk.
Zij ontkomen gelukkig; Galama zoekt het gesprek aan te knoopen, en begint, even
als een bediende, die vreest te gemeenzaam te zijn geweest, de tweede proeve met
een' Heer Ridder! Drie bladzijden lang duurt het gesprek, waaruit dit bewijs van
zuiveren stijl verdient te worden aangehaald:
Het is Carlos, welken wij op bl. 74, voor een' afstammeling van het
Oud-Nederlandsch familiegeslacht van der Noot leeren kennen, die spreekt. De
schrijver is in de keuze zijner namen niet gelukkig.
‘Er zijn groote dingen op handen; de horizon wordt nevelachtig; donkere wolken
pakken zich aan den gezigtseinder te zamen, en de uitbarsting is onfeilbaar; hij die
alles verderven wil, en de schoone natuur uit hare naven zou willen rukken, om die
weder in een' Chaos te doen overgaan, moet zelf verdorven worden; hij die alles zou
willen vernietigen, om op de puinhoopen der Wereld zich over deszelfs val te kunnen
ver-
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heugen, hij moet zelf vernietigd worden; een groot verbond spant zich tegen den
geweldenaar te zamen; hij zal sidderen gelijk zijn meester.’
Hier aanmerkingen te maken mogen wij overbodig rekenen; Galama leert niets
uit het gesprek, dan dat een toren, dien zij in het verschiet zien, het doel zijner reize
is. Het is de abdij van St. Bernard bij Antwerpen, waar de Abt Thomas Galama hem
regt vriendelijk ontvangt, en den gast verzekert, dat de tuin goed onderhouden is, en
met vele vreemde gewassen prijkt. Het hoofdstuk is ten einde.
Inderdaad, ware het ons niet om de bevordering der kunst in ons vaderland te doen,
wij eindigden ook hier. Eens voor al willen wij ons echter getroosten, hier met den
vinger de gebreken aan te wijzen; uit eerbied voor den lezer leggen wij evenwel, na
de vermelding van nog één heerlijken trek, de pen voor ditmaal ter zijde.
Zij is in het tweede Hoofdstuk, bl. 21, te vinden. Galama verneemt de
gevangenneming zijns vaders door Alva, uit een' brief des grijsaards, die aldus begint:
‘Spanje eischt zijne offers, het noodlot doemde mij tot een van hetzelve, enz.’
Lieve lezer! gij kent onze geschiedenis. Gij kent de eerwaardige gelaatstrekken
der mannen van het voorgeslacht. Wie schildert die helden waardig! Hebt gij ooit
bij hen iets van het noodlot gehoord? Van den vromen en alleen voor den dood
weekhartigen Lamoraal van Egmond af, tot die Edelen toe, wier ligchamen, omdat
zij in het doodsuur niet wilden biechten, op staken bleven hangen, boezemde elk
hunner mij eerbied, liefde en vertrouwen op eene vaderlijke Voorzienigheid in. Arme
romandichter, wat durfdet gij u aan zulk een heerlijk tijdperk wagen?
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III
Niet alleen de Nederlanders en de Vriezen, v o o r a l v a n d e n
b e d o e l d e n t i j d , maar ook de Spanjaarden en de Roomsche
Geestelijken, Monnikken, enz. worden hier levendig en kenmerkend
geschetst. De listen, lagen, bedriegerijën, verraderijën en huichelarijën,
zijn zoo geschetst, dat zij dadelijk uitkomen en regtmatigen afkeer baren,
maar ook worden hier de edele pogingen, m o e d i g e v e r r i g t i n g e n ,
Vaderlandsliefde getrouwh e i d , regtschapenh e i d , volharding, fierh e i d
en liefde in het gunstigste licht geplaatst, zoodat zij tot e r k e n n i n g en
navolging bewegen.
Boekzaal der Geleerde Wereld. Dec. 1833.
De lange tirade is ten einde, lieve lezer! Wij hebben slechts eenige schoonheden van
de taal onderstreept, elles fourmillent.
Gij staat mij immers toe, dat ik u in omgekeerde orde, eerst de Spanjaarden,
Roomsche Geestelijken en Monniken doe zien, en dan met de Nederlanders en de
Friezen besluite. De bêtes noires dus voorop!
Pater Antonio - zie hier de introductie, - kondigt zich aan door een zacht tikken
op de deur van signor Jacob, die Secretaris van den Hertog van Alva was, zoo wij
meenen; immers e e n e b e t r e k k i n g , i n d e N e d e r l a n d e n e r l a n g d e (bl.
306) en met een g e s p a n n e n v o o r h o o f d , en o n r u s t i g g e l a a t i n z i j n
k a b i n e t z a t , (bl. 89). Antonio treedt het enge vertrek voorzigtig binnen, ziet,
even als de honderd en eende knecht, in eene oude Fransche komedie, rond, of zij
alleen zijn, en fluistert daarop den Secretaris in het oor: ‘dat Bernardino, dien zij
gewaand hadden voor lang uit de voe-
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ten geruimd te zijn, zich aan zijńe oogen vertoond had.’ Welk een schrik.
Inderdaad het volgende gesprek is een meesterstuk, wanneer het in het plan van
den heer Schut lag, ons een' monnik te schilderen, zooals wij er in honderden romans
aantreffen. In gemoede kunnen wij hem echter verklaren, dat zulke wezens bij
niemand meer belang wekken, en dat wij den romandichter beklagen, die op jagt
naar knaleffecten en krachtwoorden (vergeef ons die termen, lezer! - zij zijn
bastaarden; want wat niet in onzen aard ligt, weigert de taal uit te drukken), dat wij
hem beklagen, die zulk een' ongeluksvogel schiet, hem stool of kap omwerpt en er
dan bij schrijft: ‘Dit moet een priester heeten’, of: ‘Dat moet een monnik verbeelden.’
Ongelukkigerwijze is de geestelijke stand der R.C. Kerk, om de sprekende
kontrasten, die hij bij iedere vergelijking met alle andere aanbiedt, de prooi der
middelmatigheid geworden. Ongelukkigerwijze, zeggen wij, want er ligt eene
sombere, misschien vreeselijke, maar zeker hoogst dichterlijke wereld achter de
hooge kloostermuren, en de plant, in haar bleek zonnelicht opgewassen, draagt, waar
dan ook verzet, bloesems en vruchten, die van den eersten kweekgrond getuigen.
De auteur - het platgetreden spoor niet moede - heeft ons een' monnik gegeven,
die, in de scholen van Loijola en Torquemada opgevoed, huichelt en moordt, alsof
het tot zijn beroep behoorde. De kinderen van het klooster hebben echter dat met die
der wereld gemeen, dat zij niet huichelen en moorden zonder doel, en wij vernemen
dan ook, dat de wraakzucht de beweegreden zijner daden is. Waarom hij, van wien
wij ter loops hooren, dat hij Guatimozin in de Nieuwe Wereld vermoord heeft,
waarom hij Egbert, Bernardino, en nog een' vierde om wil brengen, blijft ons evenwel
nog volkomen duister. Uit genegenheid voor signor Jacob? Maar dan had zijne hoop
op
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bevordering in helderder licht geplaatst moeten worden. - Uit haat tegen Bernardino,
den Spaanschen bastaard, die in de Nederlanden de vrijheid voorstaat? Maar dan had
de Pater geen laffe schurk moeten wezen. - De man, die groote misdrijven beraamt,
heeft doorgaans van de natuur uitstekende zielsvermogens ontvangen, die
bedorvenheid van hart of verkeerde rigting van geest hem kwalijk doen besteden.
Antonio mist zelfs de eerste vereischten van een' booswicht, scherpzinnigheid en
achterdocht. Men zie hoe laf hij zich door Egbert laat verschalken, hoe weinig partij
hij van het geheim van Klara's geboorte weet te trekken, waardoor hij van Galama,
den verliefden Galama, zoo ligt het leven had kunnen verwerven. Maar hij moest
sterven, lieve lezer! opdat de Voorzienigheid, door den dood van zulk een booswicht,
geregtvaardigd wierd, heet het in de romannenwereld; maar hij moest uit den weg
geruimd, - opdat de roman twee hoofdstukken langer mogt kunnen worden, zeggen
wij u. Daar deze hoofdstukken niet de slechtste zijn, willen ook wij Antonio in vrede
zijn schandelijke straf doen ondergaan, na nog een paar aanmerkingen, ten bewijze
hoezeer de figuur misteekend is. Zij betreffen 's mans woorden tot Robles, wien hij
den moord van Francoys Martini Stella en Bernardino aanraadt.
‘De Monnik grimlachte, terwijl hij achteloos met zijnen rozenkrans speelde. ‘Voor
het heil des menschdoms,’ zeide hij, ‘offerde zich Gods Zoon zelf op; Don Carlos
viel voor Spanje, is Friesland dan geene twee men schenlevens waard? Wat zou er
van de Nieuwe Wereld geworden zijn, zoo Filips voor het storten van bloed had
teruggebeefd? Wat van ons koningrijk, zoo wij de Mooren gespaard hadden?’
Wij laten de eerste aanhaling, in den mond van zulk een man, voor rekening des
schrijvers, - ons schijnt zij niet geregtvaardigd door het antwoorden van den
Groot-Inquisiteur
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van Filips in Schiller's Don Carlos, V Akt. 10 Auftr. - a l l e s o p z i j n e p l a a t s !
och! of men het nooit vergat; - wij betwijfelen zeer of de daad van Don Carlos toen
zoo ieder oogenblik, als in dit boek het geval is, werd aangehaald, maar wij bekennen
het, ware de man overal zoo geschilderd, ware dit karakter volgehouden, wij zouden
gehuiverd en ijzingwekkende belangstelling gevoeld hebben. Hetzij als dweeper,
hetzij als belangzuchtige, zoude het den schrijver dan welligt gelukt zijn, in het
versleten kleed een oorspronkelijk gemoed te schetsen. Nu echter wordt die taal
bespottelijk in den mond des monniks, die met den genoemden bode van den
kardinaal, Groot-Inquisiteur van Spanje, sprekende, o.a. de volgende woorden uit:
‘Het is hier beter dan buiten,’ zeide Antonio; ‘bij een goed vuur en goeden wijn
vergeet men het gemis van den Kastiliaanschen hemel.’
‘En de schoonen van Andalusië.’
‘O! wat dat betreft, de Vlaamsche dames zijn niet minder beminnelijk, hoewel
meer achterhoudend en geveinsd.’
‘De vertrouwelijkheid en goedhartigheid der Spaansche zijn eigenschappen van
het klimaat.’
‘Gij moogt gelijk hebben,’ zeide Antonio, ‘enkele uitzonderingen er buiten gesloten.
Mijn biechtkind Rosaura b.v. is boven de koketteriën der Vlaamsche ver verheven;
zij is eene ware Kastiliaansche en daarbij uitstekend vroom, (dit zeggende, leide hij
de rechterhand op zijn eerwaardig lijf, dat van een' zeer breeden omvang was). Zij
bemint mij met geestelijke en hemelsche liefde,’ enz. - Lezer! wilt gij vergelijken
wat Byron in zijn Childe Harold's Pilgrimage van de Spaansche schoonen zegt:
Yet are Spain's maids no race of Amazons,
But form'd for all the witching arts of love,
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The seal Love's dimpling finger hath impress'd,
Denotes how soft that chin which bears his touch:
Her lips, whose kisses pout to leave their nest,
Bid man be valiant ere he merit such:
Her glance, how wildly beautiful! how much
Hath Phoebus woo'd in vain to spoil her cheek,
Which glows yet smoother from his amorous clutch!
Who round the North for paler dames would seek?
How poor their forms appear! how languid, wan and weak!

en zie hier hoe Victor Hugo in les Bluets van zijne Orientales Andalusië in het
bijzonder beschrijft:
Dans nul pays les jeunes femmes
Les soirs lorsque l'on dance en rond,
N'ont plus de roses sur le front,
Et n'ont dans le coeur plus de flammes;
Jamais plus vifs et plus voilés
Regards n'ont lui sous les mantilles...

En nu - laat ons zamenvatten.
Onzedelijke, geldzieke, bloeddorstige priesters van dien stempel, dat zij het wettig
erf des beuls mogen heeten, wij zijn ze - het zij nog eens gezegd - tot vervelens toe
moede. - Wij zouden aanwijzen, hoe weinig zulke wezens, in de Nederlanden, in het
laatst der zestiende eeuw, a l d u s v o o r g e s t e l d , te huis zijn, zoo zij niet een van
die karakters waren, die de vroegere Duitsche romanschrijvers in een der laadjes
hunner schrijftafel geheel klaar hadden liggen, en die alleen bij vergissing in een'
geschiedkundigen roman zijn ingeslopen.
Spanjaarden, lieve lezer! Spanjaarden! o zij waren weleer zoo gemakkelijk te
schetsen. De Fransche overheersching heeft het heerlijke rijm van:
De gruwbre tyranny van Spanje,
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op
De deugd van Willem van Oranje

ongelukkig in plaats van een onderwerp, eene vergelijking doen worden, en de
Belgische opstand heeft het geheele volk uit de mode gebragt. Er wordt nu meer
vereischt dan het dragen van een lang rapier, een' stijven halskraag en een' spitsen
baard, zoo men voor een' Spanjaard uit de eeuw van Karel V wil doorgaan; een
norsch gezigt, een hooge toon, en een eeuwig:
Wie houdt aan ketters woord?

zijn niet meer genoeg, om een vertrouweling van Filips II te schilderen! Het werd
toch ook waarlijk tijd, na twee eeuwen ten minste, billijk te worden jegens eene natie,
wier eenmaal Europesche letterkunde door Cats en Huygens vlijtig werd beoefend,
en waarvan ten minste de oppervlakkige kennis, in Bilderdijk's jeugd, nog tot eene
fatsoenlijke opvoeding behoorde.
Wij zullen hier, daar wij ons bekorten moeten, door het mededeelen van eenige
trekken, de juistheid der hier geschetste karakters door den lezer zelven doen
beoordeelen.

I. Alva en Vitelli.
‘Het karakter van Alva te schetsen, is bijkans overtollig. Waartoe te herhalen, hetgeen
reeds ieder weet? Of wie kent hem niet, den forschen, bekwamen, bedaarden en
omzigtigen krijgsman, maar in wiens ziel geen vonk van menschelijkheid, van de
zachtere aandoeningen was overgebleven, die de stervelingen aan elkander verbinden!’
N.G. VAN KAMPEN, Vad. Karakterkunde, Ie Deel, bl. 297.
‘In Brussel was in Meert, Anno 1576, oock ghestorven Chiappin Vitelli, Marquis
van Cetone, de welcke in 't Landt van
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Schouwen met sijn koetse op de Dijcken rijdende, ghevallen is, een man swaer van
lichaem zijnde, en hem seer quetsende. Hij werdt naar Antwerpen ghevoert, alwaer
hij tusschen weghen in 't schip ongoddelijcken stierf. Dit was een ervaren, vernuftigh,
ende befaemt krijghsman, maar een onbeschaemt spotter van allerhande Religie. Hij was den Koningh ten dienste gheleent, van den hertog van Florencen. Sommigen
wouden segge, dat hij van sijn misgunners van den Dijck afghestooten wert, om den
hals te breken, om eenige advertissementen, die hij den voorsz. Hertogh gegeven
soude hebben, tot des Koninghs achterdeel. En dit Epitaphium werd over sijn doodt
gemaackt:
Epitaphium Chiappini Vitelli,
Marchionis Cetonis, etc.
O Deus omnipotens, crassi miserere Vitelli,
Quem mors praeveniens non sinit esse bovem,
Corpus in Italia est, tenet intestina Brabantus,
Ast animam nemo; Cur? quia non habuit.

Dit veers alludeert op den naam Vitelli, dat is in Latijn ende Italiaensch Calf, also
bidt dit veers, dat Godt wilde dit vet Calf genadigh wesen, wien de dood niet wilde
toelaten eenen osse te worden; het lichaem was nu in Italien, het inghewant behiel
Brabant, maar de ziel hadde niemand, waeromme? Omdat hij gheen siele en hadde,
spottende met zijn ongoddelijckheit.’
EMANUEL VAN METEREN, Nederlandsche Historie, V Boeck, fo. 114.
Zie hier den roman:
‘Schrikkelijk klonk Alva de mare dezer nederlaag (bij Heiligerlee 23 Mei 1568)
in de ooren. Hij, de trotsche despoot, die het land door strop en galg in onderwerping
dacht te brengen, in een' openlijken strijd door eenen hoop opstande-
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lingen overwonnen; zulks deed hem bijna zinneloos van woede worden. Hij riep in
allerijl Vitelli, een' woesten bevelhebber zijner ruiterij, bij zich: “Hoe!” riep de
verbolgen Spaansche Pacha uit: “is liet berigt waar, dat Aremberg en van Megen
gesneuveld, dat mijn vaandels en schoone ruiterij vernield zijn?” Dit zeggende drukte
hij de lippen vast op elkander, eenen blik vol onrust en wraak om zich heen werpende.
Vitelli kende den opvliegenden en bloeddorstigen aard van zijnen meester en
zweeg.
“Is u de tong verlamd, of heeft de schrik voor dit ellendige geuzengebroed u
bevangen?” vervolgde de Hertog in snelle bewoordingen.
“Uwe Excellentie bevele slechts,” riep Vitelli uit, “en de Spaansche eer zal niet
ongestraft blijven.”
(Comprenne qui pourra).
“De duivel hale alle heiligen!” brulde de Hertog, “was er geen een, die mijne laffe
soldaten den weg ter overwinning kon wijzen?”
“De kans van een gevecht is dikwijls wisselvallig; het gerucht is mogelijk vergroot,”
antwoordde de bevelhebber.
“Waren het maar allen Spanjaarden geweest; dat gebroed uit de provinciën is niet
te vertrouwen, het zijn lafaards of ketters.” En waarom den trotschen Spanjaard zich hier niet doen beklagen over de keuze
van een' Nederlandschen veldoverste? - Och dat men de Geuzen toch meer
bestudeerde. Jonkheer O.Z. van Haren zoude onzen schrijver in het begin van den
zesden zang geleerd hebben, hoe men van nationalen trots gebruik maakt.
“Uwe Excellentie zal zeker eene schitterende wraak nemen,” zeide Vitelli.
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(Hoe kan men eene natuurlijke gedachte zoo onnatuurlijk uitdrukken?)
“Ja!” riep de Hertog woedend, “ja, met den tienden penning en de hoofden der
gevangenen.”
“Is het mij vergund uwe bevelen te mogen vragen?”
(Eene Duitsche hoffelijkheid: Erlauben Sie dasz ich frage ob?)
“Verzamel uwe geheele ruiterbende, en ijl aan het hoofd derzelve naar Groningen,
breng mij dien vervloekten aanstoker Lodewijk van Nassau, levend of dood,” riep
Alva; “doch neen!” hervatte hij snel, “begeef u in geen gevecht; ga slechts vooruit,
en wacht tot ik mijne hoofdmagt met de uwe zal vereenigd hebben: dit is uwe
instructie.”
Vitelli spoedde zich uit het paleis, verzamelde in aller ijl zijne manschappen,’ enz.
En dat heet Alva, wien Hooft in zijne krachtige taal, s c h e r p e n g e z w i n d t v a n
b e g r i p , noemt, en wien hij ons teekent als een man van b e d a a r d e n e n
vastgaanden oordeele, hoog van gedachten en aanslaaghen;
doordriftigh, kloek en koelmoedigh teffens; en onkneusbaar
i n w e e d e r s p o e d t !1

II. Viglius en Bernardino.
Wij moesten eene keus doen uit de verschillende tooneelen, waarin Bernardino
optreedt. Daar het eerste en het zesde hoofdstuk, waarin de schrijver ons verhaalt,
dat zijne kleine eenvoudige woning zich binnen de ‘Namursche Voorstad’ (van
Brussel) bevond, en waarin de gewenschte dienaar komt o p d a g e n , ons te
onbeduidend toescheen, kozen wij dat op

1

Zie Hooft's Nederl. Historiën. Boek VIII, bl. 342.
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bl. 102-105. Beklaag er u niet over, dat wij u geen kort begrip zijner geschiedenis
geven. Gij zult hem later nog, met Egbert en Galama, als een der drie Av o n t u r i e r s ,
op reis naar het leger van den Prins, aantreffen. Gij zult hem, daar wij, helaas! ook
den omtrek van den held des romans moeten leveren, later als een der vrienden van
den Prins van Oranje leeren kennen; en eindelijk, bij de ontknooping, u in hem den
nieuwen Graaf van Westergoo zien voorstellen, van wien Yv o niet onaardig
aanmerkt, dat n i e u w b a k k e n H e e r e n g e e n s t e m i n d e b e l a n g e n d e r
Provincie hebben.
Zie hier 's mans doopcedel, door den auteur geligt:
‘De man met levendige gebaren, voor eene schilderij staande, spreekt:
Deze Filips, de beheerscher van Spanje, Portugal, Napels en de nieuwe Wereld,
deze verdrukker van de Nederlandsche Provinciën is de oorzaak mijner geboorte.
Mijne moeder, eene dochter uit het geslacht der Medina Sidonia's, huwde, door hare
familiebetrekking gedwongen, met den Prins van Ascoli, wiens aanzienlijke geboorte
de oorzaak was, dat hij aan het hof geroepen, en mijne moeder als eerste staatsdame
der Koningin werd aangesteld. Filips, de groote vorstelijke verleider, liet ook op haar
misdadig het oog vallen; hij trachtte door allerlei middelen, waaronder ook den
invloed van Antonio, haren biechtvader, dien gij hebt leeren kennen, zijne oogmerken
te bereiken. Eindelijk werd de Prins van Ascoli met eene zending naar Barcelona
verwijderd, en ons geslacht onderging de schande eener vereeniging, waarvan ik de
onwettige vrucht ben. Ascoli keerde terug,’ enz.
Hoe verregaand onkiesch is deze vertrouwelijke mededeeling van den hooggeboren
Spanjaard!
Onwillekeurig denken wij bij deze bekentenis aan de spreuk:
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Het is de kloekste soon die leeft,
Die kennis van sijn vader heeft,

uit de S p a e n s c h e W i j s h e i t van den Heere van Zuilichem. Zonderling echter
contrasteert dit familie-document met de volgende getuigenis van Everhart van Reijd,
dat wij den schrijver ter wederlegging aanbieden.
‘1595. Te Madrid werden dit jaer vele Edelluijden ende andere voorname persoonen
ghevanghen, om de Sodomitische sonde, ende de Prins van Ascoli, des Conincks
Bastart, mede beschuldicht zijnde, vluchtede naer de Mooren te Marokko.’ Voorn.
geschiedenissen in de Nederlanden. bl. 430.
Wij schijnen in de eeuw der rehabilitatiën der bastaarden te leven; de dichter der
legenden vergeve ons de vergelijking! Wacht u voor zulk een association of Ideas,
beste lezer! in plaats van den Strijd met Vlaanderen op te mogen slaan, moeten wij
u over Viglius van Aytta onderhouden; geloof mij, de taak valt nu dubbel zwaar.
Gij kent immers den man, wiens verdiensten als regtsgeleerde en letterkundige
alle partijen regt doen, wien enkelen zelfs een voortreffelijk staatsman noemen, maar
wiens gevoelen dat men met zwaard, strop en houtmijt t o t g e l o o v e n kan dwingen;
maar wiens onverbiddelijke afkeer van alles wat t o e n ketterij heette, hem in de
Nederlanden, in het laatst der zestiende eeuw, al de onaangenaamheden deden
ondervinden, die het gevolg zijn van hetgeen de Franschen une fausse position
noemen. Zoo min het s p r e e c k w o o r t van dien Frieschen edelman, helaas ook nu
nog tewijlen toepasselijk:
Een groot Jurist
Een boosen Christ;

als zijn devijse: h e t l e v e n d e r m e n s c h e n i s m a e r
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w a k e n , door eene schilderij, waarop eene tafel, van uurglas, kaars en boek voorzien,
aardig uitgedrukt, zijn u onbekend. Welnu, zie dan hoe onze schrijver van dit karakter
gebruik maakt.

Moord der Edelen te Brussel, 1 Junij 1568.
‘Bernardino snelde met verontwaardiging over het vermoorden van de bloem des
adels; over de schending van het regt des menschdoms; over het moedwillig vertreden
van alle vrijheden en wetten, naar de woning van den grijzen Viglius.
‘Hoe!’ riep hij, den ouden Staatsraad te gemoet tredende; ‘hoe, mijnheer! is men
willens de Siciliaansche Vesper na te bootsen; of liever, om de tijden van eenen Nero
en Caligula te doen herleven? Kunt gij, een Nederlander, dit goedwillig aanzien?’
‘Spaar mijne grijze haren!’ antwoordde Viglius op een' s i d d e r e n d e n toon;
‘spaar mij, mijnheer! mijn hart bloedt nog te veel aan de versch geslagene wonden!’
Gij vindt dit onderhoud op bladz. 102.
‘Mijnheer! laster den Koning niet!’ hernam Viglius, ‘ik mag en kan zulks niet dulden,
de Koning is tot zulke misdaden onbekwaam.’
‘De Koning!’ riep Bernardino in een' s t u i p t r e k k e n d e n lach uit, ‘de Koning,
mijnheer? spreekt gij niet van Don Filips?’
‘Wien anders zou ik bedoelen? Wien anders dan mijn Monarch?’ antwoordde
Viglius, hem ru s t i g e n e r n s t i g aanziende.
‘Uw Monarch?’ zeide Bernardino op een' z i n s p e l e n d e n en s c h i j n b a a r
v e r s t r o o i d e n toon.
‘Ik ben zijn onderdaan.’
‘De kroon is schitterend; is het te verwonderen, dat zij de grootste mannen de
oogen blindt? - Hare stralen overschij-
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nen de waarheid: doch die in haar brandpunt te verzwelgen dit vermag zij niet.’
‘De troon is onschendbaar.’
‘Zoo lang hij, door strenge geregtigheid omtrent zich zelven en het volk, die als
een regtmatig' eigendom in bezit heeft, en te gelijk weet, hoe haar te doen eerbiedigen.
Stelt de troon zich in een vijandige houding, dan ook doet hij van den waarborg der
onschendbaarheid vrijwillig afstand.’
‘Wie betwist u dit?’ zeide de Staatsraad. ‘Voorshands niemand,’ antwoordde
Bernardino, ‘maar wee de kroon van Filips! zij is het brandpunt, dat zich zelf verteert;
hare stralen ontbinden zich niet in de groote volksmassa van
h a a r b e s t a a n ; z i j k a a t s e n o p z i c h z e l v e n w e e r t e r u g . Wat is de
troon zonder volk? Filips wil de harmonie verbreken; hij wil meer dan Vorst zijn,
en zijn volk wil hij tot den minderen rang vernederen. Welnu! dat hij zich van hetzelve
verwijdere, en de fundamenten van den troon storten in.’
‘Staak deze beleedigingen,’ hetvatte Viglius, o n v e r d u l d i g . ‘In de dienst van
Karel en Don Filips grijs geworden, zal ik nimmer dulden, dat men, in mijne
tegenwoordigheid, den Koning beleedige.’
‘Wist hij zulke getrouwheid slechts te waardeeren! was zijn hart slechts vatbaar
voor de edele indrukselen van erkentenis! Doch, mijnheer! gij kent het hart van Don
Filips niet. Hij kon een groot weldoener geweest zijn, hij had zich kunnen doen
eerbiedigen en beminnen: daartoe stonden hem alle middelen ten dienste, en duizend
geslachten zouden hem gezegend hebben, doch zijn hart was steeds koud als ijs,
nooit vatbaar, dan voor de indrukken der onbeteugelde hartstogten: ik ijze! hij werd
een verdrukker, een vrouw- een kindermoorder.’...
‘Mijnheer! wie zijt gij?’ d o n d e r d e Viglius hem vol toorn te gemoet.
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‘Een Spanjaard,’ was het antwoord.
‘Een Spanjaard!’ herhaalde de Staatsraad w e r k t u i g e l i j k .
‘En uw naam?’
‘Is Bernardino!’
‘Hoe!’ riep Viglius verbaasd uit, ‘Signor! Gij zijt....’
Bernardino naderde hem en vervolgde: ‘Dezelfde dien gij meent; doch wat baten
deze uitroepingen? Uit mijn vaderland gebannen, gehaat van hen, die mij het leven
schonken, door moordenaars omringd, ziet gij slechts den vogelvrijen Bernardino
voor u; en zoo gij eenige achting voor den verachtelijken naam van Don Filips
koestert, noem mij dan niet, dan bij dezen eenvoudigen naam.’
‘Vita hominum vigilia,’ zeide Viglius; ‘zoek een nieuw vaderland; zoek menschen,
a a n wier borst gij de gevoelens, waardoor gij u van andere Spanjaarden onderscheidt,
kunt wedervinden.’
Dit staat te lezen op bladz. 104 en 105.
Goede wijn behoeft geen krans, zouden wij zeggen, zoo wij geene verklaarde vijanden
van bittere ironie waren. Alleen in het belang der kunst getroosten wij ons de moeite
gebreken aan te wijzen; het boek van den heer Schut mogt navolgers vinden, want
wie vindt ze bij ons niet? en wat zoude er dan eindelijk van den Vaderlandschen
Roman worden?
Onnatuurlijkheid en onwaarheid, feilen tegen karakterkunde en stijl, gaan in de
medegedeelde schets zoo hand aan hand, treft men er zoo menigvuldig in het korte
gesprek aan, dat zij den ongeoefendsten in het oog vallen. Viglius, die een
commentarie levert op het bekende
Mais qui naquit sujet, ne doit penser qu'en sage, en zich eindelijk herinnert:
Que son premier devoir est de servir son maître, herkent gij

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

28
hem? Neen, deze Viglius, die de grootste wartaal geduldig blijft aanhooren, en
eindelijk zijn Vita hominum vigilia te pas brengt, of hij een hofnar ware, om het, op
bl. 106, als Bernardino hem zegt, dat Galama in de k l a a u w e n d e r I n q u i s i t i e
zucht, even zot b r o m m e n d e te herhalen, is zoo misteekend, dat, leefde van
Ommeren nog, hij den schrijver eene actie van eerroof zoude aandoen. En Bernardino,
die uit Spanje komt, waar het spreekwoord zegt:
De wetten moeten gaan,
Soo 't Koningen verstaan,

raast even als een Leuvensche student van 1830: is hij in de zestiende eeuw
d e n k b a a r , m o g e l i j k ? - Groote wetenschappelijke geniën mogen hunnen
tijdgenooten honderde jaren voorait wezen; in de staatkunde is het een bewijs van
een' helderen kop, geene meerdere volkomenheid te willen dan die, waarvoor de tijd,
de zeden en het volk vatbaar zijn. Alle hare verdienstelijke kweekelingen zijn kinderen
hunner eeuw; want bij haar is het verledene in vollen zin van het toekomende zwanger.
- Het bleef voor het einde der achttiende eeuw bewaard, ook in haar gebied, de
verwezenlijking van idealen na te jagen. De denkbeeldige gelijkheid, de goddelijke
vrijheid zouden uit de puinen van het verledene, uit het bloed van duizende slagtoffers
oprijzen en ten zetel gaan. En opdat de theoriën der Fransche Encyclopedisten ingang
mogten vinden, praatte men elkander, tot vervelens toe, na, dat ons voorgeslacht, in
den strijd tegen Spanje, reeds van dezelfde gevoelens doordrongen en bezield was
geweest. O Muze der Geschiedenis! waarom eerbiedigt men u nu even weinig in den
roman, als toen in pamphletten en blaauwboekjes?
Het was toen mode, à tort et à travers, de denkbeelden
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van 1789-1795 overal in te vlechten, getuige de Marquis van Posa in Schiller's Don
Carlos, waarvan ons Bernardino de parodie toeschijnt. Het is echter niet meer dan
eene parodie; en de billijkheid gebiedt ons, den Duitschen meester het regt te laten
wedervaren, dat hij zelf de onwaarschijnlijkheid van het karakter in dien tijd gevoelde.
Gij herinnert u immers de woorden, waarmede de Marquis zich regtvaardigt? Zoo
niet, zie ze hier:
Das Jahrhundert
Ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe
Ein Bürger derer, welche kommen werden.
Don Carlos, III Akt. 10 Auftritt.

III. Egbert.
‘Wat aanlokkend gezigt! alsof de gulden eeuw der Kerk was weêrgekeerd. Men zag,
terwijl het Spaansche geweld drukte en dreigde, Erasmianen, Zwingelianen,
Calvinisten, Schwenkfeldianen, Melanchthonianen, Lutheranen, ieder, om het zoo
uit te drukken, met zijnen Katechismus; allen met denzelfden Bijbel, bij donkeren
nacht in eene vallei of in een verborgen huis ter preke vergaderen; bij velen
verscheidenheid van meeningen, maar door het kruis, hetwelk voor den gekruisten
Heer te dragen viel, naauw vereenigd, allen ter oefening van vrijen en zuiveren
Godsdienst, als broeders zamenwonen.’
Gij kent deze schoone plaats, uit het werk van onzen oor-
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spronkelijken Broes,1 lieve lezer! en ik zoude mij zeer in mijn denkbeeld van uwe
verbeel dingskracht moeten bedriegen, zoo zij u niet het levendigst en dichterlijkst
tooneel voor den geest bragt, dat de Hervorming aanbiedt. Mij ten minste vertoont
zij onwillekeurig een schilderachtig woud of afgelegen oord, waarin een aandachtige
vrouwenschaar zich om den voet van een bemosten eikentronk nedervlijt, die den
eenvoudigen liefde-prediker tot kansel verstrekt, terwijl een rei van rustige
kloekgebouwde mannen, die met den linkerarm op zwaard of speer leunen, den kring
omsluit. Welk een tafereel! Het Woord des Heeren en het wapen der vernieling liggen
naast elkander, maar het laatste is alleen medegenomen en gewet om het eerste te
behouden; het Psalmboek is op den tromp van het zinkroer uitgeslagen, maar de stille
vergadering behoeft niet te blozen voor het vreedzame zonnelicht, dat door het digte
loover hier en ginds de vroege morgenstralen nederschiet. De geest der liefde en des
vredes is in haar midden. Boezemt elk onschuldig lijden het regtgeaard gemoed de
levendigste belangstelling in, hoe veel meer d a n deze verdrukten. De leeraar, jong
nog van jaren, maar grijs van kruin; want vervolging veroudert meer dan de tijd; de
leeraar, wiens heldere blikken en kalme houding... Maar, waar voert mijne geestdrift
mij heen? Het enkele besef wat al schoonheden aan Galama ontbreken, die zich toch
zoo natuurlijk en ongezocht aanboden, doet mij geheel van mijn onderwerp afdwalen.
Het enkel besef, hoe veel lieverik het indrukwekkend beeld van zulk een Hervormd
leeraar, dan het bonte mengelmoes, dat Egbert genoemd wordt, in een' vaderlandschen
roman zoude ontmoet hebben, sleept mij mede en vervoert mij. Men beschuldige
mij dan toch niet van aan mijne prooi gehecht te zijn!

1

Over de vereeniging der Protestanten.
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Opdat men echter niet zegge, dat ik, met het gegevene onvoldaan, er het te gevene
voor in plaats stelle, getrooste men zich een paar aanhalingen uit het tafereel van het
bosch van Soignies. Wij zullen immers van zelf op Egbert terugkomen, die er niets
te belangrijker door wordt dat hij Moor geboren en eens naar Amerika gereisd is.
Ach! ge kunt er zeker van zijn, dat, wie geen oogen heeft voor het schoone, dat de
natuur, die hem omringt, als van zelve aanbiedt, hij moge uit vreemde gewesten
zeldzame gewassen medebrengen, die voor een poos blinken en schitteren; - zij zullen
echter zoo liefelijk niet bloeien, noch zoo geurig rieken als meiroos en heidebloem.
Ge vindt in het vijfde Boek van P.C. Hooft's Nederlandsche Historiën, bl. 176, in
weinige regelen, het verhaal van den aanslag op den Hertog van Alva, welke
gebeurtenis, in den roman van den heer Schut, niet aan belangrijkheid heeft gewonnen.
- Wilt gij een paar proeven? - Wanneer P.C. Hooftzegt: ‘dat Carlos verlof van den
Prinse verkreeghen hebbende, onder een Monniks-kap gaat schuilen, en klaaghende
dat hij vervolght werd, lijfberghing in 't klooster verzoeken,’ vertelt de heer Schut
u, dat Carlos tegen Galama zeide: ‘wij behooren thans tot den geestelijken stand, en
op de plaats onzer bestemming zijn wij vervolgden, die eene schuilplaats zoeken;
neem vooral een ernstig en streng gelaat aan, vereenigd met eene mate van
vrijmoedigheid, tot onbeschaamdheid toe, en zorg bovenal u voor de zevenstuivers
lieden te mijden: dit is hetgeen gij thans naauwkeurig in acht hebt te nemen, voor
het overige zal ik zorgen.’
En ik vraag u op mijne beurt, welken der twee verhalers gij de voorkeur geeft! of,
wilt gij iets, meer onmiddellijk het onderwerp eigen, - wanneer P.C. Hooft van ‘'t
bos van Sonjen’ spreekt, en onze auteur daarvan niets anders te zeggen weet, dan
dat zij ‘weldra aan het bosch van Soignies
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genaderd zijn, dat de vermoeide paarden het met langzamen tred instappen, en Carlos
door de digtere, met struikgewas belemmerde paden vooruit reed,’ dan vraag ik u,
of dit verdiende gedrukt te worden? Zijt gij dan immer op een bosch toegereden, dat
gij niet naderdet; stapte uw paard niet altijd met langzamen tred wanneer het vermoeid
werd, en waart gij niet altoos genoodzaakt achter elkander te rijden, als ganzen, die
over een plank loopen, wanneer het pad te naauw werd om naast elkander te rijden?
Ah! le secret d'ennuyer est bien celui de tout dire: en wilt gij in uwen roman zoo
droog zijn als de geleerde geschiedschrijver in zijn groot werk, och! geef mij dan
den Hollandschen Tacitus, die ten minste geen Geestenziener opvoert, die zoo min
geesten ziet als gij of ik.
Egbert (opdat wij tot hem wederkeeren), Egbert, e e n k o r t d i k m a n n e t j e ,
welks blikken gelijk vurige kolen in zijn voorhoofd
s c h i t t e r d e n , ontvangt, bl. 59, d i e n naam. In het eerste gesprek, waarin de man
zich weinig onderscheidt, maar een hopman, die zeker op Jupiter, Mars, of een' ander'
planeet geboren is, a l l e r n a t u u r l i j k s t aanmerkt, dat men Alva zoo zelden zonder
geleider ziet, als de aarde zonder de maan, - in het eerste gesprek, zeg ik, regtvaardigt
Egbert zijn' titel van G e e s t e n z i e n e r niet, tenzij brommen er een bewijs van zij!
Den volgenden morgen echter schijnt hij eene soort van ingeving gehad te hebben;
immers is dit het beste woord dat ik voor de zaak weet; want de schrijver laat den
man de verschijning, of het ik weet niet wat, dat Egbert gezien heeft, niet aan ons
vertellen.
Egbert verliest er in eens zijn crediet door. Laat mij bij deze gelegenheid aan alle
toekomende schrijvers van geestverschijningen, spookhistoriën, enz. met de woorden
van Eliah - Charles Lamb - een' goeden raad mogen geven: het is deze,
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van nimmer te doen blijken, dat zij bang zijn dat men hen niet gelooven zal, omdat
zij zelven het niet gelooven.
Een verdichter, die zelfvertrouwen mist, is een akelig wezen! - Weet gij, waarom
ik met Charles Lamb den jongen man lief heb, dien hij op de oude paketboot van
Margate aantrof? ‘Het was geen uwer halve Gasconjers, die zediglijk liegen, hunne
vertelling stamelend uitbrengen, telkens eene proef nemen, hoeverre uwe
ligtgeloovigheid gaat, en de diepte uwer onnoozelheid peilen, zich niet te veel bloot
gevende, zich niet te veel wagende; die er op uit zijn, om een' tint van
waarschijnlijkheid aan hunne verdichtselen te leenen, en voor de stoutheid hunner
eigene leugens terug deinzen: - foei! foei! foei! weg met die zakkenrollers van de
publieke goede trouw! - Gij en ik, wij houden in dat opzigt alleen van roovers naar
den goeden en grooten stijl, van de Cartouches, de Mandrins, en de Rob-Roys in de
kunst van het liegen!’
Wat dunkt u, lezer! Och! of de heer Schut mij stout weg verzekerd hadde, dat
eenig spooksel aan Egbert verschenen was: ik zou hem geloofd hebben. Maar nu,
neen! - Ofschoon de ongelukkige uitslag Egbert's voorspelling bevestigde, verbeeldde
ik mij den auteur om mijne ligtgeloovigheid te zien glimlagchen, en sloeg Hooft op,
en vond eene zoo natuurlijke oplossing, dat ik ze ook u niet onthouden wil:
‘Al dit woelen en te werck stellen van zoo veel geraapt volkx, bleef ongemerckt,
ongemeldt, tot op den dagh des uitvoerens. Toen quam zeeker soldaat, het den Heere
van Lignes, dien hij eertijds gedient had, aangeven, en die voorts den Hartoghe, nu
gereedt, om op te zitten. - Deezen docht het een droom, en daarom de reize
naauwelijks te staaken. Dan de soldaat noemde zijn' Hopman, die, bekent zijnde voor
een' ouden Ruiter van Egmonts bende, liever had zich de ziel, dan zijn metverwanten
uit den monde te laten pijni-
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ghen, en een' wreeden doodt droegh zonder yemandt in last te brengen.’
Zie, lezer! ik had liever dien trek in mijn' roman gevlochten, dan u de schoonste
geestverschijning te leveren, hoe veel ik ook met den stouten g u e r i l l e r a , den
gewapenden roover van Charles Lamb, op heb. Maar, wanneer ik bedenk, dat wij
om onzen ongelukkigen geestenziener dien moeten missen, dan roep ik op nieuw
met hem uit: ‘O, die onverdragelijken! die stuiversgewijze eene belasting van uwe
ligtgeloovigheid heffen, die halve Gasconjers!’
Den would-be geestenziener, die gelukkig aan de handen der Spanjaarden ontkomt,
ontmoeten wij in de woning van Bernardino weder. De man h e e f t e r e e n '
p r o f e t i s c h e n t o o n ; ziedaar al wat ik er u van te zeggen weet. Over zijne
verschijning in monniksgewaad, blz. 107, hebben wij, bij de beoordeeling van
Antonio, reeds gesproken.
Een tijdschrift, dat tegenwoordig aan te veel vervolgingen ten doel staat, dan dat
wij het langer zijn misgrepen onder het oog zouden willen brengen, zoo Pope geen
volkomen waarheid sprak in zijn Essay on Criticism:
't Is hard to say, if greater want of skill
Appear in writing or in judging ill;
But of the two, less dangerous is the offence,
To tire our patience, than mislead our sense,

dit tijdschrift heeft in het karakter van Egbert eene navolging van die geheimzinnige
wezens gezien, welke dikwerf in de romans van Walter Scott voorkomen. Het is
waarlijk ditmaal in zijne Boekbeoordeeling zoo toegevend en inschikkelijk voor
navolgingen geweest, als het gewoonlijk daarvoor alleen in zijn Mengelwerk pleegt
te zijn. Egbert is slechts naar S c h o t s c h g e b r u i k van de familie te noemen, dat
wil zeggen, in den
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zevenhonderdzevenenzeventigsten graad verwant. Hij verlost Galama uit den kerker;
dat doen zijne neven bij Scott ook bij wijlen den held van hunnen roman; maar hij
geeft, van bl. 129-139, een verhaal van de geschiedenis van zijn geslacht, dat, voor
zoo verre het de Mooren betreft, uit Washington Irving's History of the Conquest of
Granada gestolen is; dat doen zijne neven bij Scott n i e t . Indien gij, lieve lezer!
begeerig mogt zijn te zien, hoe ongelukkig men stelen kan, zoo lees dat kort begrip
van Chapter XCIX, C en het Appendix, op bl. 131-136 van den roman; wij bekennen
gul uit, dat wij, na de lectuur, ons de moeite der recensie beklagen.
De toren van Baisy Tay breekt gelukkig het lange gesprek af. Torens zijn eene
heerlijke r e s s o u r c e op weg! en ik ben zoo verheugd daardoor van onderwerp te
mogen veranderen, dat ik geen zwarigheid over den ouderdom van Egbert make, die
niet verre van de zestig jaren moet zijn, ofschoon hij ze zoo als de pligtpleging zegt,
wèl draagt. Moeijelijker kan ik het den heer Schut vergeven, dat hij ons, op bladz.
138, niet veel meer van Amerika vertelt, dan wij zeker wel in een schoolboekje van
het Nut van 't Algemeen vinden zullen. Welk eene heerlijke episode had hij er voor
in plaats kunnen leveren!
Inderdaad wij moeten ons bekorten en het geheele onderhoud van Antonio met
Egbert overslaan. Ter redding onzer eer, moeten wij evenwel verklaren, dat wij niet
hebben begrepen, wat de v l e e s c h e l i j k e a a n d r i f t d e s s l a a p s , en het
s o m b e r t w a a l f s l a a n e e n e r k l o k beteekent.
Ten slotte nog een woord over 's mans onderhoud met Robles. Om hiervan echter
èn al het schoone, èn alle de teleurstelling te gevoelen, moet ik u vragen, lieve lezer!
of gij als kind door een reizend tooneel-gezelschap Aballino hebt zien vertoonen?
Zoo neen, dan beklaag ik u, en verzoek u deze bladzijden over te slaan. Zijt gij echter,
even als ik, gelukkig ge-
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noeg geweest dit wonder te zien, dan herinnert gij u nog levendig den zwarten baard,
den forschen stap, en boven alles den donkeren vuilen mantel. Gij zult wanen een'
ouden bekende aan te treffen, als gij, nadat Robles, aan den Doge niet ongelijk, heeft
uitgeroepen: ‘Robles en Friesland, zoo lang er een vonkje lcven in dit hart en kracht
in dezen arm is!’ eene kleine, en hem onbekende gedaante het vertrek binnen sluipen,
en zich, na eene korte beweging, vlak voor hem ziet stellen, bl. 246. Ik verzeker u,
ik heb Aballino sinds niet gelezen, en toch zoude ik durven wedden, dat het gesprek
tusschen den Doge en den Roover veel gelijkenis heeft met dat van Robles en Egbert;
en schoon mijn smaak sinds mijne jeugd eenigszins veranderd is, toch klopte mijn
hart van vreugde, toen de twist hooger liep, en Robles hevig sprak: ‘Uw toon wordt
vermetel,’ en naar de schel trad, om zijn' bediende te roepen.
Het antwoord was geheel - en bon vieux style:
‘Ik bevroed uw oogmerk: uwe wachten zijn nabij; dan de mijne omringen uw
paleis.’
Mijne belangstelling klom, - c'était traiter de puissance à puissance, - maar helaas!
lieve lezer! ‘Dc Landvoogd zag hem stijf in het gezigt,’ volgt, koel - koud als ijs, op
de heerlijke uitdaging; en de Aballino die Flodoardo, en de Flodoardo die Aballino
is, en het manteltje, dat zevenmaal van tooi en kleur verandert, dat alles bleef weg,
en het geheel ging uit als eene nachtkaars!
Een gulle bekentenis moge ons een' geschikten overgang van de karakters der
Spanjaarden tot die der Nederlanders en Friezen aanbieden.
Ik ben zeer keurig op gezelschappen, mijn vriendelijke lezer! en in groote,
gemengde kringen, die ik de eenige vervelende eenzaamheid heete, die ik ken, ontmoet
gij mij zelden. Wilt
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gij echter het middel weten, om mij uwe uitnoodiging dadelijk te doen aannemen?
Verzeker mij, niet dat uwe zaal even prachtig als smaakvol gestoffeerd is, want het
huiselijke staat bij mij hooger aangeschreven dan het weidsche; niet dat gij de bloem
der maagdelijke schoonheden ten uwent wacht, want ik ben de jaren der jeugd en
der liefde lang te boven, - maar verzeker mij, dat gij mij aan twee of drie beroemde
mannen zult voorstellen, die mij een levendig belang inboezemen, en ik kom en zal
u dankbaar wezen. Leunende op den marmeren schoorsteenmantel zal uw gehoorzame
dienaar, om hun geestig gesprek, het hem ondragelijk gewoel der bonte menigte
vergeten. Geloof zelfs, dat ik mij, om hen tot een gezellig onderhoud uit te lokken,
niet minder kunstgrepen zal getroosten dan uw lief nichtje er bezigt, om de aandacht
van gindschen jeugdigen, bevalligen en rijken regtsgeleerdc tot zich te trekken; want,
helaas! al heeft onze taal er geen woord voor, er is zoo wel bij ons als elders evenveel
coquetterie van den geest als coquetterie van het hart. Ik hebbe gebiecht!
Oordeel dan over het verdriet dat het mij gekost heeft, u de bonte rij van gemeene
personaadjes aan te bieden; over de vreugde die ik gevoel, nu ik u eindelijk in beter
gezelschap voeren mag.
Aan het hoofd daarvan schittert een dier Nassaus, in onze Vaderlandsche
Geschiedenis niet zeldzaam, die het zonderling voorregt verdienen, op den regterstoel
der Waarheid, in de On verbiddelijke zelve eene vleijende lofredenaarster te vinden.
- Het is die broeder van Willem den Eerste, dien Walsingham den volmaaktsten
ridder van Europa noemde, Lodewijk van Nassau, de overwinnaar van Heiligerlee.
Gij bemint immers den jongen held, van wien mijn, en zoo ik hoop, ook uw
lievelingsdichter Van Haren met regt heeft gezongen:
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De deugd verzelt zijn levensloop,
Terwijl de drie bevalligheden
Hem 't siersel maken van Euroop!

of ziet gij hem niet in den Koninklijken Prins herleven, van wien wij met Tollens
zeggen:
't Geldt aller hoogmoed, aller hoop!
Den kloeksten krijgsman van Euroop!
Een veldheer (onzer) zonen! -

Hem toch komt het toe, den naam van Lodewijk aan dien van Willem te paren! Het
is door hem dat wij Bilderdijk toejuichen, als hij ons verzekert, dat die vernieuwing
en zamenparing van naam eene der verteederendste bewegingen van het hart is, die
zich in dankbare liefde en verknochtheid voor den Koninklijken Held vereenigt!
En nu, lezer! wij hebben hem u voorgesteld: sla zelf den roman bl. 42-47 open,
en oordeel. Sta ons inmiddels toe, den schrijver, zoo hij weder een' Lodewijk wil
schilderen, een gehoor bij Zijne Koninklijke Hoogheid aan te bevelen; geen Nassau
spreekt in éénen adem van zijne ridderlijke sporen en den goeden interest eens
koopmans.
‘En de overigen?’ Helaas! de overige Nederlanders in den roman zijn niet die
helden, welke de Geschiedenis ons in breede trekken afmaalt, en gij zoudt mij met
regt van langwijligheid beschuldigen, zoo ik u nog verder het ontbrekende aantoonde.
Ik heb mij reeds in het begin dezer recensie over het gemis van Seerp Galama
beklaagd; - bij Heiligerlee zoek ik vergeefs, aan het hoofd der door hem onderhouden
Friezen, Jan Bonga; in het geheele boek trekken van dapperheid, moed en
vaderlandsliefde, zoo als er zich in dat tijdvak bij honderden aanbieden. - Geen
Hettinga verschijnt ten tooneele; van Haring noch Hartman van Haersma wordt
gewaagd; en taal
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als die van Wybout Ripperda, den bevelhebber van Haarlem, vindt ge nergens. Gaarne
had ik evenwel, voor den eersten, den flaauwen Cisso Hiddes geschonken; voor eene
enkele daad, als die van den tweeden, toen hij, tegen Billy's krijgsvolk vechtende,
nadat zijn regterhand in stukken was geschoten, met den linkerarm, en zonder blijk
van pijn te geven, het vaandel opnam, en de zijnen onverschrokken ten strijd voerde,
des langwijligen Duco Martenaas vervelende gesprekken op zijne vervelende Stins
gemist; en twintig woorden als die van den laatsten zijn een geheel tafereel als dat
van blz. 258 tot 264 waardig.
In één woord, tafereelen uit dit tijdvak moeten moeite kosten, omdat het zwaar
valt, uit den overvloed w e l te kiezen; zoodra zij gebrek verraden, is het vonnis
gewezen, en het pleit voldongen.

IV
Het kon wel niet anders, wanneer aan de waarheid hulde zoude gedaan
worden, maar het was ons toch aangenaam, te vernemen, dat de Edele en
beroemde Vorst Willem de Eerste, hier van tijd tot tijd op eene wijze
gedacht wordt, den onvergetelijken grondvester van Neêrlands vrijheid
waardig.
Boekzaal der Geleerde Wereld. Dec. 1833.
Wij verschillen, ook te dezen opzigte, in oordeel met den broeder van den gilde. Niet
omdat de nagedachtenis van den Vader des Vaderlands bij ons minder dan bij hem
in dankbare zegening is; integendeel, omdat er meer dan smaak en oordeel, omdat
er genie vereischt wordt, om een' Willem I te schilderen. Een Mieris reeds vertrouw
ik ter naauwernood
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het penseel, waar het zulk een gelaat geldt; een Walter Scott alleen zoude hem
waardiglijk ten tooneele hebben kunnen voeren, van wien Hume zeide: He laid the
foundation of that illustrious Commonwealth, the offspring of industry and liberty,
whose arms and policy have long made so signal a figure in every transaction of
Europe.
Och, of ons publiek eindelijk de vorsten uit het Huis van Nassau niet langer in
treurspelen als die van den koelen Nomsz, in zangspelen als die van Durand (eene
heiligschennis zonder voorbeeld, Willem I die zingende sterft!), maar in tafereelen,
waardig de hand, die het liberale Europa in legitimistische Stuarts belang deed stellen,
zag optreden! Dwaze wensch misschien, daar een van Lennep hem zelf nog niet
vervullen kon, en de Vaderlandsche Geschiedenis - hunne schoonste apotheose! - in
ieders handen is.
Dat de kopij van den heer Schut onder het origineel gebleven is, behoeft geen
betoog; dat Prins Willem I, d e Z w i j g e r , nooit i e d e r e n r e g e l e e n e
s e n t e n t i e heeft gesproken, zoo als Meester Jochem plagt te doen, zal de heer
Schut, bij nadenken, zelf gevoelen. Het denkbeeld, den grooten staatsman in het veld
te doen zien, mogt gelukkig gevonden heeten; het gesprek met de legerhoofden liet
ons minder onbevredigd dan het overige gedeelte van den roman; maar onvergeeflijk
is het, dat wij, om den ellendigen Bernardino, eensklaps met Galama uit het leger
verdwijnen, en ons eerst in het klooster van Jouarre terug vinden. - W i j z i j n n i e t
m e t d e n P r i n s o v e r d e M a a s g e w e e s t , verzeker ik u!
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V
Het karakter van den hoofdpersoon Galama, is wel volgehouden, en men
verheugt zich aan het slot, dat hij, na veel doorgestaan en geleden te
hebben, omdat het scheen, dat hij de hem waardige, zoo hartelijk geliefde,
Jonkvrouw Klara, nimmer de zijne zoude kunnen noemen, eindelijk met
haar allergelukkigst vereenigd wordt.
Boekzaal der Geleerde Wereld, t.a.p.
O Edel Maegdeken, wat zijt gij ongelijk
Van aert die Klara zelf, naer wie ge heet Klarisse.

Gij hebt immers, gedurende onze vereeniging met België, de Lieve-Vrouwen-kerk
te Antwerpen bezocht, en herinnert u nog den plegtigen indruk, dien de lange hooge
zuilengang in het stille avonduur op u maakte. De luide toonen van het statige L o f
ruischten nog door de hooge kerkgewelven, maar de woelige menigte was uit het
bedehuis verdwenen, en nog slechts hier en ginds knielde eene grijze vrouw bij het
altaar van haren beschermheilige neder. Hoeveel poëzij was er in dat eenvoudig
tooneel! De rozenkrans gleed ijverig door de dorre vingeren; want al hadden jeugd
en schoon de arme weduwe verlaten, hoop en geloof waren haar getrouw gebleven,
en hoe meer deze wereld haar ontzonk, hoe vuriger zij de armen naar eene betere
uitbreidde. Inderdaad, het was ons, als voorgevoelden wij de laatste op die heilige
plek. Er heerschte een sombere maar verhevene geest in het weidsche gebouw, toen
de laatste stralen der zon den hoogen koepel verlichtten, en wij, bij den blik op het
jongste Oordeel, ons onwillekeurig door eene huivering voelden overvallen!
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Niet allen echter boezemt de trotsche Maria-Kerk dezelfde gevoelens in, en onze
held Galama ziet er in den roman van den heer Schut, bl. 52, voor het eerst de
j e u g d i g e e n r a n k e g e s t a l t e , wier reine en onschuldige o o g o p s l a g m e e r
dan genoeg was, om hem den gewijden tempel, godsdienst en
w e r e l d g e h e e l v a n v o o r d e n g e e s t w e g t e t o o v e r e n . Gij, die veelligt
jonger zijt dan ik, gij moogt beslissen, of de schets der gevolgen van een' enkelen
blik, dien gij verder in het begin van het vierde hoofdstuk aantreft, niet te sterk is.
In die dagen, toen ik de gevoelens van mijn hart nog in menigen regel van Guarini's
Pastor Fido wedervond en met hem uitriep:
S' i' miro il tuo bel viso,
Amore è un paradiso;
Ma s' i' miro il mio core,
È un infernal ardore,

zoude ik het misschien gewaagd hebben, hierover te oordeelen; nu durve ik alleen
zeggen, dat de stijl van den heer Schut niet natuurlijker is dan die der herders van
Guarini.
Maar is zij even bevallig en welluidend?
Oordeel zelf.
‘Welaan, Galama! ga uwen gang. Zie en beproef, of gij de aanraking der
tooverachtige roede krachteloos kunt maken, beproef het, om eene wonde te heelen,
die slechts door middel van de oorzaak der kwaal zelve te genezen is.’
‘Genoeg!’ roept gij mij toe, en ik volg uwen wenk. Wij hooren niet weder van de
liefde van onzen held, voor hij gevangen is, et certes, zoude een Franschman zeggen,
l'amour est bien le meilleur passe-tems. ‘Thans, daar zijn arm magteloos was
geworden, droomde hij zich, met eenen lach op de lip-

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

43
pen, in die korte, maar gelukkige oogenblikken terug, en de fiere Andaluzische hengst
voerde een, ten spijt van het noodlot, gelukkig mensch in zijnen zadel.’ Bl. 76.
Het volksspreekwoord zegt: dat wanneer men van den duivel spreekt, hij zelf
verschijnt of zijn gezant zendt; in den roman van den heer Schut is ook het onzigtbare
verband tusschen de gedachte aan een geliefd voorwerp en diens verschijning niet
uit het oog verloren. - Twee vrouwen te paard, die op eenigen afstand langzaam
komen aanstappen, wekken zijne opmerkzaamheid op. ‘Heilige Moeder Gods, zij is
het!’ roept Galama uit.
Ten einde er climax in de liefde mogt kunnen zijn, is Klara nu nog schooner dan
in de kerk; het is u en mij in onze jeugd even zoo gegaan! - De tweede ontmoeting
is echter niet belangwekkender dan de eerste. Galama vervloekt zijne gevangenschap,
omdat hij haar niet te voet kan vallen, en haar een gevoel belijden, dat n o o i t nog
zoo v u r i g in zijne b o r s t h a d r o n d g e w o e l d . Zij staart, en dacht - en hoort
haren g e l e i g e e s t spreken; - en zij scheiden, ongelukkig door elkander niet te
spreken, waant gij? - neen.
Het oogenblik van wederzien was kort geweest; maar, onbegrijpelijke tooverkracht!
onomvatlijke almagt der liefde! onzigtbare adem der gelukzaligheid! dit oogenblik
is u genoeg, en gij hebt een beslissende overwinning op de harten van twee wezens
behaald. Wie zal de wegen uitvinden, langs welke gij uw spoor hebt afgebakend?
Wie zal tot de geheimen doordringen welke u omslingeren? Niemand. De pijl ontglipt
aan de hand der genius; hij treft... en de wond is onherstelbaar.
‘Galama! gij moogt door het noodlot miskend zijn, voor u bestaan geene
rampspoeden meer, de liefde schenkt aan het leven eene nieuwe waarde, eene nog
ongekende schoonheid.’
Tasso heeft het anders in zijne Aminta:
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Pasce l'agna l'erbette, il lupo l'agne;
Ma il crudo Amor di lagrime si pasce,
Nè se ne mostra mai satollo.

Het is - gij bemerkt het - een zonderling paar. Ten einde echter ook hun hemel bewolkt
worde, treedt een medeminnaar op. En deze is? - Don Fernando de Toledo, de zoon
van den Hertog van Alva.
En wie is Klara dan?
De dochter van Signor Jacob, den secretaris van den Hertog. O, gij moet in de
romannenwereld weinig te huis wezen, zoo ge niet weet, hoezeer ongelijke huwelijken
er aan de orde van den dag zijn! Waan echter niet dat de auteur deze onwaarschijnlijke
liefde heeft gekozen, om met al het vuur, den Franschen romanschrijver van het
laatste gedeelte der vorige eeuw eigen, met al de welsprekendheid van Diderot of
Rousseau, den ongerijmden trots op hooge adellijke geboorte te bestrijden: mannen
van oneindig meer talent hechten bij ons nog aan eene Wel Edele Geboorte!? - De
vond is dan ook in dezen roman geheel doelloos; men oordeele hoe onnatuurlijk Don
Frederik en Klara spreken.
‘Uwe toestemming,’ zeide hij, ‘zal mij tot den gelukkigsten h i d a l g o van geheel
Spanje maken.’ Doch de onverbiddelijke Klara bleef koud en gevoelloos: ‘Mijnheer
de Ridder!’ antwoordde zij: ‘uw aanzoek is voor ons huis zeer vereerend, mijne
j e u g d e n w e i n i g e e r v a r i n g maken mij voor de p l i g t e n d e s h u w e l i j k s
geheel ongeschikt: mijn vader zal om die reden gewis zijne toestemming niet geven.’
‘Wat dit laatste betreft,’ zeide Ferdinand, ‘dan kan ik mij den gelukkigsten van
alle menschen rekenen.’ ‘Geenszins,’ antwoordde Klara, ‘mijn vader zal mijn besluit,
zoo hij dat weet, gewis billijken. Ga dan, Ferdinand! op de baan der eer voort, en gij
kunt eene veel schitterender verbintenis aan-
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gaan, dan die, welke gij door de hand der arme en onbeduidende Klara immer
verwerven kunt.’
‘Ik smeek u, Klara! spot niet langer; gij miskent de ware gevoelens van mijn hart.’
Het spijt mij, dat het boek van den heer Schut niet gedrukt werd, toen ik jong was,
many years hence; ik had het dan met ijver gelezen, en stellig alle lieve meisjes bij
het uitgaan der kerk verliefd aangezien. Nu toch eerst begrijp ik, waarom zoo menige
beau mijner kleine stad mij daarmede des zondags hindert. Een paar blikken tusschen
Galama en Klara gewisseld zijn van zoo veel invloed, dat het lieve kind besluit Don
Ferdinand te trouwen, om Galama, wien zij nog nooit gesproken heeft, van den dood
te redden. Dat heet ik ware liefde!
De wonderen, die dit gevoel verder uitwerkt, lieve lezer! lees ze zelf. Ik heb, in
mijn' tijd, veel liefgehad, maar zoo iets nimmer ontmoet, al draag ik nog aan mijne
linkerhand een' kleinen gouden ring, waarin de woorden van Metastasio:
Ne' giorni tuoi felici
Ricordati di me,

op verlangen van een lief meisje, ten droevig afscheid strekten. Maar onze scheiding
was, den hemel zij dank, ook natuurlijker dan die op bl. 210.
En toch gaat voor deze beide minnenden de h o n e y - m o o n op, lieve lezer. De
heer Schut houdt tot de laatste bladzijde van zijn boek de wijze h o e geheim; vergun
mij hem hierin na te volgen!
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VI
Kleine Keur.
Gelijk dan deze Vaderlandsche Roman eene aangename lektuur oplevert,
zoo achten wij dat dezelve, ook in onze tegenwoordige omstandigheden,
wel eenig nut kan stichten. Wij prijzen dus deze niet ongelukkig uitgevallen
lettervrucht, ter lezing in uren van uitspanning aan, en betuigen dezelve
met genoegen boven verscheidene uitheemsche producten gelezen te
hebben.
Boekzaal der Geleerde Wereld, Dec. 1833.
Groote Keur.
Liever dan op kleinigheden te vitten, willen wij dus, die voor ons zelven,
met zooveel b e l a n g s t e l l i n g , dit werk gelezen en op niets wezenlijks
g e s t u i t hebben, dezen Roman als een der besten in zijne soort vermelden.

Vaderl. Letteroefen. Febr. 1834.
Wij eindigen zonder r é s u m é , - het valt uit onze recensie ligtelijk op te maken. Voor dat wij echter met nog eene aanhaling uit Pope's Essay on Criticism afscheid
van de beide broeders van den gilde nemen, hebben wij den heer Schut aan te raden,
zich niet weder, zoo weinig toegerust, en zelfs van de eerste vereischten ontbloot,
aan een' historischen roman te wagen; ofschoon wij hem gaarne de verzekering geven,
dat, wanneer zijn tweede niet beter mogt uitvallen dan zijn eerste, wij dien n i e t
zullen beoordeelen.
Mogt hij verlangend zijn te weten, wat wij in den Galama het best gevonden
hebben, het is het tafereel van het schaatsrijden, bl. 286-298, waaruit wij ons verpligt
zouden houden, eene proeve mede te deelen, zoo het geheele boek niet beneden het
middelmatige ware. Hij wijte zijnen beiden vroegeren beoordeelaren dank, dat zij
zijne Episode van Lairesse niet
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geprezen hebben; wij hadden anders nog meer te bestrijden gevonden.
Vaarwel, lieve lezer! en wanneer gij de recensenten van de Boekzaal en
Letteroefeningen mogt ontmoeten, denk dan aan:
Some have at first for wits, then poets, pass'd,
Turn'd critics next, and proved plain fools at last.
Some neither can for wits nor critics pass;
As heavy mules are neither horse nor ass.

1834.
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Schoone kunsten.
Wenken en gevoelens over de jongste Tentoonstelling van Schilderijen
te Amsterdam, 1834.
(Medegedeeld in gesprekken.)
Die schoonheid schildren zal, dien moet het schoon verrukken,
Die 't schoon gevoelloos ziet, die maalt de schoonheid niet,
Al vormde een Eng'lentoon den maatklank van zijn lied,
De schilder leere 't zien, de Dichter leer 't gevoelen!
Het vlamm' ze in 't blakend hart, en late 't nooit verkoelen.
Het bruisch' door 't driftig bloed, en ademe in hun borst,
En prikkle met een' gloed van onverzaadbre dorst!
't Is geene uitvoerigheid, in kleên-, in nietigheden,
Die 't Kunsttaf'reel volmaakt, geen pijnlijk tijdbesteden:
Neen, 's Dichters geest alleen, zijn innig boezemvuur
Bezielt, verheft, vergoodt de kruipende Natuur.
BILDERDIJK.

‘Mijn broeder is nog niet teruggekomen, mijnheer!’ zeide mij de bevallige Maria
v.W... nadat wij de gewone pligtplegingen hadden gewisseld en zij, min of meer
beschroomd, een sierlijk ingebonden exemplaar van Odo en Amanda ter zijde had
gelegd.
Welk een heerlijke gelegenheid, u, mijn beste lezer! eene uitvoerige teekening
van dit jonge meisje te geven. En echter
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- ik wil u noch de verlegenheid, waarin ik het schoone kind moedwillig bragt, door
over hare lectuur te schertsen, noch de geestige wijze, waarop zij zich redde, in drie
bladzijden druks mededeelen, want ik zal reeds te groote ruimte van de Verzamelaars
der Muzen moeten vergen. Goede hemel! de Tentoonstelling telt vijf honderd vier
en negentig schilderijen, en ik zoude het vijf honderd vijf en negentigste er bij leveren!
Genoeg zij het u - dat ofschoon, om met Byron te spreken, Maria
a budding Miss and very charming

mogt heeten, men haar groot onregt zoude doen, haar onder diegenen te rekenen, die
always swell of bread and butter. -

Dat ligt misschien in het verschil van opvoeding, waarover wel eens nader; voor
heden hoop ik dat Maria u, uit ons gesprek, voor het minst geen' weêrzin in zal
boezemen. Immers, ik kan u verzekeren, dat ik in den tijd, dien ik met haar alleen
doorbragt, tot geene der gewone topics of conversation mijne toevlugt behoefde te
nemen - en dat wij dus noch over het warme weder - noch over de drukke kermis niet eens over het laatste ongeluk in de dagbladen, noch over R o b e r t l e D i a b l e
spraken.
Onder dat gekout verraste ons de broeder. - ‘En nu, mijn vriend! werd mijne
voorspelling gelogenstraft?’ - Ik was nieuwsgierig, of mag ik zeggen weetgierig, wat
het antwoord van mijnen Willem, een onzer keurigste liefhebbers, wezen zoude.
En gij, mijn lezer! verwonder er u niet over, dat ik in zijn oordeel zoo veel belang
stelde - hij is geen liefhebber, zoo als wij er bij dozijnen tellen, die een klein kabinetje
hebben, en ook van tijd tot tijd zelf een vel papier volkrabbelen. De
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hemel beware mij voor de zulken. - Het zien hunner schetsen oefent op mijn gevoel
denzelfden indruk uit als het hooren der eerste vioolstreken van mijnen zevenjarigen
neef - beide zijn krassende. Den laatsten zend ik echter nog naar de kinderkamer de eersten, waar wilt gij dat ik ze brengen zal?
‘Niet geheel!’ was het antwoord, ‘uwe verwachting was misschien te hoog, de
mijne te laag gestemd.’
‘Willen wij beproeven ons gevoelen te vereenigen?’ hernam ik, ‘de waarheid...’
‘En wat is de waarheid?’ viel hij mij in de rede, met een glimlach dien gij moest
hebben gezien, om er al het beminnelijke van te kennen.
Onder ons, beste lezer! ik houde veel, zeer veel, van die zedige twijfelzucht, waar
ik ze ook ontmoete. Gewoonlijk is zij een bewijs van een ligt ontvankelijk gemoed;
in mijnen vriend geldt zij echter meer als het gevolg van een helder oordeel, dat bij
elk verschil de zwarigheid gevoelt, gelijk en ongelijk zoo te scheiden, dat niet ieder
der partijen een gedeelte van beide behoudt.
‘Al weder Que sais je?’ riep ik ijverig uit. ‘Voor het minst durve ik het voor waar
houden dat zeven achtste der schilde. rijen u koud hebben gelaten, en dat men, onze
arme schilderkunst personifiëerende, haar geen gepaster woorden zoude kunnen doen
spreken dan die van hem, die weleer de eerste onzer jeugdige dichters was. Herinnert
gij ze u:
Volzoete Geest der Poëzij,
Keer in mijn doffen boezem weder;
Beziel op nieuw de ziel in my,
En in mijn hand de zwanenveder.
Gelijk een landschap zonder zon,
Een vlakte zonder waterbron,
Zoo is mij zonder u deze aarde;
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'k Zink in de sluimring van die dood
En 's hemels licht noch 's aardrijks brood
Heeft - keert gy niet - voor my noch kracht noch waarde.

Heerlijke verzen genieten hunne zegepraal in de plechtige stilte die hunne voorlezing
volgt. De broeder zweeg eenige oogenblikken - Maria vroeg mij da Costa's gedichten
ter leen - zoo ik niet vreesde dat zij er Da Costiaansch door zoude worden. ‘O mijn
lieve!’ antwoordde ik haar, ‘of ieder het was in den zin van den zanger der
“Voorzienigheid”!’
Mijn vriend bragt ons tot ons eerste onderwerp terug. ‘Dit zoude een slecht omen
voor de vaderlandsche kunst zijn,’ merkte hij aan, ‘daar wij het tot heden zijn'
zwanenzang moeten noemen! Maar zoo ik al uwe eerste aanmerking toestem, - en
wie toch zoude in het kleine Holland in één jaar vijf honderd meesterstukken durven
verwachten, - zoo volgt daaruit nog niet dat het eene achtste niet ruim de moeite
vergoedt, den donkeren en smakeloozen trap op te klimmen, en in de volgens Maria,
enge zaal van warmte...’
‘Te verstikken,’ viel het blozende meisje in. ‘Mijn broeder beweerde laatst, tegen
den geestigen Franschman, dien gij hier aantroft: que le fond vaut plus chex nous
que la forme - maar sta mij toe te wenschen dat in het rijk uwer kunsten ten minste
eindelijk de band het boek niet langer ontsiere.’
‘Maria! De vleijerij heeft ingang gevonden.’
En inderdaad, het meisje zag er allerliefst uit: hare kleeding, hoezeer minder
weidsch, deed in bevalligheid niet onder voor die van het heerlijk damesportret van
den Amsterdamschen Kruseman (523), dat gij zeker even als ik bewonderd hebt.
‘Laat ons ernstig spreken, beste vriend! Om een enkel juweel als dat van Koekkoek
te zien, zoude ik driemaal zoo hoog willen klimmen. Heb echter met mij den moed,
de welwillend-
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heid overdreven te noemen, die de leden der verschillende commissiën bewogen
heeft, zoo menig prulstuk naast verdienstelijke schilderijen eene plaats te verleenen.
Op vreemde Tentoonstellingen heb ik ook vodden ontmoet, maar nimmer in zulk
eene mate, als nu in het vaderland van Rembrandt, van der Helst en van Dijk; een
enkele blik op die droevige bewijzen van schaamtelooze ijdelheid had op mij, wien
een buitenlandsch kunstenaar bij een mijner bezoeken vergezelde, de uitwerking,
die een koude douche in het bad, op een' koortsig warmen lijder heeft. Des
vreemdelings gloeijende bewondering voor onze oude school had mijn Hollandsch
hart hooggestemd; ik zag rondom mij, en schaamte weêrhield mij naar mijn vriend
om te zien.’
‘En gij waart voor dien morgen ontstemd en zelf ongeschikt om nog dat schoon
te genieten, dat zich hier en ginds in ruime mate aanbiedt; - verdrietig over zoo veel
gebrekkigs, sloegt gij met te scherper blik de enkele meesterstukken gade. Eenige
weinige feilen in deze hinderden u. Weldra vergat ge, dat, zooals Willems het te regt
uitdrukte, Verbeelding aan gene zijde der Alpen, Afbeelding daarentegen hier te huis
is - en gij waart geneigd onze schilderkunst de roerende klagt van da Costa in den
mond te leggen.’
‘Toch niet, mijn vriend! ik vorder geen hoogere poëzij dan die de onderwerpen
aanbieden - verdragen kunnen, had ik bijna gezegd. - Een meisje dat een' ketel schuurt
en een jongen die vruchten snoept, zijn mij lief en waard, mits zij natuurlijk en waar
zijn. Het moge dan lage natuur en gemeen leven heeten, wanneer ik de list uit de
oogen van den jongen leze, en mijne zuster mij verzekert dat het koper goed blinkt,
ben ik tevreden. Het is dan ten minste geen Contraffare ma Imitare la Natura. Gelukkig echter is er een hooger, edeler kunst, die ook in ons vaderland waardige
priesters gevonden
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heeft. In de afbeeldingen van Miereveld en de landschappen van Ruysdael en van
de Velde, - maar waartoe ze u op te noemen? in die stukken ademt echte verrukking,
en bij hen durft ook de Hollander met Bilderdijk uitroepen:
Wat is een schilderij, dat slechts tot de oogen spreekt,
Wanneer 't belang van 't hart, de ziel er aan ontbreekt?

Zulke stukken zijn mijn lievelingstukken, zulke stukken vinde ik in zeer kleinen
getale op de Tentoonstelling; ziedaar mijne klagt. Laat ons die, welke in deze categorie
vallen, te zamen beschouwen.’
Slechts weinig dacht ik, toen wij dit te zamen deden, aan de algemeenmaking van
dit gesprek; - wij beiden vleiden ons, dat er eene kritiek van de Tentoonstelling, wij
beiden wenschten, maar vleiden ons niet, dat er eene voor kunst nuttige, immers
onpartijdige beoordeeling in het licht zoude verschijnen; tot heden doen beide zich
wachten. Door de verzamelaars der Muzen verzocht om in dit gebrek voor haar te
voorzien, verklaarden wij een' uitvoerigen arbeid over elk genre boven onze krachten,
maar beloofden ten minste eenige bedenkingen te leveren. - Wij vreezen onwillekeurig
de rol van het Romeinsche volk te zullen spelen - dat zijne helden bij hunnen
zegevierenden togt naar het Kapitool, somtijds onzacht, meestal welmeenend
herinnerde, dat zij nog niet tot den rang der Goden waren opgeklommen, dat zij nog
onder de stervelingen behoorden. - De billijkheid echter, den Verzamelaars dezer
bijdragen eigen, is de beste waarborg, dat zij ook, wie met ons in gevoelen mogten
verschillen, eene plaats zullen inruimen; en niets zoude ons aangenamer zijn dan
aldus te ondervinden.
Que la vérité jaillit du choc des opinions.

‘En dan ligt dus het reusachtig doek met kleine beelde-

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

54
kens, waarmede nicht Agathe zooveel op heeft, om den jongen luitenant, die op den
achtergrond te vinden is, het eerst aan de beurt?’ vroeg Maria glimlagchende.
‘Foei zusje, geene spotternijen.’
‘En waarom niet? Zoo eene schilderij mislukt mag heeten, is het deze: geene
getrouwe navolging der natuur vergoedt het volslagen gemis aan dichterlijke
voorstelling. Ik had gaarne in de Schoumans de Hollandsche Vernets gevonden; tot
heden schijnt mij de zoon echter even ongeroepen als ongeschikt den vaderlijken
roem te handhaven.’
Maria, door mijn oordeel stouter geworden, herinnerde Willem, hoe hij zelf vroeger
had toegestemd, dat reeds de keuze van het oogenblik ongelukkig was, daar het
geschiedkundig feit op zich zelf weinig waarde bezit, en Antwerpen, in den vorigen
nacht, zeker treffender tooneelen had opgeleverd.
Il ne faut jamais épuiser la matiére, en ik, die verlangde, het oordeel van mijn
vriend over het groote historiestuk van C. Kruseman te vernemen, vroeger door mij
in den Haag gezien, deed het gaarne de rei openen.
‘Ik geloof, dat men regt heeft den kunstenaar te vragen: Waarom hebt gij juist dat
oogenblik, juist die daad gekozen? wanneer het kunststuk u onwillekeurig deze
bedenkingen ontlokt,’ begon Willem; ‘en ik kon mij dus niet weerhouden bij de
beschouwing van dit schilderstuk - misschien de eenige, en zeker wat de behandeling
betreft uitmuntendst historische schilderij dezer Tentoonstelling, - de reden te zoeken
waarom de Vader des Vaderlands door onzen landgenoot niet in een roemrijker
oogenblik van zijn leven was voorgesteld. Noch de schitterende kleuren, noch het
zeldzame, Willem in zijne jeugd te ontmoeten, noch de reminiscensen der
Venetiaansche school overwonnen het pijnlijk gevoel, dat de woorden van het libretto
bij mij opwekten. - Z i j n e b e d o e l i n g e n t e g e n

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

55
h e m d o o r z i e n - moge sterk en ongelukkig uitgedruktzijn - was het verwijt
ongegrond, zoo was het oogenblik de moeite niet waard. - Was het... maar neen, dit
kan de schilder niet gemeend, niet bedoeld hebben. En dan het karakter! Is Filips de
Spanjaard, is Willem de eerste staatsman zijner eeuw? Zijn de overigen Hollanders,
de Spanjaarden Spanjaarden?’
‘Genoeg - mijn vriend! wij zijn het eens. - Voor Kruseman's roem doet het mij
genoegen, dat wij hem ook onder de Portretschilders aantreffen.’
‘Onregtvaardige mannen!’ riep Maria uit: ‘tegen onzen grooten Haagschen
kunstenaar zijt gij zoo gestreng, en ik mogt Schouman niet zeggen, dat hij menig
meisje genoegen heeft gedaan door haren geliefde met Chassé en Saxen-Weimar
onsterfelijk te maken. En evenwel zijt gij, ondanks al uwe billijkheid, nog
onregtvaardig jegens den eerste, zoo gij in de ondergeschiktheid van den Hollandschen
paadje tegen den overmoedigen Spaanschen, geen' regt dichterlijken trek gezien
hebt.’
‘Allerliefst aangemerkt, Maria!’
‘Vergeet echter niet, zusje, dat men een' beroemden meester, die veel kunst heeft
gezien en, wat meer is, veel genie bezit, scherper beoordeelen moet, dan een
aankomend kunstenaar. Op zulk eene hoogte stuiten de pijlen op het schild, lager
treffen zij feller en wonden soms te diep.’
‘Dit is toch geene inleiding, beste Willem! voor de schilderij van den jongen
Pieneman?’
‘Neen, mijn vriend! wilt gij eene aanmerking, het zoude die zijn dat de Ruyter mij
op het eerste oogenblik niet genoeg in het oog valt, door dat hij misschien te laag
geplaatst is; - dit is mijne eenige; voor het overige is het mijns inziens het meest
dichterlijk gedachte in dat genre. De jonge Pieneman belooft veel, zeer veel; hij
schijnt onder die weinige jonge kunstenaars te behooren, die zich reden van hun werk
geven, en
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de kunst niet voor eene vette koe houden, die hen van melk en boter verzorgt.’
‘Die loftuiting zoude mij bijna weerhouden, den jongen heer te beknorren, dat hij
een tooneel en een onderwerp heeft gekozen, dat de vrouwen buiten sloot.’
‘Bing heeft u schadeloos gesteld, Maria! Uwe voortreffelijke naamgenoote, honderd
malen voorgesteld, heeft ook deze Tentoonstelling mede bezocht.’
‘O, die Maria! Met een de Groot, die de hand op het hart houdt, of hij een treffende
passage eener bravour-aria zong!’
‘Stout zusje! het heerlijk stukje, Rombout Hoogerbeets, vergoedt ruim den
droevigen de Groot. - Het is tegenwoordig reeds veel, onder drie stukken een goed
te vinden; dit is meer, het munt waarlijk uit. In dit soort, half genre, half historisch,
missen wij de Brabandsche schilders evenzeer als in de vrolijke kermistooneelen. Breukelaar, van wien ik vroeger veel verdienstelijks zag, viel mij dit jaar tegen.
Rembrandt verraadt den grooten kunstenaar niet, en Geert...’
‘Is niet het schoonste wat De pleegzoon kon opleveren. Er zijn belangwekkender
oogenblikken in dat veel besproken boek. Het bezoek bij Gherrijt Maessen zoude
mij liever geweest zijn. Vindt gij in dat soort de terugkomst van den grenadier van
Eeckhout niet voortreffelijk? de jongere broeders, die de wapens dragen, de keurig
verscheidene uitdrukking van de blijdschap der grijze ouders - de grenadier vooral,
die in vaderlijke weelde, om zijn' jongstgeborene zijne vrouw vergeet - en die vrouw
zelve die het den vader aanbiedt - het is rijker aan poëzij dan een der historiëelen.’
‘Zult gij mij het vergeven, zoo ik uwe geestdrift misschien verkoele? Neef G.B.
verzekerde mij, dat het niet des grenadiers vrouw - maar des grenadiers zuster was.
- Het tafereel zoude er veel bij verliezen.’
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‘Zeg alles, Maria! Ach! die arme kunstregters, die alle illusie verdrijven en overal
aan elk hunne uitleggingen willen opdringen! Laat hen schilderijen als Koning
Radboud beoor deelen - dergelijke stukken zijn geen beter regters waardig.’
Nog eenige weinige schilderijen in het schoonste, maar weinig bij ons beoefende
genre, werden beoordeeld, lieve lezer! Met hare opsomming wil ik u echter niet lastig
vallen; drie wil ik u nog slechts noemen: Rochussen's schilderij, de Vaandrig
Hasselaar, scheen ons van teekening verdienstelijk, van costuum veel te prachtig toe
- voor de v e n d r i g h d e r H a a r l e m s c h e b u r g h e r i j e , d i e z o o w i l l i g h
naa den wal was dat hij daar vaaken zijn' maaltijdt deed, te
vreede met het geen' hem, nevens kruidt en loodt, door zijn'
m o e d e r w e r d a a n g h e d r a a g h e n .1
Allerzonderlingst vonden wij het den wand der kamer met een portret van Kenau
versierd te zien - doller nog, dat de Spaansche hopman den jongen blonden knaap
in plaats van den vaandrig aangrijpt. Eeckhout eindelijk ontging voor den
ongelukkigen Cromwell onze berisping niet; zulk een lamme Protector had nimmer
kunnen zeggen: I have the King in my sack, and the Parliament in my pocket.
Tasso in de gevangenis herinnerde ons onwillekeurig, en niet ten voordeele van
onzen Hollandschen kunstenaar, de Fransche schilderij, Tasso, door twee meisjes
van Sorrente bezocht.
De knecht kwam binnen en fluisterde Maria in, dat de tafel in de eetzaal gereed
was.

1

Hooft, Nederlandsche Historien, blz. 312.

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

58

II
Jonkheer Willem van Haren moge der Freule van Wassenaer hebben toegezongen:
En moet en kragt en schat en Koninglijke hoven
Zijn enkel ijdelheid, wanneer men die beschouwt
Bij 't wezenlijke goed van hutspot, bruin door 't stoven,
Of bij het waar geluk van eenen schapenbout,

ik wil u geene uitvoerige beschrijving van ons keurig diner geven. Ter eere van Maria
verzeker ik u, dat zij zich zelve overtrof, want wij misten hare smaakvolle en geestige
moeder (die nog te Zeist op haar buiten gebleven was) aan de rijke en toch geenszins
overladene tafel niet. Met die voortreffelijke vriendin, welke mij dikwijls de heerlijke
teekening eener beminnelijke gastvrouw uit Roussean's Emile, ten haren voordeele
te binnen bragt, hoop ik u later bekend te maken; eenige harer denkbeelden over ons
maatschappelijk leven verdienen meer algemeen te worden. - Gij ziet, dat ik veel
met haar op heb!
De knecht had de kamer verlaten - het dessert was opgezet. Gij moogt u gelukkig
rekenen, dat ik u ook dit niet beschrijve, want welig najaarsooft is, even als kleurrijk
lentegebloemte, eene onuitputtelijke stof tot vervelende vergelijkingen. Vraag het
onzen dichters; liever nog, open een' hunner laatste bundels! - Dat ik Maria's wangen,
bij het door een zacht rood vrolijk geschakeerd fluweelen wit der perziken vergeleek;
dat ik bij de voedzame kern der volrijpe noten onzen redenaars in het aanstaande
wintersaizoen verhandelingen van dergelijk gehalte toewenschte, zijn immers te
alledaagsche gedachten, om u die mede te deelen!
Stel er u mede tevreden dat, ofschoon bij den toast: ‘op het welzijn der afwezigen!’
het glas ten bodem toe geledigd
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werd, wij echter den wijn niet aanriepen, alsof wij met Jonkheer van Haren hadden
geloofd, dat:
De schilder zal door (hem) het leven evenaren,
De muzijkant het oor doen danzen van het hoofd,
En ed'le poëzij zal dingen openbaren
Daar nooit geen levend mensch een jota van gelooft.

Er was geen poëet tegenwoordig om er de proef van te nemen, wij zijn in ons
vaderland er nog verre af, van te kunnen zeggen:
Que l'on a ces Messieurs, comme on a du Champagne.

Misschien... maar mijne inleiding is reeds te lang.
‘En nu, den heeren eene pijp,’ riep het bevallige meisje, en voegde er lagchende
bij: ‘ik wil heden den naam eener echte Hollandsche gastvrouw verdienen, en het
liefhebben van den tabaksrook is immers een harer attributen?’
‘Zeker, Maria; en toch hebben onze schilders op deze Tentoonstelling die nationale
eigenschap verloochend, want ik heb slechts weinig rookende mannen ontmoet.’
‘Of de meisjes, die wijn en bier inschenken, even als zij uit de mode mogten raken!’
hernam Willem. ‘Ik weet wel, dat men bij zoogenaamde genreschilderijen, - eene
uitdrukking, die alweder bewijst hoe weinig men er om geeft of eene benaming zin
of geen' zin hebbe, - ik weet wel, dat men daarbij minder op het onderwerp dan op
de uitvoering let; maar ik vraag u, wat denkt men dan toch bij zulke schilderijen?
Een dorstig ruiter - eene schalksche herbergmeid - mijn hemel! het huiselijk, het
gewone leven heeft dichterlijker zijde dan deze. Ook onze poëzij zweeft slechts
zelden met de Muze van Kinker, Bilderdijk of Wiselius de hoogere werelden in,
maar op lageren grond bewaart zij doorgaans eene waardiger houding dan hare zuster
- waartoe die herhalingen? van waar die armoede?
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Onze hemel is niet altijd grijs en bewolkt; het hart onzer schilders kan niet immer
matige warmte teekenen. En doet het dit - en moet er toch eene schilderij geleverd
worden: zoo beziele de lier het penseel; menig vers van nog levende zangers biedt
in huiselijke tooneelen ruime stof aan!’
‘Bravo, bravo, mijn vriend!’
‘Wat zouden er al heerlijke tafereelen uit van Lennep's Legenden te kiezen zijn!
Het is alsof geen onzer schilders die gelezen heeft. C. Kruseman wees echter, in dit
opzigt, reeds op de laatste Haagsche Tentoonstelling, den regten weg aan in zijn
Gevallen Meisje, naar Tollens' heerlijk meesterstukje bewerkt en nu ook hier
geëxposeerd. - Het hoofd der Verlatene is onnavolgbaar schoon Ook de zuigeling de stand der lieve arme, en het blaauwe pakje dat zij in de hand houdt, zijn
voortreffelijk.’
s‘Maar het schoeisel?...’
‘Is dat van een boerenmeisje, zusje! Het Duitsche landschap zoude mij hinderen,
maar ware het tooneel in Holland geplaatst, de schoone lokken hadden onder eene
nijdige muts verborgen moeten worden; wij hadden het gepaste verschiet, den
heuvelachtigen grond, waarschijnlijk verloren.’
‘Hebt gij opgemerkt, hoeveel dames zich telkens voor het Gevallen Meisje
verzamelden?’ vroeg mij Maria.
‘Ja, mijne lieve! en er mij Byron's regels bij herinnerd:
gayer insects fluttering by
Ne'er droop the wing o'er those that die
And lovelier things have mercy shown
To ev'ry failing but their own,
And every woe a tear can claim
Except an erring sister's shame;

maar ik had u de herinnering niet moeten mededeelen. Gij
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zijt nog in die jaren, waarin het leven een feest mag heeten, waarvan gij de koningin
zijt!’
De helder blaauwe oogen zagen met eene mengeling van vrees en schaamte naar
mij op. De broeder brak het oogenblik stilzwijgen af. ‘Weet gij een tweede
genreschilderij, dat verdient met dit te worden vergeleken?’
‘En zijt gij dan van Beveren's harpspeelster vergeten, Willem? dat madonnaächtige
hoofd, die elpen hand, die zachtkens langs de dunne snaren glijdt, dat donkere kleed
met breede vouwen, dat hemelsche kind, zich in hemelsche kunst verliezende?’
‘O, gij herinnert het u zeker, broeder! want ik zag u lang voor dat meesterstuk
stilstaan!’
‘En wie zegt u dat ik mij niet hield, alsof ik het niet deed, alleen om mij in uwe
verrukking te verlustigen. Ik zie zoo gaarne levendige bewondering, en er zijn maar
weinig genreschilderijtjes over, welke u die kunnen inboezemen. Engelbert's
Vischmarkt...’
‘Dien boer met dat leelijke meisje...’
‘Zijn gelukkig gekozen, noch fraai geteekend; men zoude dien jongen schilder
bijna een aanhanger der théorie du Laid kunnen noemen.’
‘Dan had er echter ééne schoone op zijne schilderijtjes moeten zijn, ten einde
Quasimodo de Esmeralda deed uitkomen. Maar gij schertstet; mijns inziens bezielt
hem te groote zucht onze oude Meesters na te volgen. Zijne Schaakspelers onder een
wijngaard toonen duidelijk zijn verlangen in de manier van Ostade te werken - van
daar die bolle aangezigten - die dikke boerenmeid - die ruwe vormen; niet in zijne
gebreken lag echter de verdienste van dien vrolijken kunstenaar. Die ongelukkige,
verkeerd gewijzigde navolgingsmanie!’
‘Het speet mij, door zijn boeren-binnenhuis - het beste van
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de drie - nog niet geheel te worden bevredigd. Op vroegere Tentoonstellingen zag
ik verdienstelijke stukjes van zijne hand. Alle bloesems worden, helaas! geene
vruchten; maar hij is nog jong genoeg, om hem au revoir! toe te roepen.’
‘Moge hij, moge menig ouder schilder, die minder aanspraak op onze
toegevendheid heeft, ons dan met hem verzoenen. Portman's Visschersfamilie beviel
mij weinig; zijne Jonggehuwden op het eiland Marken zijn echter nog minder. Het
eene is flaauw, het andere niet zuiver van kleur. De jongen met den emmer, op het
laatste, is niet uit te staan. Zoo iets moest Portman, die eenmaal zoo veel beloofde,
nu niet leveren.’
‘Zeg mij toch,’ vroeg Maria, ‘waarom ik die visschersvrouwen, die naar haren
man uitzien, zoo moede, zoo regt moede ben?’
‘Omdat het een banaal onderwerp geworden is, zusje! A l l e poëzij, die er in dien
toestand liggen mogt, is uitgeput, en het behoort nu tot die onderwerpen, welke men
zeker kan zijn, op iedere Tentoonstelling behandeld te zien, als, bij voorbeeld een
lezend man, een fruitverkoopster, een oud man met een kind op zijn schoot, een dame
in een landschap, enz.’
‘Gij moogt gelijk hebben, broeder! want dezelfde lust, dien ik gevoel, het blaadje
om te keeren, als ik, in almanakken en tijdschriften, verzen op de lente, op de
vriendschap, op het huiselijk geluk, of dergelijke zoetigheden, ontmoet, deed mij
ook soortgelijke schilderijen gaarne overslaan.’
En wij volgden haar voorbeeld, beste lezer! door ons bij geen jong meisje, een'
brief in de hand houdende, bij geene wasschende vrouw, en wat dies meer zij, op te
houden; zoo geen penseel als dat van Dou of Metzu, zulke nietsbeduidende
onderwerpen leven, kracht en waarheid bijzet, is hunne voorstelling onverdragelijk.
Evenmin als de onderscheidene vuurwerken, op het Volksfeest of in het Park
afgestoken, boeiden
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ons de illuminatiën, als Z.M. de stad al of niet met Hoogstdeszelfs tegenwoordigheid
vereerde. Vuurwerken en illuminatiën mogen aardige spelen voor groote kinderen
zijn, wij gelooven niet, dat die donkere luchten, tegen welke het vurig rood en geel
altijd goed uitkomt, tot het gebied der schilderkunst behooren. Zelfs geen kuiper bij
maanlicht, No. 243, (sujet risible s'il en fut jamais!) maakt hierop uitzondering.
Kaarslichten daarentegen, kaarslichten, al zijn zij ook niet te vergelijken bij dat
onwaardeerbare meesterstuk, dat ons Museum versiert; kaarslichten als dat van van
Schendel, No. 590, verdienen allen lof, ofschoon wij het niet eens konden worden,
welke vruchten de fruitverkoopster aanbiedt.
‘Hebt gij met opzet van de schilderijen van Duburck gezwegen?’ vroeg ik mijnen
peinzenden vriend, nog eens in gedachten de eerste kamer doorwandelende, en het
oog op Medora vestigende, wier verscheiden Byron aldus beschreef:
In life itself she was so still and fair,
That death with gentler aspect wither'd there:
And the cold flowers her colder hand contain'd
In that last grasp as tenderly were strain'd
As if she scarcely felt, but feign'd a sleep,
And made it almost mockery yet to sweep:
The long dark lashes fringed her lids of snow
And veil'd.

Maar gij herinnert u de volgende regelen, want zulke poëzij leest men niet eens, maar
honderd malen.
‘Alle gelegenheid tot vergelijking,’ antwoordde Willem, ‘ontbrak mij immers bij
deze vreemdsoortige plant; die stukken zijn op de Tentoonstelling bijna de eenige,
welke men zeggen mag in de zoogenaamde Brabandsche manier te zijn geschilderd.
De studiekop van een jong meisje scheen mij voortref-
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felijk toe. Medora daarentegen zoude mij meer bevallen hebben, zoo ik Atala nimmer
had gezien. De ordonnantie van dit stuk mag niet gelukkig heeten; de helm en het
meubel, waarop die rustte, vind ik ongeschikte plaatsvervullingen. Of Conrad die
type van Byrons gevallen engelen was, bij wiens blik, zoo verachting en haat hem
bezielde
Hope withering fled, and mercy sigh'd farewell!

moogt gij zelf beoordeelen.’
‘De bloemen, in de hand der ontslapene, schenen mij toe eene voortreffelijke
werking te doen,’ voegde onze jeugdige vriendin er bij; ‘waarom de schilder haar
echter, die mij het meest in het gedicht bevalt, de eenige, die ik lief kan hebben...’
‘Arme Gulnare!’ zuchtte ik in mij zelven.
‘Waarom hij haar, in plaats der lange zwarte lokken, in eene Noordsche blonde
heeft herschapen?’
‘Het zou de eerste maal niet zijn dat zucht tot sprekende contrasten de moeder
eener onwaarheid werd. Vele onzer kunstenaars houden nog locale waarheid meer
voor eene schoonheid van den tweeden rang dan een vereischte, al maken zij het ook
niet zoo erg als een der levende Fransche landschapschilders, die een gezigt in Syrië
met boomen en gewassen uit den omtrek van Parijs stoffeerde.’
‘C'est partout comme chez nous!’ merkte Maria aan.
‘De anders verdienstelijke Mas-Aniello van Lamers was ook in dit opzigt misschien
niet onberispelijk, Willem! Vondt ge niet, dat hem,
die van de vischbank steeg tot op des Konings troon,

voor een Italiaan, die drie dagen gezags met ijlhoofdigheid boette, eene te bloeijende
gezondheid ten deel viel?’
‘De roode muts, die mij aan die der Jacobijnen deed denken...’
‘Zou een anachronisme zijn, lieve Maria, zoo men niet vroe-
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ger zulke mutsen gedragen had. De schilder heeft er misschien den vrijheidsheld
mede willen aanduiden - zoo ja, dan zou uwe aanmerking juist zijn. - En toch verraadt
de schilderij veel aanleg en zeker oneindig meer talent dan het mansportret (No. 263),
dat ik, zonder het libretto, nimmer dien jeugdigen kunstenaar zoude hebben
toegeschreven.’
Als een ware Jobsbode trad de knecht binnen om gezelschap aan te dienen. Maria
zag verschrikt naar de pendule - de onverbiddelijke wijzer had het uur der thee-visites
alreeds overschreden. Zij verzocht ons haar te vergezellen; en wij volgden.
Ach! die bezoeken, lieve lezer!
Een geestig meisje verzekerde mij eens, een bijna onfeilbaar middel te bezitten,
om van een jong mensch te vernemen of hij zich in een gezelschap vermaakt of
verveeld had. Ik wedde met haar en verloor; en toch vroeg zij mij, nadat ik drie
verschillende soirées had bijgewoond, niet meer, dan of ik mij uit eene der zalen de
kleur der gordijnen herinnerde? ‘Dingsdagavond, geel damasten,’ was mijn antwoord.
‘En de andere?’ ‘Waarlijk, ik weet het niet.’ ‘Behoef ik u nog te zeggen, waar en
wanneer gij u verveeld hebt?’ Zij had de weddingschap gewonnen.
Laat ons tot ons gezelschap terugkeeren. - Toen het beminnelijke echtpaar plaats
had genomen, mevrouw F. op de sofa, de heer F. in een fauteuil, en de knecht het
beeldig gewerkt theeservies (dit is immers de modeterm?) ter linkerzijde der eerste,
vóór Maria, geplaatsth ad, zag ik naar de gordijnen op.
‘Ze zijn donkerrood, Henry! en verduisteren des daags het vertrek,’ zeide de lieve
spotster.
‘Ik zag naar het heerlijk portret uwer mama, mejufvrouw!’ - hernam ik met vrij
wat onbeschaamdheid, ik beken het, maar die gij mij vergeven zult, even als Maria
het deed, omdat ik daardoor het gesprek van Baptiste Loiset en diens
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troep zocht af te brengen. ‘Het doet waarlijk het penseel van Hodges eer aan.’
‘O het is regt lief; maar was ik in de plaats uwer mama geweest, Maria! ik had mij
niet in zulk eene stemmige, bijna burgerlijke muts doen uitschilderen, maar een toque
met veeren de voorkeur gegeven.’ - Zoo iets kan immers alleen mevrouw F. zeggen?
Sta mij twee aanmerkingen toe, lieve lezer! - De eerste betreft het ongelukkig
gebruik van dat kleine woordeke Lief; heeft Bilderdijk dan niet teregt gezegd:
Schoon noemt men, fraai of mooi hetgeen behaagt en treft,
Lief 't geen de inschiklijkheid uit goeder hart verheft.

De tweede? Gij hebt haar reeds geraden, zoo ge ooit met kunstenaars omgingt. Er is
iets ondragelijks en bedroevends in, dat vrouwen dans un certain âge bijna altijd
meer van opschik houden dan jonge meisjes.
‘Vergeef mij, mevrouw! dat ik van u in gevoelen verschil. Mama en grand toilette
zoude niet mijne lieve echt huiselijke moeder zijn; nu is zij volkomen haar karakter
getrouw gebleven. Zoo een portret ons te liever is naarmate het ons dierbaarder
betrekkingen herinnert, moet het zeker in waarde winnen, zoo het ons de meest
karakteriseerende gelaats- en gemoedstrekken waar en ongekunsteld voorstelt.’
‘De Amsterdamsche Kruseman is in dit opzigt, in bijna alle zijne portretten, op
deze Tentoonstelling bijzonder gelukkig geweest, vondt gij niet, Willem?... Mevrouw
heeft die toch reeds bezocht? - De twee Damesportretten, het eene zoo geestig en
beminnelijk, het andere zoo rijk en statig van uitdrukking, verdienen niet minder lof
dan de afbeeldsels van twee onzer beroemdste doctoren. Het was aandoenlijk, de
menigte dikwerf voor het beeld van den ontslapen' grijsaard te zien stil-
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staan en de ouderen van jaren te hooren zeggen: “Ja, dat is de goede, de kundige à
Roij, alsof hij nog met ons sprak.”’
‘En toch vonden sommige benijders de rimpels niet sterk genoeg uitgedrukt,
Henry!’
‘Maar niemand, Willem! die niet aan den schertsenden blik dadelijk uwen dokter
herkende, dien ik lief zoude hebben als een' ouder broeder, zoo zijne bezoeken niet
te kort waren om er mij den tijd toe te laten.’
‘Het is waar, Maria!’ viel de heer F. in: ‘de levendige oogen schenen u tot in het
einde der zaal gade te slaan. - Het was een dier weinige heerenportretten die de
aandacht mijner vrouw trokken. - Ik wees haar vergeefs dat van Rombach, dat mij
zeer gelijkend voorkwam.’
‘Ik bezoek zelden den Hollandschen schouwburg, want Comiques ziet men alleen
in den Franschen.’
‘Mag ik u nog een kop thee aanbieden, mevrouw?’
‘Het portret van Rombach, dat van den staatsraad G., het damesportret (No. 250)
con amore geschilderd, schenen mij voortreffelijk toe,’ zeide Willem, van het
intermezzo bij de dames gebruik makende. - ‘Een paar andere portretten van
denzelfden kunstenaar, ook het laatstgenoemde, vond ik niet zoo gelukkig wat de
keuze van den stand betreft, eene verdienste waarin van Dijk uitmuntte en die de
heer J.A. Kruseman zich meer en meer eigen maakt. Het allerliefste kind (No. 261),
het later ingezonden jongelingsportret - zijn er sprekende bewijzen van.’
De heer F. nam een snuifje en beschouwde met welgevallen zijn gouden tabatière.
Zulk soort van menschen zie ik gaarne op die wijze gelukkig.
‘Wij zijn zeker in dit genre het meest onzen vroegeren roem waardig gebleven. Het Mansportret van den heer J.W. Pieneman is een waarachtig meesterstuk. Er was
slechts één ge-
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voelen over dat heerlijk geschilderd hoofd, vol kracht en uitdrukking. Wie zoo de
natuur verheft en veredelt, hem komt de eerste plaats onder onze kunstenaars toe.’
‘Ook de portretten van zijn' zoon zijn niet onverdienstelijk,’ merkte Willem aan.
De heer F., dien ik op het punt zag te geeuwen, toonde zijne goede opvoeding,
door, zoodra hij konde, weder aan het gesprek deel te nemen: ‘Het was als of ik mijn
vriend, den Generaal-Majoor voor mij zag. Een mijner vrienden wilde de voorpooten
van het paard korter hebben - ik gaf hem den raad er in de natuur de maat van te
nemen. Ha! ha! ha!’ - (De lach behoedde ons voor het geeuwen.)
‘Deze schilder heeft ook een Dames-portret ingezonden, lieve Maria!’ hernam
mevrouw F. ‘Mijn echtgenoot had echter geen geduld dit te bezien.’
‘O ik herinner mij waarom! Gij begont weder over uw plan, u ook te laten
portretteren.’
En mevrouw F. weidde uit over de verminderde oplettendheid en beleefdheid van
haren echtgenoot, die haar dit genoegen betwistte. Ofschoon zij er al haren geest aan
te koste legde dit aardig te doen (veel van dien was aan het Théâtre Français
ontleend), verliest gij er niets bij, zoo ik u die redevoering bespaar. - Ik zoude haar
u zelfs moeijelijk op uwe dringende bede kunnen mededeelen. - Ik werd spoedig
afgetrokken en ik zocht mij zelven de vraag te beantwoorden: waarom toch de
leelijkste menschen gewoonlijk de grootste lust toonen geschilderd te worden? - Bij
dames kwam mij dit natuurlijk voor, sinds eene harer opregt of welwillend genoeg
was, mij toe te stemmen dat de schoone kunne - (op weinige uitzonderingen na, en
onder die behoort gij, lieve lezeres,) niet dan Essence de Vanité is. Bij mannen? ik
verzeker u, ik wist geen voldoende reden te vinden. Hun immers zoude de spiegel
niets dan waar-
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heid moeten zeggen - en evenwel beroep ik mij op dat legio van verdrietige en leelijke
aangezigten met of zonder bril, of zij niet op deze Tentoonstelling het getal der dames
verre overtroffen? Ik verloor mij in gissingen; Maria's welluidende stem, (Montaigne
noemde niet te onregt
la voix la fleur de la beauté!)

Maria's welluidende stem riep mij in het gezelschap terug.
‘Laat den heer... binnenkomen!’ sprak zij. Waarom ik u geen letter van zijnen naam mededeelde? De jonge heer maakt soms
verzen, en ofschoon ons alphabet vijf en twintig letters telt, het aantal rijmelaars in
de hoofdstad is zoo groot, dat, welke letter ik kiezen inogt, gij toch meenen zoudt in
hem een uwer kennissen te zien. Op dezen jongeling laat zich echter de bekende
regel der Baronnesse de Lanoy:
Er leeft op aard geen mensch zoo zot als een poëet!

te zeer toepassen, dan dat ik zoude willen dat gij er een uwer vrienden voor hieldt.
Naauwelijks had hij ons verzekerd dat zijn gelukkig gestarnte hem op geen
aangenamer plaats had kunnen brengen dan dáár, waar eene zusterlijke kunst het
onderwerp des gespreks uitmaakte, of hij overstelpte ons met berigten, welken prijs
deze schilderij gegolden had - wat men voor een ander eischte, hoe veel er voor een
derde geboden was, enz. Ofschoon ik zeer wel weet, dat ook de kunstenaar leven,
dat hij, helaas! dikwerf alleen van de kunst leven moet - hebben die ingevulde
prijscouranten van schilderijen weinig behagelijks voor mij. Maria scheen in mijn
gevoelen te deelen.
‘Zeker, allerinteressantste détails, mijnheer! Maar zeg ons welke schilderijen
voornamelijk uwe aandacht trokken.’
‘O ge moogt mijn vaderlandsch hart vrij op de proef stellen. Het gaat bij mij met
schilderijen als met verzen: die, waarin
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het Hollandsch karakter het meest doorblinkt, houde ik de schoonste. Een Hollandsche
lier - een Hollandsch penseel niets is mij liever!’
‘Dan geeft gij zeker aan zeestukken de voorkeur, mijnheer?’ vroeg ik op
belangstellenden toon, om mijn vroeger stilzwijgen te vergoelijken. - ‘Ons vaderland
is aan de zee ontwoekerd, zingen onze dichters;’ - ik zag dat de allusie hem streelde
en vervolgde in zijnen stijl: - ‘onze glorierijkste herinneringen zijn aan het pekelzog
verknocht.’
‘Pekelzog, mon Dieu! quel mot! mijnheer!’ riep mevrouw F.
‘Eene veel gebezigde uitdrukking, mevrouw! ik durf mij op mijnheer beroepen.’
Hij knikte. Ik hernam:
‘En dus hebben de voortreffelijke zeeën, die Schotel ook weder op deze
Tentoonstelling leverde, u bijzonder bevallen? Er is iets echt-Hollandsch in, gaarne
water te zien - water regt lief te hebben. In goeden ernst, die meesterlijke woelende
zee - dat heerlijk gezigt op de reede van Texel, boeiden u?’
‘Zij waren schoon, mijnheer! maar tooneelen, der vaderlandsche geschiedenis
ontleend, schat ik hooger. Fabricius door Oldenbarneveld met een beker vereerd P.C. Hooft aan de dochter van Roemer Visscher verzen voorlezende, zijn u zeker
niet ontgaan.’
Willem zuchtte en sprak langzaam: ‘Voorzeker niet!’
‘Ik heb toch nog meer met stukken uit den laatsten tijd op. Het Bivouacq der
Amsterdamsche Schutterij na het gevecht bij Houthalen - de beide van Speyks vooral
zal ik nimmer vergeten.’
‘Ook de Noord-Brabandsche schuur niet, waarin een boer den schutters hun
slaapplaats aanwijst?’ (No 513) vroeg Maria.
‘Ik herinner mij die niet, mejufvrouw!’ Mevrouw F. glimlachte. Inderdaad, men
mogt het om die bekrompene vaderlands-
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liefde - die bespottelijke ingenomenheid met het tegenwoordige. Welk een
onregtvaardig oordeel, de stukjes van Doijer (hoezeer eentoonig en stijf, daar de
schilder hetzelfde onderwerp bij voortduring blijft behandelen,) de stukjes van Doijer
in éénen adem met die ongelukkig uitgevallen Tesselschade!
De straf scheen mijn goeden Willem te hard toe. ‘Mijne zuster schertst gaarne, en
ik zou haar luimig noemen, zoo ik niet vreesde dat men mij dan verkeerd zou verstaan.
Dezelfde levendigheid, waarmede zij tegen een' vreemdeling ons vaak miskend
vaderland zou verdedigen - deed haar u plagen. Zij houdt van geenerlei soort van
overdrijving.’
‘Eene zeldzaamheid in vrouwen’, zeide de heer F.
‘En toch ben ik overtuigd dat uwe vaderlandsliefde niet zoo bekrompen is, als gij
ons woudt doen gelooven; overtuig ook haar daarvan. Bloem- en fruitstukken bijv.
kunnen niets nationaals hebben, en evenwel ik ben zeker dat ook die u lief zijn, daar
van Huysum door haar den roem der Hollandsche schilderschool door geheel Europa
verbreid heeft.’
‘O ik zie die regt gaarne!’ was het antwoord, terwijl een zegepralend lachje om
zijne lippen speelde. - Hij scheen onverbeterlijk.
‘Willem! hebt gij een schilderij in dit genre ontmoet, dat u Bilderdijk's regel:
En Floraas glorie zwijmt bij 't bloemhof der palet,

niet tot zijn nadeel te binnen bragt?’
‘Een bloemstuk van A. Bloemers heb ik mijne zuster als voortreffelijk aangewezen.
De overige, ook die van dames, vond ik hard geschilderd. Het wild daarentegen...’
‘Scheen pas gedood te zijn,’ viel de heer F. in. ‘Er waren patrijzen en kemphanen,
die geen' jager onbevredigd lieten
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(No. 56, 57), en een doode faisant (No. 145) nog schooner dan de mijne buiten.’
‘Gij leert waarlijk zeer regtvaardig zijn,’ hernam mevr. F. ‘Houdt gij veel van
zulke schilderijen, chère Marie?’
‘Ik geloof aan haar kunstwaarde, mevrouw! maar geestdrift boezemen zij mij juist
niet in. Ik ruil gaarne eene stille kamer voor eene stille kerk. Die voorportalen van
Haanen (No. 580 en 581) zouden mij langer boeijen dan het schoonste stil leven.’
‘Die stukjes waren inderdaad schoon geschilderd, Maria! Het is jammer dat de
teekening der beeldjes bij hem veel te wenschen overlaat.’
‘Zij gelijken te veel naar elkander, even als de paarden van Verschuur.’
‘Welk een vergelijking, Henry!’
‘Zij moge zonderling klinken, ik vertrouw, dat zij niet geheel onjuist is. - Haanen's
figuren schijnen mij alle uit dezelfde welgevoede familie genomen. - Verschuur geeft
ons heden als gister' dezelfde paarden.’
‘Louter Hooglandsche, ik verzeker u, stevige maar lompe rossen!’ viel de heer F.
weder in.
‘Maar bij Haanen,’ hernam Willem, ‘waren in die kerken de figuren slechts bijwerk.
Op de later in gezonden stukken wil ik uwe aanmerking niet weerspreken. - De
jongste bijdrage van Bing was daarvan een sprekend contrast; de Edelman - zoo
immers kwam hij mij voor - was zeer verdienstelijk. - Laat ons tot Verschuur
terugkeeren. De paarden zijn bij hem hoofdzaak, en het gemis aan verscheidenheid
is niet te ontkennen. Zeker hebben de zijne u nog minder bevallen, omdat zij niet
verre van Moerenhout's bevallige jagt hingen (No. 296), een waar meesterstuk,
waarvan vooral de luchten het verschiet onverdeelde bewondering wekte.’
‘Het herinnerde mij levendig aan eene jagtpartij, die ik voor
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eenige jaren buitenslands bijwoonde,’ zeide de heer F. ‘Verbeeldt u...’
En wij verbeeldden ons, lieve lezer! - want het verhaal was niet kort! - een vrolijken
morgenstond...een troep blaffende honden; heerlijke rijpaarden, brieschende yan
moed en ongeduld; een schaterende jagtstoet voor de poort van het oude kasteel
verzameld; bosschen, meeren en heiden zonder einde - daarna een zoelen middag,
hijgende rossen, nog hijgender ruiters. Eilieve, verbeeldt gij zelf u het volgende!
Liever nog, schat uw geluk, er niet meer van te hooren, dan dat de rijmelaar eene
lofrede van den heer F. over fransche beleefdheid en fransche vrolijkheid met een
statig: ‘Ik haat alles wat fransch is!’ afbrak, en mevr. F. in het daarop gevolgde geschil
over fransche letterkunde tienmaal meer belezenheid in de romans en conles van den
dag betoonde, dan ik van eene vrouw van haar stand en jaren zoude hebben durven
vermoeden.
Willem scheen geen lust te gevoelen zich hierin te mengen, en terwijl de heer F.
te vergeefs het gunstig oogenblik afwachtte om zijn verhaal te kunnen eindigen,
koutten wij nog over eenige landschappen, die waarlijk de Tentoonstelling tot eer
verstrekten. Dit genre, en het hoogere dat wij onder den naam van Outerstukken1
verstaan, hebben voor hem iets bijzonder boeijends. De schoone regels:
De schilderkunst heeft niets van 't sterflijk wezen in,
Zij neemt haar aanzijn uit geen wulpschheid van de min,
Ze is Godd'lijk, scheppingsgeest;

zeide hij mij dikwerf, zijn volkomen op deze beide genres toepasselijk; de indruk,
dien zij bij ons nalaten, is gewoonlijk verheffend en veredelend; Gods heerlijke
schepping en de

1

Hoog-historiëel.
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verhoogde menschheid - kent gij waardiger onderwerpen?
Het laatste genre schijnt sedert de afscheiding van het Zuiden niet meer bij ons
beoefend te worden; in het eerste zochten wij te vergeefs naar stukken in den stijl
(en niet de manier) van Poussin, Ruysdael en Claude Lorrain. En toch bood deze
Tentoonstelling een paar meesterstukken aan, waarvan gij zeker als wij de volkomene
waarheid, de getrouwe navolging der natuur, de treffende eenvoudigheid hebt
bewonderd. Schelfhout's Geldersch Landschap (No. 381) wedijverde volgens mijnen
vriend met Koekkoek's Boschgezigt (No. 239) om den prijs. Misschien ligt het aan
de stoffage van het eerste, die ieder erkennen zal regt élégant te zijn, - 't geen zeer
weinigen in een natuurtooneel als dat van Schelfhout fraai zullen vinden, - dat ik met
zijne meening niet instemde. Het was mij, alsof ik op een der eenzame paden van
het verrukkelijk Haagsche bosch eensklaps eenige bezielde modeprentjes voor mij
zag staan; onze kleeding is misschien de meest ongeschikte voor de kunst, zoo men
den tijd der paniers en der poeder uitzondert.
Vergeefs wierp mijn vriend mij tegen, dat in het Boschgezigt het belang verdeeld
werd, daar men den blik beurtelings op den zandigen weg, die zich onder het hooge
geboomte verliest, en op het gezigt in de verte vestigt. De buitenlandsche kunstenaar,
ie met mij de Tentoonstelling dikwerf bezocht en aan deze schilderij zoo onbepaald
de voorkeur schonk, maakte mij stout. - Inderdaad, hoe gaarne ik ook het kronkelend
zilver van den stroom op Schelfhout's schilderij volgde, de trotsche eik op Koekkoek's
meesterstuk, de voortreffelijke heuvelpartij in de schaduw, het stille verschiet, dat
aan het beroemde van Hobbema herinnerde, en zelfs de allerliefst geplaatste wilde
roos op den voorgrond, schenen mij verre den voorrang te verdienen en ons vaderland
cenen meester te waarborgen, die, zoo als Bilderdijk van den volmaakten
landschapschilder zingt:
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Die van der Ceed'ren pracht, waarmeê gebergten pralen,
Tot de arme veldviool verheven af kan dalen.

Wij hadden den moed niet na deze beroemde namen nog andere op te noemen, en
ik heb grooten lust mij dien moed ook nu te laten ontbreken. Dat er in het algemeen
weinig verscheidenheid in de natuurtooneelen viel te bewonderen; dat menig
landschapschilder even als menig liefhebber op dezelfde hoogte gebleven was; dat
die schilderij niet onverdienstelijk zoude zijn, zoo die boomen minder op regte lijnen
geleken; dàt wintertje schoon zoude mogen heeten, zoo geen zoele zomerlucht
zonderling bij de sneeuw afstak - is u immers evenmin als ons ontgaan? En toch
vereischt de billijkheid dat wij u mededeelen, dat naar ons oordeel de heer Verburgh
als schilder, de heer de Bruine als liefhebber, zich verdienstelijk aankondigde, maar
niemand ons hooger hoop van zijne talenten deed opvatten dan de schilder Karssen
in zijn heerlijke uitvoerige Stadsgezigtjes (No. 214, 215 en 216).
‘De beeldhouwkunst - heeft zij zich inderdaad op deze Tentoonstelling vertoond,
Willem?’
‘Ik weet het niet,’ antwoordde mijn vriend; ‘maar ik geloof toch dat er eenige
busten zijn ingezonden - zij moeten geen gelukkige plaats gekregen hebben,’ voegde
hij er lagchende bij.
‘Wat voortreffelijk is wordt toch ondanks dit verzuim opgemerkt; getuige
Couwenberg's onvergelijkelijke copij van den Schuttersmaaltijd.’
‘Zij boeide mij lang; en daarna (zoo ge nog een bewijs wilt hebben) zag ik met
genoegen nieuwe proeven dat Lange en Tetar van Elven even verdienstelijk teekenen
als graveeren.’
‘En nu, mijn vriend! werd mijne voorspelling gelogenstraft?’ herhaalde ik.
‘Niet geheel,’ was de weerklank - ‘ofschoon wij veel
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schoons ontmoet hebben. Wilt gij echter ook nu weten wat ik voor waarheid houde?
Het is, dat de oorzaak uwer ontevredenheid dieper ligt dan gij zelf vermoedt. - Gij
eischt van de schilderkunst meer, liever nog, keuriger poëzij, dan ons volk schijnt te
behoeven - dan het ten minste op dit oogenblik toont te gevoelen. De Tentoonstelling
gaf in massa een juist denkbeeld van de hoogte waarop wij staan.’
‘Onregtvaardige!’ riep ik, ‘zouden wij ons dan op lager trap moeten beschouwen
dan onze naburen? Ik durf het betwijfelen en u gerustelijk naar de andere kunsten
verwijzen. Maar al hadt ge gelijk, moet dan nog de kunstenaar den dichterlijken zin
niet ontwikkelen - kan en moet hij zich geen publiek scheppen?’
Mijn vriend antwoordde niet; lezer! doe meer dan hij - ik verbeid uw oordeel.
Hier kon het punctum staan! maar ginds verneem ik ooren,
Die, na het laatste woord, graag nog een laatste hooren!

zegt de geestige Staring, en het mogt u als de lezers der ‘Verjongingskuur’ gaan. Gij
hebt mij te getrouw gezelschap gehouden, om u ook niet beleefdelijk afscheid te
doen nemen.
Nog sprak ik met Willem over de zedelijke strekking der kunst - een onuitputtelijk
onderwerp, als ge weet, toen mijne beminnelijke vriendin ons een oogenblik aandacht
verzocht, daar de heer...een vers op de Tentoonstelling zoude lezen. Deelt ge in mijn
vermoeden niet, dat Maria hem daarom alleen verzocht had, ten einde het geschil te
doen eindigen en zich met den armen Rimax te verzoenen?
Statiglijk werd de hand in den boezem gestoken, en na het kugehen, zonder hetwelk
men geen vers lezen kan, hoorden wij de volgende regelen op zeer deftigen toon
voordragen:
Snelt aan, 't is feest in Amstels muur,
De schilderkunst ontsluit haar zalen.
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In d' achtbren tempel van Mercuur,
Snelt aan!...

De oproeping werd gevolgd - de bede, misschien meer dan gewenscht was. Een
zwaar rijtuig deed zich na het eerste: s n e l t a a n ! in de verte rommelend hooren, het
scheen langs de stille gracht met versnelde vaart te naderen, het geluid werd telkens
sterker, en teen het eensklaps voor de deur ophield en de helder klinkende schel zich
hooren liet, deed een lach van innige vreugde op Maria's gelaat mij de waarheid
vermoeden.
Nog aarzelde de heer... verder voort te lezen, toen de breede halve deur geopend
werd en mevrouw V.W. binnentrad. Terwijl allen oprezen om haar te ontvangen en
zij Maria aan haar hart drukte - een schoon tooneel voorwaar, wanneer een moeder
hare dochter ter zusterlijke vriendin verstrekt! - had de jongeling de bescheidenheid
zijn vers in een der panden van zijn' rok der ruste weder te geven.
Wij deden in deze voor hem niet onder en verwijderden ons spoedig. - Maria, zich
regt verlustigende in de verrassing die zij haren broeder verschaft had, deelde met
hare gewone levendigheid mevrouw V.W. het onderwerp van ons gesprek en het
uiteenloopende onzer meeningen mede.
‘En zijt gij het eens geworden?’ vroeg mijne eerbiedwaardige vriendin.
‘Gij weet te wel, mevrouw!’ hernam ik, mij ten afscheid buigende, ‘gij weet te
wel, hoe weinig dit het gevolg onzer gesprekken is. En waartoe ook? Hoe eentoonig
zoude het leven zijn - zoo onze wijze van zien nimmer verschilde!’
Vaarwel, lezer! - vergun mij van u te scheiden met de woorden van Lafontaine:
Diversité, c'est ma devise.

1835.
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Loots.
(Geene biographie.)
Onsterflijk maakt de gouden Luit
Wie eigen wieken klepte.
BILDERDIJK.

Zoo wij ooit de enge grenzen, binnen welke de natuur ons dierbaar vaderland beperkte,
van harte betreurden en het drie-, ja tienmalen grooter wenschten, wij deden het niet,
omdat te weinig beroemde mannen op die gezegende plek gronds het eerste levenslicht
aanschouwden. De rollen der geschiedenis zouden die ondankbaarheid logenstraffen,
want het beschaafd Europa bewonderde menig schitterende ster aan onzen bewolkten
hemel, en ons hart kent zich van die overdrevene eerzucht vrij, daar de wensch naar
ruimer grondgebied uit edeler beginselen ontsproot. - Ware zij verhoord, het
opbloeijend geslacht zoude zijne laatste voorgangers op het woelig tooneel leeren
kennen; juistere begrippen over de waarde hunner daden koesteren; wilt gij het in
één woord, hen zien zoo als zij waren, niet, en buste,
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maar ten voeten uit! - Wij zouden hen dan niet alleen, met schitterende kleuren
geschilderd, in de raadzaal en op den kansel, ten hove of in het veld, met verrukking
aanstaren; wij zouden hen ook te huis en aan den haard, eenvoudig, natuurlijk en
waar aanschouwen. In den vollen glans hunner deugden en grootheid zouden wij
hen bewonderen, maar hen niet minder in de schaduw hunner zwakheden en gebreken
beklagen en laken, en ja, voorbeelden ter navolging, maar ook waarschuwingen ter
vermijding in hen vinden. Het jongst-verledene zoude ons dan, en dan alleen,
duidelijke en gepaste lessen geven, en de vergetelijkheid eener eeuw niet langer het
billijk vonnis der nakomelingschap voorafgaan.
Noem dit gevoelen zonderling noch overdreven. Hinderde u dan nimmer de digte,
ondoordringbare sluijer, door kleingeestige bloedverwanten over een' voortreffelijken
verscheidene geworpen; de valsche eerbied zijner tijdgenooten, die geene waarachtige
schets wilde ontwerpen, en in plaats van een' uitmuntend, ofschoon feilbaar mensch,
een' onnatuurlijken halven God leverde? Hadt gij u dan nimmer over de armzalige
geheimhouding van onwaardeerbare gedenkschriften te beklagen? Wij zougen u
vreemdeling moeten noemen in onze latere geschiedenis, u de kennis van die der
jongst-verloopene vijftig jaren bijna moeten ontzeggen. - Helaas! het is maar al te
waar, dat de beperktheid van onzen grond, de menigvuldige onderlinge banden van
verknochtheid, geslacht of belang; dat afhankelijkheid, eigenliefde en valsche
schaamte, zich onophoudelijk vereenigen, om ons naauwelijks een' oppervlakkigen
blik op onze vaderen toe te staan; ons hunne juiste waardeering toelaten noch
vergunnen. Vergelijk ons in dat opzigt met ieder onzer naburen en stem ons toe (bij
één voorbeeld uit bonderde, die wij zouden kunnen kiezen) dat de minst beschoten
binnenkamer bij ons getrouwer zwijgt dan de afgelegene Abbaye des Bois in
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Frankrijk: dat de waarheid hier eerst na verloop van menig tiental jaren op de graven
uitspraak doet.
Ware dit eenvoudig opstel der nagedachtenis van eenen staatsman gewijd, wij
zouden geaarzeld hebben het met deze aanmerking te beginnen, want moedwil of
kwaadaardigheid zoude er misschien eene verontschuldiging in gezocht, eene
veroordeeling in gevonden hebben. Met den naam, dien wij aan het hoofd onzer
bijdrage mogten plaatsen, bij het spreken over een' voortreffelijken dichter weifelden
wij geen oogenblik deze meening mede te deelen. Het was niet alleen onze afkeer
van het platgetreden spoor der vleijende lofredenen, die ons dezen weg deed inslaan,
wij achtten het noodzakelijk te onzer regtvaardiging, dat wij in Loots alleen den
dichter en slechts in zoo verre den mensch zullen zien, als de laatste zich aan ons uit
zijne werken doet kennen. Wie meer dan een oordeel over deze zijne nalatenschap
- eene volledige biographie van ons verwachtte, weet na deze inleiding hoe onvoldaan
dit stuk hem laten zal, weet vooral, zoo wij ons niet bedriegen, hoe weinig regt hij
heeft, die van ons te vorderen, ofschoon verscheidenedoor ons onbeantwoord gelaten
vragen hare belangrijkheid zullen aantoonen.
De jeugd van onzen grooten lierzanger (in 1764 geboren) valt in het woelige tijdvak
van binnenlandsche twisten, blakende vrijheidszucht en teleurgestelde verwachtingen;
hij zelf verzekert ons in het voorberigt zijner in 1816 uitgegevene Gedichten, dat hij
tot de dus genoemde Patriotische partij behoorde. Zonderling genoeg echter vinden
wij in zijne bundels geen verzen van vroegere dagteekening dan 1799 - een tijdstip,
waarop hij reeds den mannelijken leeftijd genaderd was. Verwondert u dit niet zoo
als het ons deed, hadt gij als wij geene grootsche verwachting opgevat van de heerlijke
gedichten diens vurigen jongelings, in oogenblikken zoo als Goethe's meesterhand
ons in de volgende regelen schetst:
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Denn wer leugnet es wol, dasz hoch sich das Herz ihm erhoben,
Ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen geschlagen,
Als sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob,
Als man hörte vom Rechte der Menschen, das Allen gemein sey,
Von der begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit!
Damals hoffte jeder, sich selbst zu leben; es schien sich
Auf zu lösen das Band, das viele Länder umstrickte,
Das der Müsziggang und der Eigennutz in der Hand hielt.
Waren nicht jener Männer, der ersten Verkünder der Botschaft,
Namen den höchsten gleich, die unter die Sterne gesetzt sind?
Wuchs nicht jeglichem Menschen der Muth und der Geist und die Sprache?

Schoon reeds lang de sneeuw der jaren den schedel van onzen Loots bedekte, nog
onlangs blonk de jeugd van zijn hart u uit de levendigheid zijner oogen toe. Hoe
verbazend stout moet dan de eerste vlugt diens jeugdigen adelaars geweest zijn.
Welke heerlijke toonen moet hij in de jaren zijner jongelingschap, bezield van
goddelijk vuur en van wegslepende geestdrift vervuld, zijner maagdelijke lier hebben
ontlokt. Hij zelf verbergt in 18161 de vreugde niet, die hij in de plaatsing van alle
zijn gedichten, in de couranten dier dagen, smaken mogt, en hoe de lof, den
naamloozen dichter ruimschoots bedeeld, zijne jeugdige eerzucht streelde. En waarom
ons die dan onthouden? Om veranderde staatkundige begrippen? Voorzeker niet;
want Loots vleide nimmer de grooten van den dag, en zoo iemand, hij had het
vaderland boven alles lief. Wie heeft zich in dit opzigt minder dan hij zijn verleden
te schamen?
De laatste woorden der voorrede van het eerste deel zijner Gedichten deen ons
eene andere gissing de waarschijnlijkste houden. Een vlugtige blik op dat tijdvak,
een andere op zijne

1

Voorrede van het eerste deel zijner Gedichten, blz. 12.
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omstandigheden, een derde op den toenmaligen toestand der kunst, zullen haar ook
door u doen aannemen. Veelligt zal ons dan het verlies zijner vroegste verzen minder
beklagenswaard voorkomen; misschien zullen wij het dan natuurlijk vinden, dat
Loots eerst onder het juk der Fransche heerschappij die zangen zong, welke hem de
onsterfelijkheid verzekeren.
Het was eene armzalige eeuw, die achttiende ten onzent - en wij zouden haar die
der belagchelijke navolgingszucht noemen, zoo geen vreeselijk treurspel haar akelig
gesloten had. Uit welk oogpunt gij haar beschouwt, overal ontmoet gij nietige
kleingeestigheid, maar nergens vertoont deze zich onverdraaglijker dan in hare
dichtkunst, die naauwelijks dien naam verdient. De Nederlandsche Muze zag haren
dienst in volslagen naäperij van dien der Fransche ontaarden, en op het graf der van
Harens (die laatste zonen Antonides waardig) ontweek zij eene hulde, die haar
schaamrood deed worden. De Hollanders beproefden het onmogelijke om niet langer
Hollanders te wezen - wat eischten wij dan Hollandsche poëzij van die dagen? - O!
zoo ik dichter ware, hoe zoude ik u 's Lands muze op dat tijdstip bij de wieg van den
jongen Loots vertoonen, schreijende over eene jeugd, die zij voorzag dat voor haar
verloren zoude zijn, juichende over den roem, dien zijn mannelijke leeftijd haar
voorspelde. De hoop op haren toekomstigen wreker zoude vonkelend uit hare oogen
schitteren. Helaas! de waarheid gebiedt mij u een geheel ander tafereel te schetsen.
Wilt gij hem zelven hooren? ‘Toen mij (zegt hij,) toen mij, de hemel weet door
welk toeval, de eerste lust tot verzenmaken beving, had ik, gelijk mijne vrienden
naderhand zeiden, de natuur te baat; doch dit was dan letterlijk ook wel alles wat ik
te baat had.’ Die toon van luchtige scherts was voor Loots in 1816 niet onnatuurlijk;
en toch, hoeveel liever hadden wij
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van hem eene droevig-ware schets ontvangen van den strijd van zijn genie met zijne
omstandigheden. Er moet veel in het gemoed van zulk eenen knaap omgegaan zijn,
vooral bij zijne, door het bekrompen verstand van zijnen vader, eng-beperkte lectuur.
Ons ten minste komt zijn lach pijnlijk voor, als hij ons verder verhaalt, hoe de welligt
te gestreng eerlijke begrippen zijns vaders hem beletten predikant te worden; hoe hij
naderhand mannen, die nimmer huisvader geweest waren, tot voogden ontving. Welk
een invloed heeft dit op Loots, als mensch, veelligt gehad!
Een alleraardigsten trek, die op de mislukking van dit eerste levensplan volgt,
willen wij u niet onthouden.
‘En welke keuze deed ik nu? Die van ter zee te varen, en liefst ten oorlog. Dan dit
werd door den familieraad, en vooral door mijne moeder, met tranen in de oogen,
verworpen. Hiertoe zeide men had ik te veel geest, dit ware zonde van mijne gaven.
En waarheen, denkt gij, bragt mij nu eindelijk die geest? Juist daar ik niet gaarne
wenschte te zijn, op eene plaats, die ik met alle kindsche spotnamen beladen had, op
een kantoor, en wel zonder onderzoek op het eerste het beste, dat zich voordeed, naar
de wijze uitspraak van den bestelder, wijlen Johannes Leuning, wien voor deze
oordeelkundige bestemming van mijn' volgenden levensloop, eenige gouden dukaten
werden ten geschenke gegeven.’
En welk een kantoor! Op dit ontsloot zich voor de weetgierigheid des jongelings
geen tooneel de aandacht van een' grooten geest overwaardig; de geheele bezigheid
van het huis bestond in wissels op zich te laten trekken en het daarvoor weer op
andere te doen, ‘iets, wat ik even zoo goed in acht weken, als volgens mijn contract,
in acht jaren konde leeren,’ zegt Loots te regt. Ware het onderling verband der
onderscheidene werelddeelen in de uitrusting of tehuiskomst van vlugge
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zeekasteelen den jongeling hier in het oog gevallen, hoe zoude de handel reeds vroeg
den toekomstigen zanger van Amstels Beurs verrukt hebben! Helaas, hem verbeidde
nog droeviger werkzaamheid dan het schrijven der eentoonige Engelsche brieven:
hij werd tot boekhouder beverderd. Loots boekbouder, ziedaar het werkelijke leven:
herinnert het u Vondel niet in het oude gebouw der wreede barmhartigheid?
De knaap, die onder dien vervelenden arbeid beurtelings kluchten en treurspelen
maakte, was nu tot jongeling opgegroeid en van dit tijdstip af, gelooven wij, dat zijne
patriotische gedachten dagteekenen. Ziet gij hem, in den donkeren hoek dier
koffijhuiskamer, het blad verslinden, waarin hij zijne eerste verzen gedrukt ziet? hoe
een hooger rood zijne wangen kleurt, nu het in andere handen overgegaan, geprezen
en bewonderd wordt? Och! of er onder die bewonderaars een jongeling ware zoo als
Wiselius en van Lennep het toen geweest zijn: of één hunner den onbekenden dichter
opzocht, en hij in hunne vriendschap den besten gids tot kieschen smaak vinden mogt
- het Vaderland zoude dan in Loots meer dan
Een ruwe diamant, ofschoon van 't eerste water

te bewonderen hebben. - Helaas, het was hem niet voorbe stemd!
De Kleine Dichterlijke Handschriften zijn u immers meer dan bij name bekend?
Vindt gij niet met mij, dat men die moeijelijk juister vergelijken kan dan bij eene
dier vervelende boeken, wier eeuwig helder water altijd den ondiepen bodem doet
zien en langs welker oever gij niet zoudt willen wandelen zoo gij niet hier en ginds
voortreffelijke bloemen aantroft, die gij gaarne in uwen hof verplant zaagt? Hun
uitgever P.J. Uijlenbroek, naauwelijks zelf meer dan een middelmatig dichter, werd
de eerste beoordeelaar van de verzen van Loots! Mij
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dunkt, ik zie den bloeijenden jongeling in dien onbeduidenden kring van naampoëten,
die gij in de eerste deeltjes aantreft en van welke ik u slechts Peelen, Teeuwsen,
Carull en Imme opnoeme en de overige in het enz. insluite. Zijne vlugt is vermetel,
zijne wiek moet gekort, hij is oorspronkelijk, en waarom zoude hij niet navolgen als
wij? Weldra ging het hem in een' anderen zin (want vliegen was toen geen mode),
zoo als Bilderdijk in zijne Vermaking zingt:
Men lach er om of niet, de breede Dichtren-orden
Ben ik in vroege jeugd dus ingelijfd geworden.
En ja, k was overtuigd: ik zong nog ruim zoo fraai,
Als Vondels of Homeers voornaamste papegaai.

Helmers alleen trok zich den jeugdigen zanger bijzonder aan. Helaas! zijn invloed
is in de latere werken van Loots slechts al te duidelijk.
‘Maar nu uwe gissing?’ vraagt gij eindelijk, en niet zonder regt.
Bentgezwets
Ten halve waar, heel valsch, werd Dichtren toch een les,
Voor mij, 'k moest bukken als een jongeling;

moge Loots u met Bilderdijks regelen antwoorden. Zijne vroegere gedichten voldeden
hem niet meer, hij schreef nu juister, meer gekuischt, meer vloeijend. Wilt gij de
bewijzen? Lees in de vierde dichtschakeering het stukje de Storm, waarin regels als
de volgende:
Mijn geest! bepeins dit denkbeeld vrij,
Maar zacht, mijn geest! waar dwaalt gij heen?

en uitroepingen, als:
Wat 's dit? Wat zeg ik?

u uit honderde, de beschavende hand der kunstgenootschappen van dien tijd zullen
doen herkennen. Lees er het onbeduidende
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stukje Aan de Maan in, dat geen vonk van Loots' genie verraadt, lees in de negende
schakeering de Bedenkingen, in de tiende de Nachtbespiegeling aan den oever der
zee, in Helmers' manier, ofschoon niet zeer gezwollen, voorspellen ze u den zanger
van de Groot? Voorzeker neen. En toch blinkt nog in enkele regels zijn heerlijke
aanleg door, getuige het stukje Aan de Vorstenvleijers, in de vijfde schakeering
opgenomen.
Of Loots zich nooit met smart die verlorene kinderen zijner eerste jeugd heeft
herinnerd? Men zoude het dichterlijk gemoed weinig kennen, zoo men die vraag
stout weg met neen beantwoordde. Maar in 1816 mogt hunne kunstwaarde hooger
bij hem aangeschreven staan - met het voorbeeld van Feith voor oogen, wiens zangen
op de Ruyter alle zijn lierzangen uit dit tijdvak overleefden - en niet langer eene
hersenschimmige vrijheid bewierookende, hield hij ze terug. Eere aan zijn hart - eere
aan zijne vaderlandsliefde! Hij had gezien, dat de vreemde plant niet dan wrange
vruchten had gedragen - dat de vreemde godin in de kunstwereld geen enkel duurzaam
gedenkteeken had achtergelaten, en hij offerde zijne gewrochten aan de vergetelheid.
Laat ons niet onbescheiden ze in het licht terug roepen!
Vergeef ons deze uitweiding. Daar wij u door haar Loots' jeugd konden doen
kennen, hielden wij haar niet geheel overbodig. Wij zullen op het juiste standpunt
gekomen zijn, vanwaar wij zijne bundels billijk kunnen beoordeelen, - zoo gij u met
ons herinnert, dat Bilderdijk, in het begin der negentiende eeuw, met rassche schreden
het toppunt van zijnen roem naderde en hij bijna de omwenteling in het rijk der
Hollandsche poëzij volbragt had. Eene onbloedige omwenteling voorwaar, maar
wier lauweren onvergankelijker zullen zijn dan die van eenige andere!
De overwinning der Nederlanders bij Chattam opent waar-
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diglijk den eersten bundel. Het is een der schoonste gedichten uit dit deel. Eenige
proeven willen wij u niet onthouden. De aanhef vooral is zeer ongezocht en geheel
natuurlijk - eene zeldzaamheid in de verzen van Loots, waarop wij later terugkomen.
Z e haar hier:
Een vloed van tranen rolt hem bigglend langs de kaken,
Die 't eerbiedwaardig dak, op d'ouderlijken grond,
Waar zijne kindschheid speelde en zich beveiligd vond
En schuldloos, buiten zorg, de zoetste vreugd mogt smaken,
Hem, die 't geliefkoosde erf, het heiligste oord der aard',
Zijn teêrgevoelig hart meer dan een wereld waard,
Verwoest en wreed verdelgd, ziet als een vuurpoel gloeijen:
Hij staart, van rouw versteend, den hemel roerloos aan.
Zoo laat ik, droef te moê, het hoofd van weedom hangen,
Als ik, mijn Vaderland! uw ouden roem herdenk.
Toen volk bij volk, gedwee, gehoorzaamde aan uw wenk,
Uw oorlogsdonder vreesde en smeekte uw gunst te erlangen;
Toen 't windenheir, uw vlag ontrollende op den vloed,
Van pool tot pool alom gewaagde van uw moed;
Als ik u thans aanschouw, geschokt, van één gereten
Door hem, die voor u beefde, u schand'lijk zie verneêrd,
Uw roem in 't stof vertrapt, uw kroon ter aard gesmeten,
Ja uit der volken rol welhaast uw naam geweerd.

Gelukkige tijden hebben die sombere vervangen en toch doet die lezing ons huiveren,
zoo waar is dat tafereel uit 1799. Verwonder er u niet over, dat ouderen van dagen
nog van Loots niet dan met vurige bewondering spreken; inderdaad de dichter verdient
het, die beurtelings, in meesterlijke trekken, het laffe tegenwoordige met het
schitterend verleden vergeleek en, van de heiligheid zijner roeping doordrongen, niet
aarzelde zijnen tijd te verwijten:
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En nog, o Neêrland! juicht ge, in armoê neêrgezonken:
Voegt dan aan 't ongeluk het lagchend feestgebaar?
Past hem de trotschheid ooit, die kermt in 't bangst gevaar?
Waarom, als in triomf, dan met uw vlag te pronken?
Wat baat het, dat gij die op spits en trans verhoogt,
Daar zij op d'oceaan niet meerder wordt gedoogd!
Verhef uw vlaggen dan, als ze op de scheepskampanje
Van 't onverwonnen hoofd, dat uwe vloot gebiedt,
Weêr wapperen langs de zee, in 't aanzien van Brittanje,
Maar toon uwe ongevreesde, ontsierde wimpels niet.

Er is iets edelmoedigs, iets jeugdigs in die regels, dat ons den reeds vijf- en
dertigjarigen zanger dubbel doet liefhebben. Het was bij hem geene waarheid:
The tender bloom of heart is gone, ere youth itself be past.

Loots behoorde tot die krachtige eiken, die vele lenten ter ontwikkeling behoeven,
maar wier lommer het dal nog overschaduwt, als menig vroeg bloeijende heester
reeds verwelkt is.
Schijnt u de volgende schets onzer vaderen niet waardig aan Bilderdijk's veder
ontvloeid te zijn?
Aanschouwt hunn' eedlen toorn, gesard door 's vijands boosheid,
Ziet goden in den raad, ziet meesters op de zee,
Bedwingers van geweld, en straffers van trouwloosheid,
Beschermers van het regt, en schenkers van de vreê.

Hoe gaarne deelde ik u het geheele gedicht mede; het is de welsprekendste
aanbevelingsbrief, dien men voor een bundel plaatsen kan. Eene enkele schoone
vergelijking nog, want wij moeten ons bekorten. Het is de terugtogt van de Ruyter's
vloot, na de overwinning:
Zoo drijft bij winternacht, wanneer in 't gure noord
Een doodsche stilte heerscht in stroomen en in velden,
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De Nachtvorstin alleen met haar gespelen voort.
Zoo komt een zwanendrift, met zilverblanke pluimen
En opgeheven hals, het merk van eedlen trots,
D'alouden Rijnstroom af door 't zachte golfgeklots,
En doet vóór hare borst het kabblend stroomnat schuimen;
Zij domplen zich in 't meir of slaan de wieken uit,
En rijzen boven 't vocht, enz.

Of alle latere zangers van Rijn- en Stroomzwanen die plaats tot voorbeeld hadden
gekozen; wij zouden dan niet zoo vurig naar hunnen zwanenzang wenschen!
Naar tijdsorde volgen nu - De Dwingelandij, 1800; Eeuwzang bij het begin der
negentiende eeuw, 1801; De volkswoede, 1802; De algemeene vrede, 1802;
Beschaving, het geluk der volken, 1802; en De vaderlijke dwang, 1802. Van het
tweede dezer stukken getuigt Loots zelf in zijne vroeger aangehaalde voorrede:
‘Ik weet wel dat het in den jare 1800, toen ik nog zooveel minder geoefend was
dan nu, vrij vermetel van mij was gedaan om eenen Eeuwzang te maken; dat ik het
nu niet ligtelijk zou doen, en dat, zoo ik het al deed, ik misschien langer dan een jaar
er over zoude zitten lezen en denken.’
Wij zullen haar dan ook niet beoordeelen; het gevoelen door Loots in die woorden
aan den dag gelegd, voelen wij ons echter geroepen te bestrijden. Het klinkt
allerzonderlingst in den mond eens dichters, wiens aanspraak op onsterfelijkheid
zich alleen op eenige heerlijke, onnavolgbare lyrische brokken grondt. Deze zijn
uitvloeisels van het oogenblikkelijk gevoel, dat wel zijnen oorsprong kan nemen uit
de met een zienersblik in de toekomst vereenigde kennis van het verleden en
tegenwoordige, maar nimmer het gevolg kan wezen van moeijelijk verkregen studiën
en langdurige inspanning. O, die arme verzen, waarvoor een dichter dit of dat boek
gelezen
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heeft - hoe kan men het hun aanzien; hoe vreemd steken die bonte lappen bij de
overige, in toon en kleur harmonisch zamensmeltende, af. Wilt gij er proeven van?
Zie in de Dwinglandij: de ‘golven van Scamander’ - den ‘Python’ - de ‘Euphraat’ ‘Febus en Orion’ - ‘Diana en Nergal’ - het is Helmers' klatergoud; het is Helmers'
theorie.
Men versta ons wel! - Wij ontkennen niet dat er eene volkomen kennis van het
onderwerp gevorderd wordt, zal men een voortreffelijken lierzang schrijven; wij
ontkennen alleen dat de dichterlijke aanblazing op het verslindend lezen van eenige
werken, zelfs in het dichterlijkste hoofd, gedwee volge. Gedachten zoo even eerst
de onze geworden, tal van denkbeelden schier ordeloos bij onze vroegere gevoegd,
zullen ons geen uitmuntender vers doen maken; onzamenhangend en niet aan één
geschakeld, zijn zij eer eene bron van verwarring dan van schoonheden. Zulke
geleerdheid noemden onze vaderen eigenaardig onbekookte; en zij zoude tot de
voortreffelijkheid des dichters bijdragen? - O zeg mij dan, waarom wij in De
volkswoede, die romeinsche geschiedenis, door Loots als in éénen dag geleerd - die
schimmen van Camillus en Scipio - die stem van Metellus vooral, sprekende tot onze
de Witten, zoo aanstootelijk vinden? Noemt gij dit natuur, dit waarheid? Dan zult
gij weinig het eenvoudig schoone van het volgende tafereel gevoelen, waarin onze
dichter geene uit boeken ge haalde geleerdheid ten toon spreidt, maar slechts datgene
schildert, datgene wenscht, wat hij in zijnen tijd niet vond, wat zijn hart hem deed
verlangen:
Gelukkig is het volk, dat, aan de hand der wet,
In 't effen redespoor zijn vaste schreden zet!
Daar schut hij, die 't gezin bedauwt met rijken zegen,
Den huisstaat, aan wiens bloei hem alles is gelegen.
Bij 't volk, dat noch voor trots noch Vorstenwenken beeft,
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Maar, waar verdiensten rang, waar deugd den adel geeft,
Waar niemands doel vereischt den staatshulk scheef te sturen,
En 't hoog bewind niet steeds zich honend ziet begluren,
Waar elk in vrijheid woont, en fier is op zijn regt,
Maar niemand vrijheid heeft dat hij de wet bevecht;
Daar komt, in schaâuw der rust, de welvaart nederstrijken,
Den klaauw ontvlngt, die 't oord van schrik haar deed ontwijken.
O dierbaar Vaderland! o waar 't op uwen grond,
Dat zij weêr, als voorheen, die veilge schuilplaats vond!

Voor mij, ik bekenne het, gaarne sta ik u ‘alle hooge tolken van Delfos’ en vooral
die ‘Astrea’ (beruchter gedachtenis) gewillig af, voor regels als de volgende, de
vrucht van Loots, eigene ervaring:
Wat voordeel ziet ge u brengen
Van burgers, die zich steeds in staatskrakeelen mengen?
De hand, die ploegt en zaait en de akkers baren doet,
Het brein, dat oost en west doet offren aan uw voet,
Verdring d' onnutten drom van dolle troonbestormers!
Één vlijtige arm baart meer dan duizend staatshervormers.

Maar gij begrijpt mij, en ik behoef ter verduidelijking mijner meening naauwelijks
aan te merken, dat Borger niet eerst den loop des Rhijns bestudeerde, voor hij zijn
heerlijk vers aan dien vloed toewijdde; dat onze uitmuntende en slechts te zelden de
lier bespelende dichter D.J. van Lennep niet nog een' cursus in de Hollandsche
geschiedenis behoefde, voor hij ons in den Duinzang een onvergankelijk bewijs van
zijn lyrisch talent schonk. Voor Loots moge die dwaling, als die van zijnen tijd, of
wilt gij liever, als het gevolg zijner opvoeding, vergefelijk zijn; wij, die in eene andere
eeuw dan die van het Leerdicht, leven, Delille niet langer boven de wolken verheffen
en in Bilderdijk's Ziekte der geleerden schoonheden van beter' stempel dan
overwonnen zwarigheden bewonderen,
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wij durven u de lezing van de Algemeene vrede en de Vaderlijke dwang aanbevelen,
ofschoon zij geene blijken dragen van pas aangeleerde kundigheden. Voorzeker,
niemand zal ons van letterkundige ketterij beschuldigen, zoo wij voor ditmaal van
u scheiden met André Chénier's heerlijken regel:
L'art ne fait que des vers, le coeur seul est poète.

Wij zijn een koel maar verstandig, een welligt niet geestig, maar stellig zeer zedelijk
volk, mijn Hollandsche lezer! en wij verzoeken u ernstig, dit voor geene reminiscens
te houden uit alle de lofredenen, die gij en ik sinds 1830 over ons volkskarakter hebt
moeten aanhooren. De walgelijke wierook, ons toen dikwerf zoo smakeloos als
onhandig toegezwaaid, kan u niet meer gehinderd hebben dan mij. En toch, met de
hand op het hart herhalen wij het: liefde voor deugd en zucht naar kennis zijn bij ons
onuitwischbare familietrekken; zelfs onze uitspanningen getuigen er van. Eilieve!
vergun mij u een vlugtige schets van die des beschaafden middelstands, door mij
voor een' vreemdeling ontworpen, hier mede te deelen; het waarom zal u, hoop ik,
weldra duidelijk worden!
‘De laatste dagen van een' schoonen herfst, die lente van ons vaderland, loopen
ten einde; de schemering daalt ieder' avond vroeger neder; dunne nevelige wolken
jagen driftig langs den grijzen hemel, slechts zelden door de vriendelijke schijf der
maan verlicht, en de gure lucht en de waterachtige dampkring ontnemen eener
wandeling al het bekoorlijke. Ziedaar ons dus verpligt binnenshuis het genoegen te
zoeken, dat zich in weelderiger landstreken buiten aanbiedt; waartoe zouden wij op
den naakten akker de regenvlagen trotseren? Wij hebben
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geene vrolijke wijnlezers, geen landvolk dat den oogst met een schuldeloozen dans
besluit. Een lange eentoonige winter is onze toekomst; met elke schrede, die hij nader
rukt, vermindert de woelige bezigheid des bedrijvigen handels: weldra heeft ieder,
beide tijd en regt, tot vermaak en uitspanning over. Inderdaad onze beschaafde
middelstand verzuimt die niet. En toch zoudt gij dien weinig kennen, zoo ge woeste
drinkgelagen, weelderige gastmalen, of ruischende bals verwachttet. Wij missen,
verweet gij mij vriendelijk, wij missen den echten zin voor muziek, en ik stem u toe,
dat het bezoeken van den schouwburg bij ons geene behoefte geworden is; maar
geen stad hoe klein, ik zoude bijna durven zeggen geen dorp is er in ons vaderland,
dat niet zijn letterkundig genootschap, zijne maatschappij voor deze of gene
wetenschap of kunst bezit. Verstandelijke ontwikkeling, ziedaar de eenige uitspanning
waaraan de Hollander gewillig de genoegens van den gezelligen, huiselijken kring
opoffert. Zeg mij, is dit geene beminnelijke zijde van zijn zoo koel, zoo ernstig
karakter?’
Zoo verre de schets voor den vreemde; moge zij u overtuigen dat wij het goede
in dergelijke instellingen niet voorbij zien, ofschoon wij, daar ons onderwerp er
onwillekeurig toe leidt, eenige veranderingen in die schets wenschen; den dichter
vooral van de banden dier Genootschappen gaarne bevrijd zagen. Gij weet nu, dat
ook wij die verschillende Maatschappijen - met wier optelling wij u niet zullen
vermoeijen - hoogschatten en liefhebben; waarom zouden wij, beschroomd, ook niet
de keerzijde van den penning durven bezien?
Verstandige mannen hebben het vóór ons aangemerkt: er wordt te véél gesproken,
te v e e l verhandeld; menig ontluikend talent, door te vroege en vaak dwaze
toejuiching misleid en bedorven: onverdragelijke verwaandheid is het natuurlijke
kind van overdrevene bewondering. Het zoude eene
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allerbelangrijkste verhandeling zijn, mits het de allerlaatste ware, welke gevolgen in
het gezondste hoofd, het hooren van drie, vier of vijf redevoeringen over hemelsbreed
verschillende onderwerpen, in één week, onvermijdelijk hebben moet. Wij zouden
lang weifelen, zoo wij uitspraak moesten doen, wat voor bedaarden en geregelden
voortgang in ware wetenschap en kennis, nadeeliger heeten mag, Penny-Magazines
te lezen, of dagelijks genootschappen te bezoeken. Maar duid het mij niet ten kwade,
dit alles behoort minder tot mijn onderwerp; overtuiging dier waarheden voerde
mijne pen onwillekeurig mede.
Poëzij, wij keeren tot ons gebied terug, waarachtige poëzij is levendige,
onwillekeurige, hartstogtelijke uitstorting des gemoeds. Gij zoekt haar vergeefs in
op hoog bevel geschreven gedichten. Helaas! en toch wordt er, ziedaar onze klagt,
door bijna ieder genootschap een gruwzame inbreuk gepleegd op de vrijheid van het
dichterlijk talent van den rijkst begaafde zijner leden; en zoo de hemel een vonk van
goddelijk vuur aan mijnen boezem bedeeld had, ik zoude die maatschappijen schuwen
en vlieden, gelijk de gezonde den melaatsche schuwt. Vergeef mij het beeld, ik heb
vergaderingen bijgewoond, waarin men een waarachtig dichter vleijend en
verzoekend, het is waar, maar lastig en opdringend tevens, de belofte afperste, het
vijf- en twintig- of vijftigjarig bestaan van het min of meer prachtig gebouw des
genootschaps te bezingen. Ik' heb Loots' verzen, bij dergelijke gelegenheden, voor
mij.
De tijden zijn voorbij, waarin op den bruiloftsdisch op ieder schotel een versje
prijkte, waarin men een' dichter noodigde, om een te aangenamer nageregt te hebben;
men schrijft zelfs thans geene verjaarverzen meer, ten zij het hart die ingeve, en dan
zijn het meesterstukken, als de talrijke van Bilderdijk getuigen. Maar een genootschap,
eene maatschappij moet nog jaarlijks hare schatting poëzij leveren; zonder gedicht
zoude
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men immers geen feest gevierd hebben? Och! dat men er dan ten minste die zangers
voor koos, die gaarne bij zulke gelegenheden schitteren, die slechts naar een
onderwerp uitzien om ellenlange verzen te schrijven! Dat men het ten minste hem
nooit verzocht had, die zich zelven in zijn heerlijk versje: Het Nachtegaaltje zóó
oorspronkelijk schetste, zóó waar afschilderde, dat ik den lust geen weerstand kan
bieden het hier op te nemen.
Zeg mij, zwevend orgelkeeltje,
Zanger, zoo eenvoudig schoon,
Zeg mij, minziek filomeeltje!
Wie leerde u dien liefdetoon?
Als gij, met uw snebje fluitend,
Slepend, zacht uw galm verlengt,
Of, den gorgel vol uitsluitend,
Alle toonen zamen mengt;
Als gij 't zet op hooge wijzen,
En, met schel en scheller slag,
Alle zangen dooft in 't rijzen,
Zanger van den nacht en dag;
Als ge een stilte weet te scheppen,
Door geen lispeling gestoord;
Als geen blaadje zich durft reppen,
d' Aâmtogt zwijgt en alles hoort;
Zeg 't mij, gij, sints zooveel jaren
Dichter van 't lied der Lent',
Of er ook nog eeuwen waren,
Met uw zangen onbekend?
Of ge in 't woud, in oude boeken,
Bij der vogelen Homeer,
Eerst de maat en gang moest zoeken,
Zingen naar zijn wijze leer?
Naamt gij lessen tot uw voordeel,
Tot hoe hoog uw stem mogt gaan?
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Velde een papegaai het oordeel
Over valsch en zuiver slaan?
Maar gij lacht met zulke vragen,
De ongekunstelde natuur,
Needrig vogeltje, elks behagen!
Schonk u 't heilig dichtrenvuur.
Rijk van vederpracht omgeven,
Staat de paauw in glans en gloor,
Maar zijn toon wordt aangeheven
En hij snijdt en vlijmt in 't oor,
't Fluitje leidt de maat der vinken,
Kunstig zingen zij een lied;
Maar gij doet er duizend klinken,
En gij hoordet pijp noch riet.
'k Geef den roem op oude talen,
Ouden smaak ook vrolijk weg,
Mits men, bij de nachtegalen,
Mij mijn' wildzang niet ontzeg.

En die dichter - wiens Muze wij ons zoo gaarne als eene blonde Noordsche schoone
vertegenwoordigen, wier lange gouden lokken, dat bewijs van Celtischen oorsprong,
geen nijdige haarnaald in het sierlijk golven verhindert; in wier helder blaauwend
oog zich het azuur van den kouden, maar heerlijk gestarnden hemel afspiegelt; wier
elpen voet in vlugheid de vlugge hinde harer wouden op zijde streeft, - die dichter
was verpligt zijne Muze voor de feesten van deze of gene maat schappij aan te kleeden
en op te tooijen! Welk een martelaarschap voor het arme kind! Ziet gij haar onwillig
het hoofd schudden, en vergeefs de wieken uitslaan? Het schoeisel knelt haar, het
gewaad is haar te eng, de bloemenkrans, waarmede zij op het feest moet pronken,
ontbladert zij in dartelen moedwil. Dochter der eenvoudige natuur, uw weêrstreven
is ijdel; hoort gij de oproeping niet?
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Ja, 't plegtig uur is daar, dat ons ten outer wacht:
't Voorleden geeft het op uit zijne trage dragt;
De hoogtijd van dit koor toeft u, o feestgenooten,
Die hier 't geluk voor u ziet uit verdienste ontsproten,

(Eerste regelen van het dichtstuk: Beschaving, het geluk der volken, ter vijf en
twintigjarige verjaring der maatschappij Felix Meritis.)
De Muze is wel onschuldig aan dat prozaïsche begin; de goddelijken zijn het immer
aan dergelijke mislukte verzen. Een oogenblik toont zij echter haren invloed; het is,
als wilde zij zich wreken, en ons nog een schitterend bewijs van haar talent geven:
Vaar juichend op, mijn geest; met onbedwongen vlugt,
Gelijk de leeuwrik stijgt in de eerste voorjaarslucht;
Als hij, op vleugelen des zangs in 't zwerk verloren,
De ontwaakte vreugd der aard' de hemelen doet hooren,
En blijde om 't zoet genot, dat hem de lente biedt,
Den schellen gorgel stemt tot een verheven lied!

Oordeel zelf, of het vervolg dien aanvang waardig is te noemen, welk een uitgestrekt
onderwerp zij ook kieze. Helaas! de leeuwerik moge zich naar willekeur in het
blaauwe luchtruim verlustigen; de door dag en plaats geboeide zangster mag het niet.
Gij begrijpt immers, dat beschaving, het geluk der volken, een dier stellingen is,
even ligt te bewijzen, als dat de zon ons op eenen schoonen zomerdag, des middags
om twaalf uren, beschijnt; vooral, wanneer men alleen spreekt, en aan Rousseau met
een paar woorden het stilzwijgen oplegt. Eilieve! zijt gij liefhebber van zulk soort
van gedichten, en Amsterdammer bovendien, lees den lof der stad aan het IJ in dit
vers, en in dat ter gelegenheid van het Vijf en twintigjarig bestaan van
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het gebouw der maatschappij Felix Meritis, een dichtstuk, in lengte den titel gelijk,
veertig bladzijden beslaande. Vergun mij echter, er u even kort bij te doen stilstaan,
als bij den Lofzang aan de Schilderkunst, ten behoeve der Stads Akademie
vervaardigd, en de Voortreffelijkheid van den mensch, in de beoefening der schoone
kunsten, uitgesproken bij eene prijsuitdeeling in Felix Meritis. (Een akademiebeeld
had toen waarschijnlijk den hoogsten prijs behaald?). Er zijn verdienstelijke brokken
in beide verzen. Wie zou dit betwijfelen? Maar Loots was niet meer dan een
middelmatig kenner van schilderijen; van daar, dat ons die coupletten, waarin hij het
begoochelende der kunst, die hem misleidt en het doek bezielt, afschildert, de
schoonste voorkomen; dat ons het geheel, als een Hollanders Lofzang aan de
Schilderkunst, onbevredigd laat, ondanks wij eerst bij de Egyptenaren, Grieken en
Italianen rondgevoerd worden. Bilderdijk zoude den genius der kunst, wiens
verschijning Loots ons aldus schetst:
Ik zie - wat schrik doorkruipt mijn aad'ren!
Den Genius der kunst mij naad'ren,
Hij spreekt: ‘ondankbre! zwijg, houd stand!
Waartoe gedwaald bij vreemdelingen?
Die de eer der Schilderkunst wil zingen,
Vindt zingensstof in Nederland.’

Bilderdijk zoude dien genius, zeggen wij, het kenmerkend onderscheid der
Nederlandsche school keurig hebben doen opmerken; maar de waarheid gebiedt ons
het niet te verzwijgen: Bilderdijk zoude ook geen onderwerp bezongen hebben, dat
hij niet meester was.
Helmers mogt bij zulke gelegenheden uitroepen:
Deez' avond was der kunst het schittrendst loon beschoren,
De wetenschap verheft, veredelt ons gemoed;
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Loots sprak - elk waande in hem Apollo zelv' te hooren,
En 't eermetaal ontving door hem een' nieuwen gloed.

Luide toejuiching moge nog altijd zulken verzen bij de mondelinge voordragt ten
deele vallen, wij gelooven dat die Maatschappijen beter zouden doen, dergelijke taak
aan redenaars en niet aan dichters op te dragen; het is poëzij verkwisten.
Wij hebben daarentegen gebrek aan sierlijk, bevallig en beschaafd proza; proza
zooals dat van Cras en van der Palm, van Assen en D.J. van Lennep, de Vries en
Lulofs. Bij zulke gelegenheden zouden mannen van smaak, door het mededeelen
van juiste theoriën in aangename vormen, een' goeden invloed op het publiek kunnen
uitoefenen en de letterkunde verrijken. Gul uit beken ik het u, ik heb van geen boek
ooit minder verwachting opgevat, dan van eene Bloemlezing uit onze Nederlandsche
prozaschrijvers; zeg mij, is dit geen bewijs onzer armoede?
Geduldige lezer, gij verdient eene schadeloosstelling; wij willen u die in het
volgende tafereel van den zondvloed, het beste brok uit de Voortreffelijkheid van
den mensch, gaarne schenken. Het wedijvert naar ons inzien, met het beroemde van
Girodet-Trioson, voor zooverre de voortbrengselen der zusterlijke kunsten vergelijking
toelaten.
Verhef haar, die, op aadlaars vlerken,
Haar vlugt met zonnestralen dekt;
Aanschouw en loof de wonderwerken,
Door de almagt van 't penseel verwekt;
Bewonder zijn vermetel pogen,
Om, met den schrik en wraak omtogen,
Te straffen met gekunsteld wee;
Om, door een mengeling van kleuren,
De zenuwen der ziel te scheuren,
Te stormen in der driften zee.
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Daar stort de kunst, op haar tafreelen,
't Heelal in wrakken ondereen;
't Verderf rukt aan op haar bevelen;
De dag wijkt voor haar wenken heen;
Zij spreekt een' zondvloed op de volken,
Daar rollen zich de zwarte wolken,
Als rouwgewaden, door de lucht;
De zon, met half geweken luister,
Blikt angstig neêr door 't woeste duister,
En schijnt voor 's aardrijks nood beducht.
De orkanen, die, uit alle streken,
De wolken jaagden op elkaâr,
Gaan schuil, in 't buldrend woên bezweken;
Een stilte heerscht, van jamm'ren zwaar;
Het luchtruim wordt in vlam ontstoken;
De bliksem, slingrend losgebroken,
Verwt de aard' met blaauwen zwavelgloed;
De donder dreunt op 't berggevaarte,
Van neevlen grijs, en doet zijn zwaarte,
Verbrijzeld, tuimlen aan zijn voet.
Daar giet, met vreesselijk geklater,
Teruggekaatst op 't stroomend nat,
Het gansche zwerk zich uit in 't water;
Een zee houdt lucht en aarde omvat;
De regen groeit bij 't nederdalen,
De drupplen wassen aan tot stralen
En tot een' breeden watermuur;
Geen lichtstraal kan dien nacht doorboren,
't Verschiet is voor het oog verloren,
In stuivend vocht verdwijnt natuur.
Ontzaggelijke baren schuimen
Ter bergspits of met hol geluid,
't Verzilverd nat schijnt sneeuw en pluimen,
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Daar 't barstend van de rotsen stuit;
Nu stortende in gezwollen vloeden,
Vergroot het hun afgrijslijk woeden,
En dringt en perst hen uit hun baan;
Het zwerk strijdt met de diepste kolken,
Om de eer van 't wis verderf der volken;
De schepping wordt een oceaan.
Wat hoog is voelt zijn' val reeds naad'ren,
En stort van zijn doorweekten voet;
't Verzinkend woud reikt tak en blaad'ren,
Als biddende armen uit den vloed;
Vergeefs zoekt, worstlend met de stroomen,
Het loeijend rund den dood te ontkomen,
Een golf verstikt zijn' jongste klagt;
De zee torscht, razend voortgedreven,
Verdelgde have en zwijmend leven,
Als zegepalmen harer kracht.
Wie zijt gij, die, uit zooveel weeën,
U bergt in 't vlottend scheepsgevaart',
En drijft gerust, langs hooge zeeën,
Ver boven 't vlak der zinkende aard'?
O! zoo ge u om uw deugd ziet sparen,
Zoo die u voorlicht op de baren,
Waar geen kompas of naald u wijst,
Doe haar in menschenliefde blinken,
Berg hulpeloozen, die verzinken,
En hoor hoe elk uw redding prijst.
O schouwspel, dat het hart doet breken!
Stuiptrekkend gillen der natuur!
O moedertrouw, nog nooit bezweken,
Al golfde om u een zee van vuur!
Hier pronkt ge alleen op 's werelds puinen.
O, wendt uw oog naar gindsche kruinen
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Der heuvlen, reikende uit den vloed;
Stuur derwaarts heen, o schepelingen!
Een moeder smeekt, met handenwringen,
Dat gij alléén haar zuig'ling hoedt.
Haar gade, in 't smorend nat bedolven,
Klemt de armen, stervend, om haar heen;
Zij wringt zich los, strijdt met de golven,
En leeft, doch voor haar telgje alleen;
De springvloed wast, hij dekt haar lippen;
Nog, nog laat zij de hoop niet glippen;
Zij zinkt, en heft haar wicht omhoog,
En bidt u, stervende, om erbarmen,
Het kindje lacht, en reikt u de armen,
Of schuldloosheid uw hart bewoog.
Vergeefs! vergeefs! zij gaan verloren;
O wreedheid, die op de onschuld woedt!
Neen! mor niet! laat geen klaagtoon hooren,
Val, diep ontroerd, de kunst te voet;
Zij wist. door schijn, ons hart te wonden,
Zij heeft den weg daarheen gevonden,
En speelt met ons misleid gevoel:
Zij wierp ons 't zoetst bedrog in de oogen;
Zij mengt de waarheid met de logen;
En juicht in haar getroffen doel.

Dat is echte poëzij, en dien criticus reik ik de broederhand niet, die na haar voordragt
bedaard de pen kan opnemen, om hier en ginds kleine vlekjes aan te wijzen!
Tot dit tijdvak behooren nog Beschouwing van Amsterdam, 1803, Leonidas in de
engte van Thermopyle, 1804; de Batavieren ten tijde van Cajus Julius Cesar. 1805,
en de Rouwzang op Jacques Kuiper, 1808, welk laatste waarschijnlijk ter zijner
gedachtenisviering in Felix Meritis gediend heeft, en daarmede beoordeeld is. Eene
schets van de verdiensten van
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Kuiper blijft daarom van eene kundige hand niet minder wenschelijk. Wanneer zal
een begaafd kunstkenner dergelijke bijdragen schenken tot de geschiedenis der
schilderkunst, gedurende de laatste vijftig jaren ten onzent?
Gij verwacht voorzeker geen beredeneerden catalogus der verzen van Loots van
mij. Ik verklaar u, moest ik dien leveren, dan zouden mij zijne werken van schrik
hebben doen terugdeinzen; zoo ik u de titels zijner voornaamste dichtstukken opgeef,
is het alleen om u tot hunne herhaalde lezing uit te noodigen. De drie jongstgenoemde
ga ik ten bewijze met stilzwijgen voorbij.
Veel liever vestigen wij uwen blik op rijken oogst van volle halmen ons door de
volgende jaren aangeboden, weelderige en rijpe koornairen, bij welke ons Leijdens
ramp, 1809, en de Rijmdrift, 1810, niet meer dan liefelijke, blaauwe bloemen
toeschijnen. Het zijn Huig de Groot, 1810; de dood van Egmond en Hoorne, 1810;
de Hollandsche taal, 1810; Lofdicht op H. Boerhave, 1812. Ach! waarom mag ik er
Het vijf en twintigjarig bestaan van Felix Meritis, 1813, niet bijvoegen; waarom
moet ik, ondanks sommige schoone passages, aarzelen zelfs, het vers op het Schoone,
1812, te vermelden?
De heer Mr. Jeronimo de Vries heeft in zijn werk Hugo de Groot en Maria van
Reigersbergen, waaraan gij ongetwijfeld een eervolle plaats in uwe boekerij
geschonken hebt, de heer de Vries heeft daarin de schoonste coupletten van den
lierzang Huig de Groot overgenomen. Nadat een man van zoo kieschen smaak, fijn
gevoel en uitgebreide kennis aan het vers zulk eene vleijende hulde toebragt, zoude
het vermetel van ons zijn, het u nog te willen doen bewonderen.
De Dood van Egmond en Hoorne (moge de liefelijke Rotterdamsche zanger het
ons vergeven, zoo wij zijn met goud bekroond dichtstuk niet den voorrang kunnen
toekennen), de
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Dood van Egmond en Hoorne is vol van stoute trekken en meesterlijke grepen; eene
door proeven gestaafde, vergelijkende beoordeeling laat onze ruimte niet toe.
En toch kunnen wij van de Hollandsche taal, een gedicht, dat bij de voorlezing,
in dien rampzaligen tijd, zoo groot een geestdrift verwekte, dat Loots vreesde er door
eenige dagen gevangenschap voor te zullen boeten, toch kunnen wij van dit vers niet
scheiden, zonder nog eenmaal den gloed van eenige dier juweelen voor u te doen
vonkelen:
Gelijk een stroom, in 't hart der bergen,
Zich zelv' den ijz'ren grond ontwringt,
Naar eigen wil, wat hem moog' tergen
Door zelf gedolven voren dringt;
Gelijk hem, in zijn loop, de beken
Geen vocht, als schatting, doen ontbreken,
Verweldigd door zijn stoute vaart;
Terwijl hij, naauw die dropplen tellend,
Maar uit zijn eigen volheid zwellend,
Zijn zuiver nat en naam bewaart:
Zoo zijt gij, voor onheugbre dagen,
En waar 't aloud geschiedblad faalt,
En waar vergeefs zich de oogen wagen,
Uit zuivre heldre wel gedaald;
Gij wildet, in uw grootsche gangen,
Niet weigren, kleene gift te ontvangen;
Hebt de oudheid, smaadlijk, nooit veracht,
Noch Oosterlander, ver gezeten,
Noch 't volk in 't barre Noord vergeten,
Noch wat Germaan of Gauler bragt.
Maar, algenoegzaam in u zelven,
Wist gij wat heerlijk is en schoon
Uit uwen eigen grond te delven,
En offert niemand dankbetoon.
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Hoe! zou ook 't lage 't hoog vereedlen?
Of de overvloed bij de armoê beedlen?
Neen, rijk zijt gij in weelde en pracht;
Gij kunt, in onuitputbre schatten,
Verkwistend om u henen vatten,
En vaart omhoog, op eigen dragt.
Een rijkdom, ja, zien we u ontbreken,
Maar 't is gewis dat u vereert;
En ach! dat geene tong kost spreken,
Wat gij niet hebt als spraak geleerd;
Ach! dat men in geen taal kost spellen
Het tuig, dat donders aan doet snellen,
Noch rang der dienaars van den dood;
Ach, dat men nog geen woord kon reppen
Van 't geen de weelde al wist te scheppen!
Ware elke taal hier arm en bloot!
Ware elke taal zoo min geslepen,
Zoo arm als gij in vond bij vond,
Om, slinksch in doel, om, loos in grepen,
Te huichlen met der wetten mond!
O neen! vergeefs bij u te zoeken
De kunst, die de onschuld moet verkloeken,
Dat gift sloop nimmer in uw borst;
Uit deugd en waarheid zelve ontsproten,
Is de eer uwe aad'ren ingegoten,
Bij 't lesschen van uw vroegsten dorst.
Maar waar is stout gewrocht verrezen,
Dat uw begrip, uw magt, ontzweeft?
Waar mag zoo groot een wonder wezen,
Dat gij niet kent en namen geeft?
Waar 't denkbeeld, dat gij niet kunt melden?
Waar herderliefde of toorn van helden,
Te zacht, te vreeslijk voor uw stem?
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Waar halve goôn, wier forsche zangen
Gij, onverzwakt, niet durft vervangen,
Niet weêrkaatst met herboren klem?

En de zaal daverde van toejuiching, en die lyrische dichter was waardig haar in te
oogsten, die zijne landgenooten, toen het vaderland scheen te zullen vergaan, den
duren eed deed afleggen, die laatste gift van het voorgeslacht ongeschonden op het
nakroost te zullen overbrengen. Niet alleen zij toch, zeggen wij gaarne met de woorden
van eenen Franschen schrijver, niet alleen zij verdienen den naam van lyrische
zangers, die, tusschen een reusachtig verleden en eene schitterende toekomst geplaatst,
de verzuchtingen slaken eener stervende eeuw, eener verbrokene wet, en in profetische
verrukking, met hartstogtelijke liefde de zegepralende komst van Emanuëls wagen
begroeten. Evenmin hebben zij er alleen aanspraak op, die in minder gewijde, maar
schoone en zuiver menschelijke dagen, wanneer de koningen helden of heldenzonen
zijn en de halve goden eerst sints gister' gestorven, wanneer kracht en deugd hetzelfde
beteekenen, en de rapste in het worstelperk, de vlugste in den wedloop, ook de
vroomste, de wijsste en de dapperste is; zij die dan, als waarachtige priesters van het
schoone, onder een plegtige feestmuzijk aan de overwinnaars den lof toebrengen, de
namen der rossen van onverbasterd ras prijzende opnoemen, en van roemruchte
voorvaderen, die steden stichtten, dankbaar gewagen; zij die regt hebben op de
gebeitelde kroon die hunne lokken siert, en de gouden voetschabel die zij drukken.
Ook hem komt die eerrang toe, die, in de rust van den overvloed, aan het hof eens
dwingelands levende, de bevallige geneugten des levens zingt, en ons de droevige
gedachten, die, bij wijlen te midden zijner vermaken, zijnen geest bewolken, zijne
keurigste bloemen geur en schoon
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doen verliezen, waar en treffend mededeelt; ook hem vooral, niet minder grootsch
en met niet minder roem dan beide eerstgenoemden, die, in welke dagen van onrust
en vernieuwing dan ook, onder welk staatkundig onweder, den diepen zin, de
verhevene wet van zijnen tijd weet te onderscheiden, en op te vangen, en ieder blind
toeval door eene verstandelijke en welluidende echo zal weten te beantwoorden!
Of Loots dit in 1809-1820 deed, behoef ik het u te vragen, betwijfelt gij het nog?
Sla dan de Gedichten op, aan welke het laatste deel mijner beschouwing gewijd zal
zijn1; en gij zult met mij bekennen dat wij vele trekken van den waren dichter, die
Bilderdijk in zijne heerlijke Dichtrenvlucht2 aldus schetst, in hem terug vinden:
O! 't zegt zoo weinig, rond te zweven,
Om zuizlend, machtloos, neêr te slaan!
En, kan dit recht op lauwren geven,
Welaan! ik ook, ik treê ter baan.
Maar neen! ook andren meê te voeren,
In welk een engen kring men zwier',
In dezen hart en bloed te ontroeren,
Bestaat des dichters eerlauwrier.
Sleep, sleep mij in 't bedwelmend zuizen.
O Dichter, in verwarring rond!
Doe, doe mij 't bloed in de aad'ren bruizen,
En rake ik met u aard noch grond!
Doe mij die zielsverbijstring voelen,
Waarin gij me aan mij-zelv' ontschaakt!

1
2

Buiten nog eenige verzen uit de vier deelen Gedichten, de Beurs van Amsterdam, de Verlossing
van Nederland, het dichtstuk de Mensch, de Nieuwe Gedichten, enz.
Affodillen, I. bl. 127.
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Doe drift door driften heen krioelen,
En 'k ben hetgeen gij van mij maakt.
Dan zwijgen zelfbesef en reden;
Dan waan ik, aan uw hand geleid,
Met u de wolken op te treden,
En zweve in hemelzaligheid!
Dan ja, geloof ik aan uw vliegen,
En dank u voor dien zoeten waan!
Maar, die mijn reden wil bedriegen,
Moet eerst mijn hart in banden slaan.

Er komen in het leven eens volks, even als in dat van den gewonen mensch, tijdperken
en dagen voor, waarin poëzij eene heerlijke weelde, andere, waarin zij eene wezenlijke
behoefte heeten mag. De zangen der Muze zijn, in dit opzigt, kinderen harer eeuw,
maar het is de pligt des waarachtigen dichters, zich in strekking daarboven te
verheffen. Veelligt is dit minder moeijelijk in den tijd der verdrukking, dan in 'dien
der vreugde. Immers mogen wij het niet ontveinzen, hoezeer in ons oog Loots' tweede
Eeuwfeest der Beurs van Amsterdam het van zijne Verlossing van Nederland, in doel
en schoonheid wint.
Het was eene stoute gedachte, in 1813 het tweehonderdjarig bestaan der
Amsterdamsche Beurs openlijk te willen vieren. ‘Het geheele feest’, zegt Loots te
regt, ‘moest bijna misdadig schijnen in het oog van eenen oorlogzuchtigen
beheerscher, die meer waarde stelde in wapenhuizen, dan in gebouwen den handel
gewijd, die den minsten soldaat hooger waardeerde, dan den nijveren en alles
verrijkenden koopman’. De vaderen mogten in 1713 den heugelijken dag der eerste
honderdste verjaring onopgemerkt hebben laten voorbij gaan, zij waren een minder
feestvierend volk dan wij het later werden, dan wij het vooral tegenwoordig zijn;
maar hunne
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schimmen hebben ongetwijfeld met welgevallen op het nakroost nedergezien, dat,
in het diepst der ellende, zijn' waren beschermgeest, den handel, niet verloochende.
Voor hen stonden, na het sluiten van den Utrechtschen vrede, alle zeeën open, en de
vaderlandsche vlag verkondigde alom het nijvere, handeldrijvende, gelukkige Holland;
voor ons was in 1813 elke haven eene onoverschrijdbare grens, en dreigende sloeg
de roofzuchtige adelaar uit den vreemde zijne zwarte wieken over tempels en torens
uit. Het was een heerlijke, benijdbare taak, in zulk een oogenblik geroepen te worden,
het vaderland aan zijne bestemming te herinneren; het was meer dan eene feestviering;
het was de volbrenging van eenen heiligen pligt, toen te erkennen, dat Amstels Beurs
eenmaal met regt had mogen uitroepen:
Roemt Ephesen op haar kerk,
Tyrus op haar markt en haven,
Babel op haar metselwerk,
Memphis op haar spitse graven,
Romen op haar heerschappij,
Heel de wereld roemt op mij.

Loots werd tot vervulling van dien pligt verkoren, en ofschoon vaderlandsch gevoel
hem bij de gedachte aan de Parijsche censuur een blos van schaamte en
verontwaardiging op het aangezigt joeg, hij aarzelde niet; in zulk een oogenblik
ontbreekt het geen echt dichter aan moed; hij leeft alreeds voor het nageslacht.
Voortreffelijk volbragt onze zanger zijne taak, en ofschoon hij ons verzekert, dat er
een andere toon in het dichtstuk zoude hebben geheerscht, zoo het vaderland toen
reeds vrij, zoo Holland weder Holland geweest ware, wij danken er hem voor, dat
hij zijne harp niet mismoedig aan de wilgen had opgehangen, dat hij niet aan Hollands
wedergeboorte wanhoopte.
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Maar opdat gij niet wanen zoudt, dat wij aan dit vers alleen, eene hoe hooge, toch
slechts tijdelijke waarde toekennen, willen wij u, ondanks onze beperkte ruimte, de
volgende schilderij van het vermogen des Hollandschen handels niet onthouden:
Waar rees 't eenvoudigst volk door eigen kracht zoo hoog,
En streefde uit laag moeras tot aan den sterrenboog?
Waar bragt een zwakke hoop van ruwe visschersknapen,
Gewoon in de open boot op 't hobblig vocht te slapen,
Met geenen schat, dan met zijn want en vangst bekend,
En aan geen tooi, dan dien der ruwe pij, gewend,
Waar bragt die 't ooit zoo ver. dat, zwijgend onder 't lijden,
En nimmer afgeregt op ridderlijke strijden,
Al 't rijk bezit van hem, die hunnen vrede schond,
Hem viel uit de ijz'ren klaauw en 't deel werd van hun grond.
Dat fijn gesteent' en goud eens aan hunn' hals mogt pralen,
En purper golfde en zijde in hunn' gewelfde zalen?
Waar was dit anders dan in Hollands klein gewest,
Zoodra des Handels god zijn troon daar had gevest?
Daar wies de welvaart zelfs bij 't klinken der trompetten,
En 't goud blonk schitt'rend op der krijgeren helmetten,
Ja, uit den grond, doorweekt van Spaansch en Neêrlandsch bloed,
Verrees op eenmaal de oogst van 's werelds overvloed:
Geen zee was toen bekend, waar Hollands vloot niet zeilde,
Geen wateren zoo hol, die niet haar dieplood peilde,
Geen oord, waar 't harnas op haar munt niet was aanschouwd,
Of hare trouw beproefd, nog zuiv'rer dan hun goud.

Inderdaad, Verwit Asschenberg had juist gekozen, toen hij Loots het bezingen van
het heiligdom des handels opdroeg, en Bilderdijk riep onzen dichter, bij dezen lofzang,
niet, als bij dien op Boerhave toe:
Loots, sta af. blijf in uw eigen perken,
Uw toon, hoe hoog gestemd, vernedert.
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Dit gedicht is een zijner schoonste zegepralen. Maar wij mogen er ons niet langer
bij ophouden: de Verlossing van Nederland ligt opengeslagen voor ons.
Welk een verbazend verschil tusschen 1813 en 1814. Het reusachtig gebouw der
Fransche wereldheerschappij is ingestort, de vlammen van Moscou hebben zijne
hechtste zuilen verteerd, Holland verheft zich met jeugdigen moed uit de puinhoopen
van het onmetelijk rijk. Geen roemzieke overheerscher dwingt 's lands jongelingschap
langer in den vreemde een vergeten graf te zoeken; de doorluchtige balling is tot de
haardstede zijner vaderen teruggekeerd, de beminde vorst zijnen kinderen
wedergegeven. Er moet tusschen die beide tijdperken een halve eeuw verloopen zijn,
zoo veranderd is onze toestand; en toch, dezelfde dichter, die ons gister bemoedigde
en vertroostte, treedt heden weder voor ons op!
Hier valt de veder der historie
De grijze fabel in den schoot,

zegt onze onvolprezen Bilderdijk; en voorwaar, de lier des zangers moet hoog
gestemd, zijne geestdrift allesovermeesterend wezen, of wij zullen ons onwillekeurig
van hem afwenden en bedrogen uitroepen: Arme dichter! waarom zulk een onderwerp
bezongen; het eenvoudig, maar waar verhaal onzer lotverwisseling is rijker aan poëzij
dan uwe schoonste verzen!
De bonte voorafspraak in proza, de aanhef van het gedicht zelf, het driemaal
herhaald Schep lucht! wettigen onze vrees. Dit is niet de toon der hymne, die wij
verbeiden, de haat tegen den overheerscher spreekt zoo luide, dat de dankbaarheid
in den boezem geen plaatse vinden kan. Het meer dan 400 verzen lang verhaal van
de Fransche omwenteling en hare gevolgen ten onzent is minder schoon dan
vermoeijend; einde-
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lijk, - maar wij zijn reeds op de twintigste bladzijde, - eindelijk ontvangen wij een
regt dicbterlijk tafereel der ellende in ons vaderland. Wij hebben het begin
onbeschroomd gelaakt, wij zullen onze beschouwing van dit vers niet prijzende
kunnen eindigen, laat ons u dit voortreffelijke ten minste mededeelen:
Nu ligt de tuin verwoest, de heining neêrgestooten,
Nu zwijmt de leeuw, zijn klaauw is krachtloos, ongesloten,
De pijlenbundel ligt verbroken naast zijn zwaard.
De Speer der Vrijheid roest en molmt en rot in de aard',
Zij zelv' is heengevlucht: nu kwijnen veld en steden,
De markten blijven doodsch, de straten onbetreden;
De nering zucht verarmd met neêrgebogen hoofd,
De vlijt spant nog haar kracht, maar is van werk beroofd.
De handel, wreed gedoemd haar boeijen voort te slepen,
Stort neêr in wanhoop bij de wrakken harer schepen;
De baren rollen traag en brengen uit de zee
Niet juichende op haar' rug des werelds rijkdom meê;
De stranden sterven leêg, geen kiel danst op de plassen,
Geen scheepling mag de kruin in 't frissche zeezout wasschen,
En van de haven reikt geen gade blij te moê
Haar nadrend' echtgenoot verlangende armen toe;
De koopbeurs stelt vergeefs haar breede deuren open,
Haar ruimte is ongevuld, haar voorspoed is verloopen;
En waar zich 't al verdrong en nergens ledig was,
Daar ruimt men reeds den grond voor 't onaanzienlijk gras.
't Meêdoogen strekt de hand, zoo gaarn gereed tot geven,
In haar geslonken tasch en voelt haar wensch weêrstreven;
Zij, die nooit lijden zag waar zij geen hulp kon biên,
Moet met verheerden wil 't vergaan der lijd'ren zien.
Het godshuis, waar en wees en weeuw met heet verlangen
In de ongesloten poort zoo gastvrij werd ontvangen,
Laat nu door de enge reet slechts wein'gen binnen gaan,
En deelt de spijzen schraal en weegt de korlen graan.
Geen weelde woont in 't land, 't is al gebrek, verarming,
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En smaad, en bang geschrei om uitkomst en erbarming;
En galmt er hier of daar een dolle vreugdekreet,
Verdooft en overschreeuwt de feesttoon 't jamm'rend leed,
Sleept nog een snuivend span van rossen, in gareelen
Van goud, de trotsche koets naar feest en dans en spelen,
't Is een gekocht gejuich, voor elken schreeuw betaald,
Waarmeê 't uit schorre keel des dwinglands lof herhaalt;
't Gespan, zoo fier weléer, als 't Amstels handelvorsten
Die kapitool en beurs op hunne schoud'ren torschten,
Mogt voeren, grootsch in zege, alom langs markt en straat,
Of stuiven langs den Dam bij de optreê van den raad,
Sleept nu naar 't gruwelfeest, waar boosheid uit zal spatten,
Een vuigen Keizers slaaf, gemest door 's burgers schatten;
En hij die aan de krebbe eerst loon en voedsel vond,
Draaft achter 't rijkst gespan nu Hollands steden rond.

Er zijn zwakke plaatsen ook in deze regelen, wij bekennen het, maar deze zoude
Loots misschien hebben kunnen verontschuldigen door den korten tijd, den bepaalden
dag, en wat al meer ongelukkige gevolgen van het aannemen eener spreekbeurt
onafscheidelijk schijnen, maar het gebrek aan verheffenden gloed, tot aan het einde
toe, de kreet des haats, de flaauwe dankbaarheid vooral, zijn niet te vergoêlijken.
De Lijkzang op Helmers, 1814, die ons, als eene opgave zijner werken, minder
voldoet, en niet met van Hall's schoon vers, op hetzelfde onderwerp, te vergelijken
is: de Lofzang op den Burgerstand, 1815, waarin het niet aan vergezochte bewijzen
en aangeleerde kundigheden ontbreekt, leggen wij ter zijde. Roem en Vaderland,
1816, heeft enkele schoone plaatsen, maar het is een gedicht bij eene prijsuitdeeling,
als het thema reeds aantoont; wij hebben onze meening over zulk soort van verzen
duidelijk genoeg verklaard. Men beschuldige ons niet, ons zelven ongelijk te zijn,
zoo wij u, onmiddellijk hierop, het dichtstuk de Vrouw, 1817, ook bij
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eene dergelijke gelegenheid uitgesproken, prijzende aanbevelen; het zegt weinig,
waar de dichter zijne zangen voordrage, mits geen bepaald publiek hem tot een
afgezongen onderwerp zijne toevlucht doe nemen. Het lied, ter vereering zijner eerste
en brave echtgenoot vervaardigd, ontwelde aan zijn hart; men moet zeer moeijelijk
te voldoen zijn, zoo men de volgende verzen afkeurt, alleen omdat zij tot een
gelegenheidsgedicht behooren; men oordeele:
Wie zijn wij, mannen, toch? wij, die als opperheeren,
Door 't regt des magtigen, de zwakkere regeeren?
Is zoo veel deugds dan meer in onze borst gelegd?
De kroon van de oppermacht aan onze kruin gehecht?
En straalt er dan uit ons zoo kennelijk een waarde,
Waarvoor de vrouw verstomt en blô zich neigt ter aarde?
Zijn wij 't orakel slechts, bekleed met hoog gezag,
En dat in eigen pleit het vonnis wijzen mag?
Wij, met het harnas van gevoelloosheid omtogen,
Wij stokers van geweld, van twist en orelogen,
Wij, door belang en eer en staatzucht aangeprest,
Op roof verhit, gelijk een hongrend tijgernest,
Wij, die de tranen doen van onze broed'ren vlieten,
Wij, trotsch op purp'ren praal van 't bloed dat wij vergieten,
Wij, die de vrucht, gekweekt aan 't moederlijke hart,
Gerijpt aan hare borst, bewaakt met zorg en smart,
Bij duizend duizenden, als onkruid wild vernielen,
Als 't zwaard den blinden arm ten zeis dient bij 't ontzielen;
Wij, scheppers van al 't kwaad, dat de aarde zuchtend torscht,
Wat deugd geeft wettigheid aan onzen gloriedorst!...
't Is waar, gelijk een muur van diepgewortelde eiken,
Die uit hun top elkaêr de reuzenarmen reiken,
En staan gelijk een burgt voor 't lagere gewas,
En schutten te erge hitte en zwaren regenplas,
Zoo eert ons 't zwak geslacht: hiertoe zijn wij geschapen,
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De vrouwen tot een steun, en schild, en veilig wapen,
Opdat haar teêrheid heul bij onze sterkte vind',
Gelijk aan 't moederhart weêr schuilt het zwakke kind.
Maar wij, door drift bestormd, ze lfs slingrend heen en weder,
Wij wroeten, wringen de aard', bij beurten op en neder,
Ontrusten 't teêr gewas, in zijnen stillen bloei,
En schaden 't erger nog dan 't hevigst stormgeloei,
Wanneer we in onzen val de teng're spruit verpletten:
Wij zijn 't, die onze kruin zoo breed in trotschheid zetten,
Dat zij 't weldadig licht der zon alleen ontvangt,
En 't plantje kwijnen laat, dat ook dit licht verlangt;
Wij, door het grillig lot met vrije keus beschonken,
Van 't vrouwlijk loover, dat zich windt om onze tronken,
Terwijl de scheut, die zich naar eigen neiging hecht,
Als weeldrig, wild, ontaard, wordt de eer des wouds ontzegd.

In het jaar 1817 leverde Loots' talent vele heerlijke bloemen. De Godsdienst, een
vers dat meer verdraagzaamheid dan innig gevoel ademt en misschien een diepen
blik in zijn gemoed vergunt; het Oogstlied aan St. Jacob, een meesterstuk, hetwelk
wij ons ter nood kunnen weêrhouden, u geheel mede te deelen; het hoog-dichterlijke
stukje, Jeugd getiteld, waarop wij later terug komen, mogen u hiervan overtuigen.
Zijn scherp versje, Aan de onvergenoegde Nederlanders van dien tijd, schijnt ons
nog altijd der behartiging overwaardig. Zulke wijzigingen van den geest der eeuw
gade te slaan, te leiden en te veredelen was in hem eene ons chatbare gave. Het is
driewerf jammer dat Loots in dit opzigt zich zelven niet beter kende en in 1819 de
verzoeking geen wederstand kon bieden, ook een leerdicht te schrijven; wij bedoelen
het vers: De Mensch geheeten, dat in 1819 het licht zag.
Tollens had in 1812, in een berijmden brief, onzen zanger uitgenoodigd ons een
treurspel te schenken en hem, na de
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klacht dat onze Tragische Muze in het juk der Fransche zuchtte, met meer ijver dan
kennis toegezongen:
Wat toeft gij, wakkre Loots! haar derwaarts op te leiden?
Gij moogt haar vorstlijk pad met keur van bloemen spreiden,
Gij hechten 't oud juweel aan haar beroofde kroon:
U komt dat voorregt toe, als Vondels troetelzoon,
Hef aan en doe ons hart naar nieuwe glorie blaken!

Loots was wijs genoeg geweest, dien raad geen gehoor te geven; inderdaad was deze
meer den vertaler van Andromaque, dan den zanger van het Gevallen Meisje, waardig.
Loots treurspeldichter! ik bid u, wat voorspelt u dien aanleg in hem?
Oorspronkelijkheid? wij zullen de laatsten zijn hem die te ontzeggen, maar
veelzijdigheid om verscheiden karakters waar en natuurlijk te schilderen; maar die
menigte van gaven in den echten Tragicus vereischt - aan gebrekkige, halve en vierde
ontbrak het ons nimmer - gaven, wier enkele optelling duizelen doet, wij zien er in
onzen lyrischen zanger niet het minste bewijs van!
Maar, opdat we tot ons onderwerp terugkeeren, wij ontvingen een leerdicht in drie
zangen. Van waar rees bij Loots de zucht om zijnen geest in dien stijven vorm te
plooijen? De Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen had
in 1806 een prijsvers uitgeschreven en den Mensch tot onderwerp verkozen, maar
Loots bekent zelf dat de tijd voor de inlevering opengelaten hem te kort scheen, ‘om
met zoodanig een stuk gouds henen te strijken en dit noodige zegel aan het brevet
der onsterfelijkheid te verdienen.’ ‘De Maatschappij,’ zegt Loots verder, ‘had haren
krans zoo hoog gehangen en zoo duur gewaardeerd, dat zij van vijf in gezonden
verzen er geen bekroonde.’ Twaalf jaren later ziet zijn Mensch het licht; benijdde
hij Feith misschien de lauweren,
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dezen voor zijne leerdichten in zoo ruime mate geschonken?
Het is zeker, dat dit papieren kind den vader vele moeite gekost heeft; hij had
ondervonden, verzekert hij ons, hoeveel meer het in heeft, zoodanig een geheel dan
verscheidene losse stukken, te vervaardigen. Beklagelijke pijniging van zulk een
schitterend talent! Het vers is even als de Maatschappij het verlangde, ‘zonder
inmengsel van bijzondere godsdienstige gevoelens’. Daarom beschouwt onze dichter,
in den eersten zang, den mensch als bloot zinnelijk wezen, en geeft ons ruwe
boschmenschen, in plaats van Mozes' heerlijk scheppingsverhaal; kent gij een
ondichterlijker ruil? In den tweeden zang is de mensch een zinnelijk verstandig, in
den derden een zedelijk vrij wezen; arme poëzij, die alle die wijsgeerige
onderscheidingen zoo ongaarne bewijst en betoogt, en Loots verpligt om tot een'
meer versierden vorm, tot verdichte verschijningen en orakelspraken van
tegenstrijdigen inhoud, zijne toevlugt te nemen. Gij, mijn lezer! kent die stemmen
in het donkere bosch, die eerwaardige grijsaards, die in sneeuwwitte kleederen lange
redevoeringen houden; doen zij op u, als op mij, de treffelijke uitwerking, dat gij
den regel:
Hier zwijgt hij en verdwijnt,

gaarne aanvult met een:
Och! had hij 't eer gedaan!

In waarheid, er moge vernuft in liggen, zulke twisten over afgetrokkene onderwerpen
in het kleed der dichtkunst te steken, men dissche ons die niet voor poëzij op; wij
herkennen het bleek en mager aangezigt onder het schoone masker.
Ware geniën, zegt een voortreffelijk redenaar, hebben dit met koningen gemeen,
dat zij hunne kunststukken, even als gene hunne munt, alleen hun eigen beeld doen
dragen, en
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zoo wij de vergelijking mogten voortzetten, zouden wij u verzekeren, dat ook het
dichtstuk de Mensch op vele plaatsen de trekken van zijnen grooten zanger getrouw
terug geeft. Wij zouden het geheel niet gaarne een afdruk in schitterend goud of fijn
zilver hooren roemen; maar al is het slechts gepolijst koper, de volgende regelen uit
het slot van den tweeden zang, waarmede wij van dit vers scheiden, zijn den meester
waardig:
Geen roofgedrogt, door tand en klaauwen hoogst geducht,
Is u gelijk, o mensch! als u de rede ontvlugt.
Dan ligt in uw vernuft een alvernielend wapen;
Dan zijt gij de aard' tot wee, u zelf ten beul geschapen;
Want alle kracht verzwakt, vergaat en schiet te kort,
Als zich uw helsche geest in vonden nederstort.
Dan zal geen donderslag zoo wijd verschrikking brengen,
Geen bliksemstraal zoo de aard tot in het hart verzengen;
Dan braakt geen ingewand der bergen zoo veel gloed,
Noch schokt zoo fel den grond, als dit uw wrevel doet.
Weg, mensch! dan met uw' geest, met uw vernuft en sterkte!
Wijk, monster, dat, meer groot, te meerder leeds bewerkte!.
Vloek rust op uw verstand, dat zich op gruw'len spitst!
Vloek uw beschaving, die uw driften hooger hitst.
Blijft uw geweld dan steeds de maatstaf uwer grootheid,
En stort ge uw' geest slechts uit in euveldaên en snoodheid,
Gelijk de slang alleen het kruipend lijf verheft,
Wanneer zij hare prooi met scherpen angel treft;
Vloek dan uw kracht!... Maar neen; verbijstring trof mijne oogen
'k Vergat uw hoogsten stand, uw stoutst, uw sterkst vermogen:
'k Vergat dien hoogen wil, die vorstlijk in u spreekt,
En, als hij zich verheft, zich op uw dwaling wreekt:
'k Vergat den koningstaf, vertrouwd aan uwe handen.
't Gebit, dat gij, naar wil, de drift werpt in de tanden;
O ja, hier vind ik u, weer waard verhoogden zang,
Als gij, die 't al bedwingt, u zelf houdt in bedwang;
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Uw strijden doet u dan uw' rijkstroom vaster drukken,
En 't muitgespan met schaamt' het hoofd te dieper bukken.
Dan is uw' zeedlijkheid de staf, waarmeê uw vuist
't Opbruisende geweld des wederstands vergrnist.
Zoo ment de God der zee d'azuren schelpenwagen
En 't snuivende gespan, op 't woelend vocht gedragen;
De baren zwellen op, en, door den storm bestookt,
Is 't eenslags of de zee van hitte schuimt en kookt:
Zij stort zich op de kar, schier onder 't nat bedolven;
De paarden trappelen en strijden met de golven,
De manen rijzen op, van 't bruisend zout bespat,
En schudden 't lillend schuim als vlokken over 't nat;
Het voertuig zwaait en helt en waggelt op zijn assen,
Het is 't baldadig spel der hobbelende plassen.
Nu heft de God zich op, daar hij den zeestaf drilt;
De rossen zijn getemd, de baren zijn gestild.

De laatste vergelijking schijnt ons verrukkend schoon, door treffende eenvoudigheid
en getrouwe schildering. Zoo en zoo alleen wenschen wij door den dichter verkregene
kennis te zien aanwenden.
In de Nieuwe Gedichten, 1821 uitgegeven, verdient een schoone Lofzang op
Frederik Hendrik en het gevoelvol maar krachtige: Aan eene Verleide, loffelijke
melding; verdienen een paar luimige stukjes, vooral de Herfstavond, uwe geheele
opmerkzaaamheid, maar het juweel uit den bundel is Hagar in de woestijn. Ook dit
werd bij eene prijsuitdeeling uitgesproken, maar het opgegeven onderwerp, door
Bestuurderen van Felix Meritis gekozen, was zeldzaam genoeg eene echt dichterlijke
stof. Loots gevoelde dit en verdeelde zijne rede zeer gepast in proza en poëzij; in het
eerste behandelt hij de plegtigheid van den dag, de laatste is, buiten een korten, weinig
beduidenden slotzang, geheel aan Hagar in de woestijn gewijd.
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Een heerlijk tafereel van het Oostersche herdersleven opent het dichtstuk; Abraham
en Sara worden fiks en natuurlijk geschilderd, de moederlijke trots van Hagar, de
ijverzucht van Sara en het schuldeloos gekoos van Ismaël, dat beide verzacht en
lenigt, met meesterlijke trekken geschetst.
Maar eindlijk rijst de lucht, die de een zal mild bereegnen,
En de andre met een bui van onweêr straf bejeegnen:
Natuur werkt wonderdracht, maakt menschenraming stom,
En Sara's schoot draagt vrucht, in spijt van d'ouderdom.
Nu juicht zij, die eerst lag door schaamte en druk gebogen,
En weedom overwolkt nu Hagars lagchende oogen;
De dans wordt omgekeerd, de droeve gaat ter feest,
En zij zit stil, die 't hoofd der rijen is geweest.

Moederlijke bezorgdheid ontrust het gemoed van Sara bij de snelle ontwikkeling
van den sterkeren Ismaël; het is een regt dichterlijke greep, de woorden uit het boek
Genesis: ‘Ende Sarah sag den sone Hagars der Egyptische, dien zij Abraham gebaert
hadde, spottende,’ aldus op te vatten:
Zij somt haar jaren op, weegt Abrams ouderdom,
Haar ziel dwaalt ver van 't feest, haar lippen worden stom,
Zij ziet haar' zoon, haar bloed, door sterker hand verdreven,
Ver van zijn wettig erf, bij vreemden zwervend leven,
Den zoon der dienstmaagd, met de regten in de vuist
Van de eerstgeboorte, rijk in Abrams tent gehuist.
Zij ziet dit alles: feest noch zangtoon kan haar streelen,
Noch kinderkus; zij moet haar zorg met Abram deelen:
Zoo hij het uitzigt niet voor haar verheldren doet,
Dan zelfs wordt Isaaks liefde een doorn in haar gemoed.

Abraham stemt in hare bede, en Hagar wordt weggezonden. Loots schijnt ons, in de
volgende schilderij, onnavolgbaar. Het is Hagars uittogt:
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Schets gij het, die ooit werdt van onder 't dak verdreven,
Waar ge onbekommerd woonde, en altoos dacht te leven,
Of gij, wien 't versch nog heugt, aan ouderlijken haard
En d' arm der liefde ontscheurd, te zwerven over de aard;
Schets gij, wat weedom dan ons maakt zoo diep bewogen,
Als 't laatst gezigtspunt van 't verlaatne ontwijkt aan de oogen.
Gewis, wie koel dan blijft, niet op den grenssteen weent,
Die droeg nooit menschenhart, of 't is in hem versteend;
De grond, aan ons ontzegd, rijst duizendvoud in waarde;
Daar is het paradijs - de rest is ledige aarde;
De boom, door ons geplant, hoe dun zijn blad ook zij,
Wordt elders niet vergoed, al droeg hij specerij.
Zoo trekt nu Hagar heen, met de oogen neêrgeslagen;
Haar zoontje vat haar' hand, en waagt het niet te vragen
Waarheen de reistogt is, en schoon ze een blik soms wendt
Naar 't land, dat voor haar ligt, haar hart bleef in de tent.
Zij is in 't leger nog, bij rund'ren en bij schapen,
En peinst, wat thans het werk van maagd is en van knapen,
Wat daaglijks door haar zelv' werd in dit uur gedaan,
Wat zij beschikken moest, wie haar ten dienste staan.
Zij ziet de lamm'ren, die zij 't liefst bij voorkeur hoedde,
En 't moederlooze lam, dat zij verzorgde en voedde;
Zij peinst aan Isaak zelf, die van geen huistwist weet,
Of waarom hem, na 't feest, zijn broeder zoo vergeet,
Hem geen omarming, hem geen kus brengt d' and'ren morgen,
De onnooz'le weet van list, van toekomst, noch van zorgen,
Zij wendt haar oog terug, als hoort ze een herdrendrom.
Maar weent, dat ze is misleid, en ziet niet wederom,
Zij dwaalt om 't geen ze ontweek, met dwarrelende schreden,
En, door geen wensch gelokt, bestemt geen doel haar treden:
De beê van Ismaël, om d' eersten waterdronk,
Is 't eerst ontwaken uit den droom, waarin zij zonk;
Zij geeft; zij geeft op nieuw; de gloed der middagstralen,
In 't open zandig vlak, doet de aêmtogt zwaarder halen,
En werpt, voor koele lucht, een' vuurbrand in de long,
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En schroeit en blaârt de lip en droogt de vochte tong,
Die uit de heete keel zich rekt, den mond omwemelt,
En lekt, en vruchtloos zoekt aan 't even droog gehemelt.
Van buiten is het vuur, van binnen heete gloed,
De vochtbuis is verzengd, en kokend gist het bloed.
De moeder om haar kind, niet om haar zelf wanhopend,
Schrikt, nu zij voor het laatst de flesch met water opent.
Haar oog, te spade ontwaakt, ziet angstig in het rond.

Maar onze pen weet van geen uitscheiden, zoo schoon is dit meesterstuk; en toch is
er geene Hollandsche moeder, die het niet, na de mededeeling dezer regelen, weder
herlezen zal, die er de treffendste plaatsen niet uit van buiten kent. Wij weten geen
vleijender lof, geen schooner lauwer dan deze, en eindigen te liever onze beschouwing
van Loots' dichtstukken met dit vers, daar zelfs de Feestzang op de Drukkunst geene
schoonheden van hoogeren rang aanbiedt, daar in zijne latere verzen slechts op enkele
plaatsen meesterlijke grepen en treffende wendingen voorkomen. Het is niet ieder
gegeven, in de schemering van 's levens avondstond, bij het naderen van den nacht
der graven, Vermakingen te schenken als die van onzen eenigen Bilderdijk, en wij
verstaan onder eerbied voor grijze haren iets anders, als medelijdend prijzen van de
laatste gewrochten eens kunstenaars, die zijnen roem overleeft.
Inderdaad, het beeld van onzen lierzanger behoeft dien gebedelden krans niet; het
staat ons, die een vlugtigen blik op de vruchten van zijnen mannelijken leeftijd
wierpen, schooner dan ooit voor den geest; de Hollandsche Maagd zelve heeft
onverwelkbare lauweren om het hooge voorhoofd gevlochten. Stout, krachtig, soms
verheven als de vader onzer poëzij, van wien hij menige heerlijke wending gepast
ontleende, maar minder veelzijdig dan deze, en vooral in taal en woordvoeging altijd
onder Vondel, geven wij hem gaarne in den tempel der
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lyrische poëzij, naast Antonides of aan de zijde van Willem en Onno Zwier van
Haren, eene eervolle plaats. Wist het doorluchtig broederpaar van hunne verkregene
kennis doorgaans gelukkiger gebruik te maken; bezat de zanger van Het menschelijk
leven meer wijsgeerigen zin; huwde de dichter van Rozenmond - dien wij zoo gaarne
den vriend van ons hart noemen - in hooger mate diepe menschenkennis aan waar
gevoel; Loots gelijkt, overtreft hen veelligt op zijne beurt in breede en fiksche
schildering en doet in innige vaderlandsliefde zoo min voor den zanger van Friso
als voor den dichter der Geuzen onder. Van al de onmiskenbare voordeelen eener
geleerde opvoeding verstoken, eerst in de vervelende dichtschool der armzalige
verzenlijmers te kwader ure rond gevoerd, daarna onder de voor zijn talent meer dan
eenig andere gevaarlijke leiding van Helmers in de zucht voor gezwollenheid niet
beteugeld, ontsieren groote en grove gebreken zijne meesterstukken, maar het zijn
die van zijnen tijd, die van zijnen toestand, die van zijnen geest misschien, want
welke dichter heeft niet de hem eigene? en bij Loots wegen uitstekende. schoonheden
die ruimschoots op! Laat de opmerking der eerste ons aansporen onze eeuw regt te
leeren kennen, ons voor hare afdwalingen te hoeden, ons een juist denkbeeld van
ons eigen talent te vormen, en uitspattingen, naar welke zijde dan ook, te bedwingen,
liever nog voor te komen; dit zegt meer, dit is eervoller, dit zijner en onzer waardiger,
dan hem streng te gispen. Er is weinig objectiviteit in zijne verzen; hij heeft ons
dikwerf, bijna altijd, meer gevoelens van eenen dichter dan gedichten zelve; maar
ook Feith, maar ook Bilderdijk, zijn van die strekking niet geheel vrij te pleiten; en
hoeveel verontschuldigends en regtvaardigends is er in dit opzigt voor Loots in het
tijdvak der Fransche heerschappij ten onzent! Het vereischte eene moedige,
krachtvolle hand, in dien don-
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keren nacht een zee van schitterende bliksemstralen uit te schieten; wat zouden wij
het hem euvel nemen, dat de vonkelende gloed niet alleen het doodsche strand, de
verlaten beurs en de onteerde graven onzer voorouderen, dat zij ook het aangezigt
des dichters verlichtte en ons zijne gelaatstrekken kennen deed? En zoo ook later, in
rustiger tijd, zijne persoonlijkheid nog te veel op den voorgrond trad en den aanhef
zijner gedichten door gedwongenheid ontsierde, weten wij dan niet hoe moeijelijk
het valt van geliefkoosde vormen afstand te doen; ontvangen wij dan in Hagar geen
schoon bewijs, dat ook Loots zich zelf om zijn onderwerp kan vergeten, dat ook hij
in eenen anderen tijd de eischen eener hoogere kunst zoude hebben bevredigd? Het
zou gruwzame ondankbaarheid zijn, zoo wij om zoo vele heerlijke lyrische
fragmenten, vol van echte vrijheidszucht, waarachtige vaderlandsliefde en
onderscheidende oorspronkelijkheid, als wij in Loots' werken aantreffen, zijne verzen
niet in hooge waarde hielden. Volgende eeuwen zouden met regt verwijtende van
ons getuigen: ‘Zij hebben Feith, ondanks zijne sentimentaliteit, bewonderd; Bilderdijk,
ondanks zijne zonderlinge begrippen, vergood; en, eenzijdigen als zij waren, in Loots
den meest Hollandschen hunner dichters niet gehuldigd! Evenwel is denzulken de
onsterfelijkheid toegezegd; zij is voor geen mindere verdienste veil.’
Wij zouden hier kunnen en mogen eindigen, indien wij niet beloofd hadden, u in zoo
verre Loots als mensch te doen kennen, als hij zich in zijne werken vertoont; indien
daarin niet een paar plaatsen voorkwamen, die opheldering
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verdienen, inlichting geven kunnen. Hadden wij ons tot zijne lofredenaars
opgeworpen, wij zouden er van hebben gezwegen; thans maken wij gaarne van deze
gelegenheid gebruik, om, zoo mogelijk, eene bijdrage te leveren ter billijker
beoordeeling van ware dichterlijke geniën.
De bedoelde verzen zijn klagten over het ongeluk, dat er in ons vaderland aan
verbonden is, dichter te wezen en niet rijk te zijn. Ik zoude u die mededeelen, zoo
zij iets meer dan dit, zoo zij schoone uitstortingen des gevoels heeten mogten als
menige levensbeschouwing van Bilderdijk, als de uitmuntende verzen van André
Chénier:
Souvent, las d'être esclave et de boire la lie
De ce calice amer que l'on nomme la vie,
Las du mépris des sots qui suit la pauvreté,
Je regarde la tombe, asile souhaité.

Loots daarentegen is plat-aardig in zijn Aan eenen jongen armen Dichter (II Deel,
bl. 192), alledaagsch-geestig in zijne Gevolgtrekkingen, alom geldende, (II Deel, bl.
238), door den vorst onzer dichters waardiglijk beantwoord. Wij willen den vorm
vergeten om over de zaak te spreken, en het lot van een poëtisch genie, in zijne
dagelijksche betrekkingen, meer in het algemeen beschouwen; wie de gedachte van
Moore over Byron kent moge beoordeelen, in hoeverre ons geheugen ons haar heeft
herinnerd.
Wie, door de fortuin misdeeld, ten onzent de poëzij tot leidsvrouw verkiest, wete
vooraf dat hij allerwaarschijnlijkst den tempel des roems niet dan door de woestenij
der armoede zal binnentreden. En toch is dit nog slechts een deel der ellende, die hij
zich ter bereiking der onsterfelijkheid zal moeten getroosten. Wij zouden iederen
jeugdigen dichter er eene schets van willen geven, wanneer hij, bedwelmd door den
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roem, voor de eerste maal zijns levens, onder daverend handgeklap, de openlijke
gelukwenschingen zijner vrienden ontvangt. Maar, indien de jongeling waarlijk
dichter is, indien de natuur hem met de schitterende maar gevaarlijke gave van een
vurig genie bedeelde, hij zal onze bezorgdheid overdreven noemen, onze vermaning
in den wind slaan en, om Pope's uitdrukking te bezigen, vader en moeder vergeten,
om de dichtkunst alleen aan te hangen. Heeft hij er regt toe? Zonderlinge vraag,
voorwaar, zoolang de jongeling alleen staat: wij hebben voor ons een genoeglijk
leven verkozen, waarvan vergetelheid het einde zal zijn: aan hem de hooge zetel der
faam, zoo hij dien ten prijs van kommervolle dagen koopen wil. Voor niets minder
dan een vrijwillig afstand doen van alle de geneugten van rijkdom, gezelligheid en
rust, straalt de dichterlijke glorie om het hoofd eens stervelings: zij eischt de
opoffering van het heden aan de toekomst; het is eene kroon, die eerst na doorgestane
marteling geschonken wordt.
Maar zoo de jongeling, uit vrije keuze man, maar zoo de man vader geworden is,
heeft hij er dan ook nog het regt toe? Wij gelooven, neen; want hoe hoog wij de gave
der poëzij stellen, wij kennen hooger waarde aan de betrachting onzer heiligste pligten
toe, en geven geen dichterlijk genie regt, onschuldigen ongelukkig te maken.
Beklagenswaardig gebrek aan zelfkennis, riepen wij dikwerf uit, wanneer wij in de
rollen der letterkundige geschiedenis zoo menig onberaden dichter vrijwillig nieuwe
banden zagen hechten en in de beoefening der eerste plichten te kort schieten; wanneer
wij Dante vrouw en kinderen zien verlaten, terwijl hij Beatrice bezingt; wanneer
Petrarcha, jaren doorbrengende in de gedachte aan ideaal geworden liefde, niet dulden
kan, dat zijn eenige dochter onder zijne kamer haar verblijf houdt;
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wanneer wij in Young een onverschillig echtgenoot, een stuursch vader ontmoeten;
wanneer Sterne een dooden ezel beweenen en zijne moeder vergeten kan; wanneer
Bilderdijk...maar gij beklaagt hem als wij!
Vurig wenschten wij dan, dat geen waarachtig uitstekend genie zulke verpligtingen
des gewonen levens op zich nemen mogt. De ontzegging moge hard schijnen; bij
zoovele zelfstudie, bij die gedurige eenzame weelde hunner eigene gedachten, is
geen huiselijk geluk denkbaar, is geldelijke onafhankelijkheid zelden eene bijdrage
tot hoogere zedelijke waarde. Bij dat levendig gevoel van verstandelijke meerderheid;
bij die, voor het dagelijksch leven heillooze, verplaatsing van den zetel der
gevoeligheid uit het hart naar de verbeelding, hebben de geneugten van vriendschap
en liefde al het bekoorlijke verloren, worden zij lastig en vervelend tevens. Arme
ongelukkigen! die uw lot aan dat van zulk eenen man toevertrouwdet, waarom den
strijd met zijne idealen gewaagd! Had hij den dienst der goddelijken om uwentwil
afgezworen?
Wij zijn verre van in Loots zulk een alles overmeesterend genie te zien, verder
nog van in deze bedenkingen eene verschooning voor hem te moeten zoeken. Bij
zijn graf heeft een zijner eerbiedwaardigste vrienden een vereerend getuigenis van
de beminnelijkheid van zijn karakter afgelegd. Moge deze stem die der waarheid,
elke andersklinkende die der logen en afgunst zijn! Niemand wenscht het vuriger
dan wij. Maar mogt, gelijk sommigen willen, ook hier de waarheid in het midden
liggen en Loots even vreemd heeten mogen aan het verzengend vuur van die starren
van eerste grootte, als aan den zachten en liefelijken gloed dier kleinere bollen, wier
licht ons kwetst noch verblindt, men vergete niet dat men geesten als de zijne niet
met den gewonen maatstaf meten moet; men
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kenne vooral geheel, eer men oordeele! Men herinnere zich Moore's uitspraak: ‘hoe
aangenaam een schouwspel de man van genie moge opleveren, die zich in huiselijken
kring beweegt, die geduldig het juk der gezellige banden op zich neemt, de sfeer
waarin hij leeft verlichtende, zonder die te overschijnen; wij moeten ons nimmer
diets maken, dat zoo zacht of beminnelijk immer de onsterfelijkheid wordt verdiend.
De dus levende dichter moge populair, moge om eigen geluk of om dat van die hem
omgeven, bemind zijn, hij is op den regten weg, maar op dien der grootheid is hij
niet!’
Voor ons, wij bekennen het gaarne, wanneer bij ons door Loots' klagten over
miskenning en verzuim, of door het liefdeloos oordeel van anderen, eenige
twijfelingen oprijzen en wij ons herinneren hoe hij, die in zijne jeugd geen vaderlijken
vriend bezat, in zijn dichtstukje de Jeugd al den zegen van zulk eenen schutsgeest
zoo meesterlijk schetste; wij wenden, eer wij vonnissen, den blik op ons zelven, en
herlezen het laatste couplet van Burns' A Bards Epitaph, waarmede wij van u,
geduldige lezer, dankbaar afscheid nemen:
Reader, attend - whether thy soul
Soars fancy's flights, beyond the pole,
Or darkling grubs this earthly hole,
In low pursuit:
Know, prudent, cautious Self-Control,
In wisdom's root.

1835.
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Gedichten van A.C.W. Staring.
Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd.
Pegaasjen, hou eens stil!
Ik ben geen vriend van vitten:
Ik zuiver slechts, uit goeden wil,
Uw schoone manen van de klitten,
En lees de noppen uit uw staart;
Laat Pluto 't haav'loos kinhaar zitten,
Apollo scheert zijn baard.
STARING.

Een tweede druk der Gedichten van den Heer van den Wildenborch behoort onder
de verheugende teekenen des tijds, - het Nederlandsche publiek doet dan eindelijk
zijnen eersten, zijnen eenigen humoristischen dichter regt. Inderdaad, wie hoorde,
welk een verbazenden opgang bundels aan zoogenaamde Scherts en Luim gewijd,
nog in onze dagen maakten, mogt er aan twijfelen of ons vaderland verdiende eenen
zanger van zooveel talent te bezitten. Laat ons echter het algemeen niet te hard vallen,
daar zelfs de aanzienlijkste kunstregters den grijsaard eerst eene plaats aanboden,
welke de man voor jaren zoude hebben versierd. Staat de lauwer
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van het Instituut dan het schoonst op zilveren haren? Ook de late verkiezing van den
dichter van Diederik en Willem van Holland wettigt dat vermoeden.
De begaafde hoogleeraar Lulofs heeft de reden der laauwheid, waarmede zoo
velen en zoo verscheidenen deze fraaije verzen ontvingen, doen opmerken ter plaatse,
waar hij den heer Staring ‘den taal- en stijlkeurigsten, zinrijksten, kortsten en
kundigsten onzer hedendaagsche dichters’ noemt; wij maken gaarne de woorden van
dien voortreffelijken criticus tot de onze. ‘Elk woord’, gaat hij voort, ‘is bij hem juist
gekozen, in elke uitdrukking steekt verstand en geest, overal heerscht logische
afgepastheid, alles kenteekent den man van veelvuldige belezenheid en kunde.’ Doch
het was niet enkel ter herhaling dier hulde, hoe fraai en gepast, mijn lezer! dat wij u
het gevoelen van den zanger der Avondmijmering mededeelden. Wij stellen ons voor,
zijne laatste opmerking eenigszins breeder te ontwikkelen; zij is deze: ‘Een
zoogenaamd populair gevoelsdichter zal hij echter nimmer worden. Daarvoor discht
hij een voor teedere, verweekelijkte magen te stevigen letterkost op.’
Hollanders met teedere, verweekelijkte magen; wie het betwijfelt of er om
glimlacht, is vreemdeling in de geschiedenis onzer litteratuur. Wij spreken in proza
en poëzij van Hooft en Vondels dagen, als van die der gouden eeuw onzer letterkunde;
maar voor negentig van de honderd is de lezing hunner werken, gelijk een geestig
man van het rusten in Abrahams schoot zeide: ‘een genoegen, dat te grooter wordt,
hoe langer men het uitstelt.’ En indien wij vragen, waarom deze, waarom ook de
schriften van Visser en Huygens zoo vergeten zijn, welke naam zweeft dan op onze
lippen, is het niet die van Cats? Voor mij, ik aarzel niet te bekennen, dat ik het
betreurenswaardig vinde, dat de middelmatige Dordtsche dicht-
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school op de uitstekende Amsterdamsche kamer zegepraalde. Wilt gij een bewijs?
ik wed dat gij, mijn lezer! honderd bladzijden uit den Trouwring of het Houwelick
van buiten kent, daar u naauwelijks honderd regels uit de werken van Muidens
Drossaard, naauwelijks enkele zangen van de Agrippijnsche Zwaan heugen. Tracht
dit niet te verklaren, door dat gij onder het bewind der achttiende eeuw geboren
werdt, die eeuw van Feitama's en Fonteinen; den kinderen der negentiende ging het
niet beter. Vergeefs bekroonde de Maatschappij van Nederlandsche letterkunde voor
weinige jaren van der Palm als onzen grootsten redenaar, Bilderdijk als onzen
grootsten dichter; - wanneer men u vroeg: wie in onze dagen den uitgebreidsten
invloed op ons volk uitoefende, de naam van eenen anderen Cats moest het antwoord
wezen. Ge zoudt u zeer in mij bedriegen, indien gij waandet, dat ik geenen diepen
eerbied gevoel voor de verdiensten der Heeren van Zorgvliet en Boschwijk (want
waarom zoude ik aarzelen Feith te noemen?). Zij waren het niet, die hunne eeuw
deden stilstaan of ruggelings treden, het waren hunne n a v o l g e r s ; de eersten
schreven bevattelijk, eenvoudig, gevoelig; de laatsten schrijven sopperig, flaauw,
l a m z a l i g , - van daar die teedere, die verweekelijkte magen, waaraan zoo velen
kwijnen!
Er is in onze letterkunde, als in die onzer naburen, aan welke wij dit beeld
ontleenen, goudgeld, zilvergeld en kopergeld in omloop, en elke der drieërlei munten
heeft hare betrekkelijke waarde. Ik stem het gereedelijk toe; mits het koper slechts
het zilver en het goud niet verdringe. Over het algemeen heerscht er tusschen hen,
die de gouden en hen die de zilveren stukken slaan, eene zekere verwantschap van
ziel; zij benijden elkander niet, ik had bijna gezegd, zij weten dat de beurs van een
fatsoenlijk man beiden plaats vergunt. Cats en Feith, geloof mij, wisten zeer wel de
verdiensten van Vondel
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en Bilderdijk te huldigen, zij waren van één geslacht! Maar de navolgers der eersten,
wat wilt gij, dat zij doen zouden? Zij gevoelden, dat zij slechts koperen munt konden
leveren. Zij verzilverden zoo veel mogelijk hun minder edel metaal, dewijl er geen
middel was om het te vergulden; zij verklaarden de gouden speciën voor fraai, maar
schaarsch, slechts voor enkelen bestemd, minder duidelijk van opschrift; - de
verklaring van het wapen eischte moeite, de uitlegging van het randschrift tijd, en
het publiek vond het eindelijk gemakkelijker bij schellingen en stuivers te rekenen,
dan bij dukaten en rijders, - de middelmatigheid had gezegevierd.
Betwijfelt gij het nog? Doorblader het mengelwerk van een onzer tijdschriften,
een almanak, een bundel gedichten, wat gij wilt, mits het den naam van poëzij drage,
en gij zult honderd rijmen vinden tegen één vers; gij zult er aantreffen, welke u zullen
doen betwijfelen, dat er ten onzent eene dichterlijke taal bestaat. Lees onze
proza-schrijvers en hen die deze beoordeelen; welk een klein gedeelte van het publiek,
hoe weinigen onder de laatsten weten de onderscheidene soorten van stijl naar waarde
op prijs te stellen: het waas der bevalligheid, dat over de verhandelingen van den
hoogleeraar van Lennep ligt; de schitterende geestigheid, die uit de schriften van den
hoogleeraar Geel vonkelt; het puntige en fijne van een van Assen, het liefelijke en
vloeijende van een de Vries. Er zijn ten onzent kunstregters, die een smakeloozen,
dorren, vervelenden stijl niet voor een gebrek houden in historische werken, die geen
gevoel hebben voor de breede trekken, waardoor Bosscha zijner tafereelen gloed en
kracht geeft, die in de schriften van Lipman juistheid van beschrijving niet met
keurigheid van uitdrukking zien wedijveren, die er geene schilderachtigheid in
huldigen, der Muze der Geschiedenis waardig. Er zijn schrijvers, die zich verbeelden
iets van van der Palm te hebben, omdat
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zij zich zoo plat mogelijk uitdrukken. Hollands Cicero vergeve het hun! Voor hem,
wien het gevoel voor het verhevene ontbreekt, is ook Mozes' onovertrefbaar: ‘E r
z i j l i c h t , e n e r w a s l i c h t !’ eene alledaagsche uitdrukking.
Vleijen wij ons dan met eene ijdele hoop, indien wij gelooven, dat een beter tijdvak
voor Hollands letterkunde aanbreekt, dat zij veelzijdiger, verscheidener, veeltooniger
zal worden? Wij vreezen dit niet; de dichtwoede bedaart, het publiek eischt meer in
verzen, dan gedachten welke duizenden duizendmaal even goed zijn uitgedrukt; het
getal der ongeroepene verhandelaars wordt kleiner, - men moet door eenige soort
van oorspronkelijkheid beroemd of vermaard zijn, om op eene gevulde gehoorzaal
te mogen rekenen; Staring's gedichten worden ten tweeden male gedrukt.
Wij ontvangen in de twee eerste stukken: Verhalen in Dicht, en gaan tot hunne
beoordeeling over. Niets zoude ons gemakkelijker zijn, dan die door eene vergelijking
van het talent van den Heer van den Wildenborch met dat der meest bekende
Engelsche humoristen te doen voorafgaan, maar onze inleiding was reeds zoo lang,
de definitie van Lulofs maakt haar overbodig. Ook koesteren wij eene zekere vrees
voor de onregtvaardigheden, waartoe dergelijke spelingen des vernufts dikwijls
verleiden; wij denken onwillekeurig daarbij aan bisschop Hurd, die Petrarcha met
Rousseau vergeleek en, om iets saillants te zeggen, eindigde, met te verklaren: ‘beide
waren dwazen, maar van verschillenden aard.’ En wat alles afdoet, Staring's hoogste
verdienste is zijne oorspronkelijkheid; welke vergelijking kan dan juist wezen?
Wichard van Pont, 800-1000; een verhaal in twee zangen, opent den bundel; het
zag in 1793, in de Bijdragen van Feith en Kantelaar, voor het eerst het licht. Hoe
verdienstelijk het zich daar onderscheidde, tusschen eenen Herfstzang van
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den eerste, en een stukje Op den dood van een Kind van den laatste; de heer Staring
liet het niet letterlijk overdrukken, maar betrachtte zelf de les, die wij aan het hoofd
dezer beoordeeling plaatsten. Deze les en zijne andere overbekende, welke hij
Polijsten titelde, maar die op geene zijner verzen kan worden toegepast, wenschten
wij, dat bij alle tweede drukken van gedichten werden in acht genomen! - Er zijn er
onder onze jeugdige dichters, die veinzen, of misschien inderdaad wanen, gaarne
aanmerkingen te hooren en bij elke, hoe gegronde, den betwisten regel, het betwiste
woord zelfs, hardnekkig verdedigen, - hun bevelen wij de twee drukken dezer beide
zangen ter studie aan: waartoe zouden wij hen op al de verbeteringen der volgende
stukjes opmerkzaam maken? Indien deze hen niet van het dwaze hunner eigenliefde
overtuigen, wat kan hen dan van die kwaal genezen? - De enge grenzen onzer
beoordeeling vergunnen ons niet met proeven te staven, hoe veel het stuk, vooral bij
den fraaijen trek van den vererfden dolk (bl. 6), gewonnen heeft; voor het publiek
kiezen wij, als modellen van korte en fraaije beschrijving, de burgkapel, in welke de
huid van het door Wichard verslagen monster tot trofee dient, en de schets van
Herman, Graaf van Zutphen, op het bruidsmaal zijner dochter. Zie hier het eerste:
De burgkapel ontsluit haar koor;
Daar breidt de drakenhuid,
Beglansd van dankbaar offerlicht,
Haar bonte schelpen uit.
Zij vlecht er, om een pijlerschaft
Als of zij leven had,
Den scherpgepunten kronkelstaart.
Met 's Ridders bloed bespat.
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Het wijde land viert meê den dag:
't Komt al, van haard en veld,
De omkranste deuren woelig in, De trappen opgesneld.

Gij moogt het uw gebrek aan verbeelding wijten, zoo gij in stede dier twaalf regels
er liever honderd over hetzelfde onderwerp had ontvangen. En nu Graaf Herman:
De Huiswaard deelt het paauwgeregt;
Zijn nabuur aan den disch,
De wakkre Graaf, heeft andre zorg,
Hem gaat geen beker mis!
Hoe kleurt zijn voorhoofd! als de roos
In Margareta's kroon!
Hij zingt, dat ieder welfsel klinkt,
Op groven krijgsmanstoon,
Van daden uit den ouden tijd;
Van strijden en van min;
En de eed'le rijnwijn schuimt alweêr
Ten blanken horen in.

Dat ik Beukelaar, Bing of van Beveren het penseel in handen konde geven; welk een
heerlijk beeld uit die krachtige eeuwen zouden deze coupletten u doen bewonderen!
Eene enkele aanmerking, eer wij van dezen eersteling scheiden; zij betreft de
laatste strophen, of liever, een enkel epitheton; wij gelooven, dat de jongeling dit
juister koos, dan de grijsaard: - oordeel, lezer!
1793. En liefde sluipt in 't stil vertrek
Waar blozende onschuld wacht.
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1836.

Zoo leidt de middernacht
In 't eind de liefde naar 't vertrek
Waar zedige onschuld wacht.

Hierop volgen Lenora en de Zwarte Vrouw, twee romances uit Staring's jeugd, die
ons, gelijk Wichard van Pont, op Gelderschen bodem verplaatsen, de eerste op het
Huis ter Wildenborch, de laatste op het Huis Staverden. Wij kunnen niet uit alle
stukjes proeven geven, maar willen hier eene vraag inlasschen, welke het titelvignet
uitlokte, die deze stukjes weder doen oprijzen. Waarom prijkt het wapen van
Gelderland niet langer op de lier des dichters? Hij heeft regt het te voeren, voor wien
de geschiedenis van zijne oudere en latere bewoners geene schuilhoeken heeft, die
zijnen geboortegrond zoo onnavolgbaar bezong:
Gij bergen!.... Heuvels acht de Faam,
Bij vriend en vreemd, te kleen een naam
Voor heerschers over meer verschiet,
Dan eigen erf den landzaat biedt! Gij Bergen! van 't gewolde vee
Beweid, en van 't gehorend ree!
Gij vruchtbre Dalen, waar de zon
Haar schichten koelt in bron aan bron;
Waar 't veldgebloemte 't vroegst ontluikt,
En langst aan winters magt ontduikt;
Waar Echo, als de meimaand keert,
Den zang van duizend vogels leert!
Gij Bosschen, die daar tusschen 't graan,
Wanneer de sikkels veldwaarts gaan,
Op nieuw versierd met lenteblad,
Smaragd gelijkt, in goud gevat!
Gij Beken: eeuwig vloeijend glas,
Dat snelt naar Rijn- en IJsselplas,
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Maar toeft, aan 't scheipunt van hun val,
Onzeker wien het volgen zal,
En, beurt om beurt, door 't schoon verleid,
Zoo mild langs ieders boord gespreid!
Gij Paradijs! van 't morgenland
Naar 't golventemmend west verplant!1

Dat is con amore geschilderd! Maar waartoe eene koude ontleding der schoonheden
van die oorspronkelijke verzen? Meer dan door deze zal de smaak onzer lezers
gelouterd en verfijnd worden door er een tafereel in een ander genre naast te hangen,
dat op zich zelf ook zeer verdienstelijk mag heeten; - er is geene onvruchtbaarder
kritiek dan de kritiek van het slechte, zegt Göthe. Daarom kiezen wij niet iets
alledaagsch, daarom kiezen wij den fraaijen lof van Holland, uit de Academische
Idyllen van Mr. J. van Lennep:
Gelijk aan den hemel de sterren verdwijnen,
Bij 't prachtig herrijzen der glanzende maan,
Zoo ziet men, waar Holland in glorie komt schijnen,
Den roem van alle and're gewesten vergaan.
Wat wil men hier stroom en riviergezicht noemen
En de oevers vergeten van Maas en van Y?
Wat durft men op 't schoon van een binnenzee roemen,
En gaat men de Noordzee, haar moeder, voorbij?
Wat spreekt men van stadjens uit and're gewesten,
En meldt Amsterdam niet, met torens bekroond;
Dat, niet in haar omstreek, maar binnen haar vesten,
Des zomers een' hof vol geboomte vertoont?
Wat hoor ik van bosschen en wouden gewagen?
Men treê 's Gravenhage, ja Haarlem slechts uit.
Wat schept men in grazige beemden behagen,
Als Holland de vetste, de rijkste besluit?

1

Hertog Willem's bedevaart, Gedichten van A.C.W. Staring, IIe stuk, bl. 46.
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Bemint gij de velden, het golvende koren?
Bezoekt dan het Westland, in halmen gehuld:
En kunnen u deftige hofsteên bekooren?
Met deftige hofsteên is Holland vervuld.
Behagen u vrolijke, zachte tooneelen?
De westersche duinkant biedt lagchend die aan:
Of wilt ge u vermaken in vreemde taf'reelen?
Gij ziet in Saardam of in Broek u voldaan.
Begeert gij 't vermogen der kunst te bewond'ren,
Hoort dan, in Noordholland, het buld'rend gedruis
Van 't uitheemsch kanon in een' binnenvaart dond'ren;
Ziet driemasten zeilen door de opene sluis.
Gaat Katwijk bezoeken, den Helder beschouwen,
De steden doorreizen, vol trotschheid en magt,
Versierd met paleizen en trotsche gebouwen,
En kerken en tombes, vol rijkdom en pracht.
Wie Holland doorwandelt, ik durf dit herhalen,
Hij vindt tot verbazing oneindige stof.
Ja Holland zal eeuwig met majesteit pralen:
Aan haar komt de zegekroon: haar zij de lof.

Adolf en Emma en Folpert van Arkel, 1160, zijn twee romances, die te zamen een
schoon geheel uitmaken; de scherpe tegenstelling welke het eene stukje tot het andere
oplevert, verraadt den meester. Het eene schildert ons den jeugdigen en dapperen
Adolf, terugkomende uit Italië, (waar hij, onder Hendrik I Graaf van Gelder, Keizer
Frederik Barbarossa bij de belegering van Milanen had vergezeld), op weg naar
zijnen burg, op weg naar zijne geliefde Emma. Hoe eenvoudig, hoe treffend, hoe
verliefd zijn zijne herinneringen, zijne vooruitzigten:
Hij naakt en voelt zich meer bewogen
Op elke schred.
Hier heeft de liefde aan duizend oorden
Haar merk gezet.
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Een kus, in deze beemd geweigerd,
Werd daar beloofd;
En, bij dien heuvel, half geschonken,
En half geroofd.
Maar de eed'le beuk, den veldweg nader,
Is hoogst gewijd!
Zijn stam kan Emma's j a getuigen,
En noemt den tijd.
‘Haast zal,’ zoo juicht hij, ‘op zijn schorsen
De trouwdag staan!
De dorpsjeugd, onder 't breede lommer
Ten reije gaan!’
O zoete droom, die 't bangst ontwaken
Te ras verdreef!
Geen welkom klinkt, daar 's minnaars harte
Bij 't scheiden bleef!

Gaat het u als mij, lezer! dan is uwe belangstelling opgewekt, en wenscht ge te weten,
welke ramp Emma getroffen heeft:
Zijn bruid is in Ter Ledes muren!
In Folperts magt!

En nu verwacht gij misschien eene heftige uitboezeming van Adolf's smarte? Hoe
weinig zoudt gij Staring in kennis van het menschelijk hart evenaren; - de jongeling
klaagt noch weent, maar rijdt verder
Als droeg een stormwind, langs de weiden,
Den klepper voort.

En in plaats van het liefelijke landschap, dat ons in het begin dezer romance aanlachte,
verrijzen nu de vesten van van Arkel voor onze oogen, en eene huivering grijpt ons
aan,
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terwijl wij den jongen held in het doodsche en ledige roofnest vergezellen. Wij
vliegen de zalen met hem door, de enge kronkeltrappen van een kerker af, en het
wordt ons akelig te moede, wanneer eene vlam er ons den weg wijst, en de gewelven
slechts het gebons zijner voetstappen terug kaatsen.
Nu drukt een welfsel, ruig van schimmel,
't Verengde pad;
De vlam drijft trager tusschen wanden,
Door moord bespat!
Zij staat; zij rijst; en lekt niet langer
Het purpren slijk.
Wat ziet hij, bij haar sombre stralen? Een maagdenlijk!
Hij staart het aan, met scheemrende oogen;
Herkent zijn bruid!
En ademt, op haar koude lippen,
Het leven uit.

Hoe benijde ik den dichter dat zwijgend sterven! ‘C'est trop aimer quand on en
meurt’ is een woord uit den riddertijd.
Doch uw gevoel is onbevredigd, mijn lezer! en de dichter verplaatst ons in de
volgende romance op het burgplein, onder de breedgetakte linde, die voor het grijze
slot der van Arkels stond, dat binnen de wallen van Haestrecht lag. Het metrum is
veranderd, maar de spelers nog meer dan het metrum, gij ziet hen voor u, de boozen:
In Haestrechts wal zat Folpert aan,
Met menig spiesgezel;
En wat daar op den schenkdisch blonk
Was goud, dat eens de godsvrucht schonk
Aan klooster en kapel.
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En 't maal, den woesten hoop bereid,
Werd met geen jok gekruid:
Bij 't razen van den bekerstrijd,
Vaart spot, die 't heilig driest ontwijdt,
Hun ruige lippen uit.

Zie daar de gezellen Folpert waardig; eerst schildert de dichter hem u zwijgende,
maar hij moet afgrijzen inboezemen; - de haren rijzen te berge, bij zijn stoffen op
zijne gruwelen, zijne minnekoorts voor Emma, (een Folpert spreekt van b r a n d en
niet van l i e f d e ), den moord der kuische en de helsche lust waarmede hij Adolf
bespied heeft, er is climax bij Staring zoo in het booze als in het goede:
‘Hij zocht, hij vond het kerkerwelf,
En keerde niet van daar!
De beker schuimt voor h e m niet meer! Vul, tot de kim, den mijnen weêr En doe 't nog vijftig jaar!
‘Vul aan, nog eens!’ De schenker draalt
En Folpert wendt zich om:
En die des schenkers plaats vervult,
Een onbekende, in zwart gehuld,
Treedt toe, en maakt hem stom.
Zijn kleed is niet ten dienst geschort:
Geen kruik is in zijn hand:
Zijn borstlig haar stijgt woest omhoog;
De norsche wenkbraauw drukt zijn oog,
Dat diep verholen brandt.
Hij komt! het gras welkt voor zijn voet:
Het loof rilt boven hem:
En, als hij nu voor Folpert staat,
Grijnst tijgergrim op zijn gelaat:
Brult hij met holle stem:
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‘Ik ben 't!’ - Moorddadig klaauwenscherp
Strekt hij naar Arkel uit;
Verscheurend slaat hij 't in zijn leên:
En, door 't ontvlamde luchtruim heen,
Verzwindt hij met zijn buit.

Wij zijn uitvoerig geweest in het beoordeelen der eerste stukken uit dezen bundel,
deels omdat zij reeds voor zeventien jaren het licht zagen en er dus sedert hunne
verschijning een nieuw geslacht ontloken is, deels en vooral, dewijl zij ons toeschijnen
de beste van onzen dichter bij uitnemendheid, zoo als Staring Bilderdijk noemt, te
evenaren in juistheid van teekening des tijds, te overtreffen in verrassende wendingen.
Wij kennen, zelfs bij onze Germaansche naburen, anders meesters in dit genre, geene
verschijning des duivels, die treffender werking doet, de poedel in Göthe's Faust
uitgezonderd, maar dit is een tafereel van geheel verschillenden aard. Op de
verdiensten der versificatie opmerkzaam te maken, achten wij overbodig; een andere
dichtsoort zal ons ongezochte gelegenheid aanbieden, over het eigenaardige van
Staring's stijl te spreken. Hoe gaarne zouden wij hier hulde doen aan al het schoone,
dat ons in de overige stukjes van dezen aard wordt aangeboden; de fraai geschetste
verkleeding van Ada (bl. 73), welke met de beroemdste schilderijtjes van die soort
kan wedijveren, - het door breede trekken voltooide tafereel van Nijmegen, op
Eleonora's bruidsdag (bl. 59); - den fikschen toon, dien wij in Arnhem verrast, - de
krachtige taal, die wij in het Schip van Bommel bewonderen. Doch wij kunnen niet
alles opnoemen, wat ons getroffen of bekoord heeft. Wij mogen echter Hertog Arnoud
in den kerker, 1469, niet met stilzwijgen voorbijgaan; de aanhef is echt dichterlijk:

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

143
De herfstnacht luistert ademloos,
Om 't hooge slot te Buren:
Drie grachten over, klinkt een stem;
Men antwoordt van zijn muren.
Zij riep de derde wachtpoort uit,
Die Arnoud in zijn kerker sluit.
Gij, Arnouds zoon en onderdaan,
En dubbel pligtvergeten!
En gij, naast Gelders Hertogsstoel,
Als Hertogin, gezeten!
Wat sloegt ge uw handen, al te snood,
Aan Vader, Vorst en Echtgenoot!

Wij gevoelen eerbied voor en deernis met den gevangene eer wij hem aanschouwen.
Het vertrek, waarin de dichter ons binnenleidt, is in overeenstemming met de stilte,
die hij schetste, - met den ernst, waartoe hij ons stemde. Eene grijze kloostervrouw
leest bij het flaauwende lamplicht den rampzaligen Vorst I Samuël XIX voor, welk
eene voortreffelijke greep! ‘Ach!’ jammert de Hertog,
‘een strenge hand
Sloeg mij nog dieper wonden;
En 'k heb geen Michal, in mijn druk Geen Jonathan gevonden!
Mijn b o e i j e n braken list noch kracht,
Schoon 't vierde jaar zijn loop volbragt;
Het vierde! sinds dat heilloos uur,
Toen maan- en starlicht faalde;
Alleen de toorts het spieglend ijs
Met doffen gloed bestraalde,
En, 't Maaswed over, voor mijn treên,
Langs 't pad...naar dezen kerker! scheen.’
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Schat gij naar waarde dien rijkdom van verbeelding, die aanschouwelijkheid van
voorstelling? Een verhaal van het lijden in den kerker konde, na het eerste couplet,
in het tweede geen belang meer inboezemen (Staring herhaalt nooit!), daarom
ontvangen wij die meesterlijke schets van den togt derwaarts. Dat onze jonge dichters
dergelijke trekken wisten na te volgen!
En nu de non. - Hoe fijn is het bezorgde, vrouwelijke karakter gevoeld in haar
oprijzen en haar fluisteren! - zachtkens zegt zij:
‘Uw dienstmaagd, Heer, hoe zwak in schijn,
Zal Jonathan, zal Michal zijn.
Vlie! strekke u deze kloosterdos
Ten schuts voorbij den wachter;
Ik blijf met ongesluijerd hoofd
Hier, voor u biddend, achter.
Al dreigde doodstraf in zijn blik,
Uw Absalom baart m i j geen schrik.’

Arnouds verhevene weigering is den grootsten dichter waardig; wij willen u die
plaats geheel mededeelen; welk eene diepte van gevoel, welk een edelheid van harte!
‘O, meer dan Michal, loone u God
Wat Hij alleen kan loonen! Maar - Bruid des Heilands! 't eergroen waard
Der paradijspalmkroonen! Maar - wat me uw trouw te hopen gaf,
Wijst deze handdruk dankend af,
Stond d a a r de pligt van g a d e en v r i e n d M i j n pligt staat h i e r te lezen1

1

Samuel XXIII: 15, 16 en 17.
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Die David, mij in lot gelijk,
Moet ook mijn v o o r b e e l d wezen!
Hij was 't ‘die 't nat voor God vergoot,
Toen Betlems put hem laaf'nis bood.’
Hem volg ik na! d e n k e l k d e r H o o p
Zal ik den Heere wijden: Ik stort Hem uit! Gij kocht te duur
Mijn slaking voor uw lijden,
En laaddet nieuwe schuld op 't hoofd,
Van die mij staf en vrijheid rooft.
Doch, breekt, wie alle kluisters breekt,
De dood haast deze banden,
Mijn graf zij, waar gij 't aardsch gewoel
Ontvloodt in kloosterwanden;
Waar Geertes1 oor zich luist'rend nijgt,
Als 't offer van uw lippen stijgt.
Laat daar uw heilig overschot
Zijn rust naast mij erlaugen,
En sluim'ren tot het groot gerigt
Vergeldend aan zal vangen;
Gods Engel met bazuingeschal
Het dor gebeente wekken zal!
Heeft dan, helaas! mijn oog geen zoon:
Geen zoon! - of gaâ - te ontmoeten;
U, Edelhartige! u zal 't zien;
Mijn juichstem zal u groeten;
Den duizenden, die om mij staan,
Verkondend: Dit heeft zij gedaan:
Toen ik, van kroost en echtgenoot
En trouw'looze onderzaten -

1

St. Geertruid, de patrones van haar klooster.
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Ik, grijsaard! - smaad'lijk voortgesleurd,
Geboeid was en verlaten,
Toen sprak ze: ‘ik zal, hoe zwak in schijn,
Een Jonathan, een Michal zijn!’

Ik zou mij zeer in u bedriegen, mijn lezer! zoo ge niet met Staring uitriept:
Schoone strijd
Van weig'ren en van dringen!

ik ben zeker, dat gij, even als ik, de laatste regelen des dichters al te bescheiden
noemt. Wij gelooven, dat zijn voortreffelijk vers mr. A. Bogaers uitlokte II Samuël
XXIII v. 15, 16 en 17 te bezingen; wanneer ik de Heer van den Wildenborch was,
ik zou trotsch zijn op zulk een invloed.
Ik weet niet, of gij zooveel als ik van bloemen houdt, of gij gaarne een uur tusschen
die kinderen der lente verwijlt, niet op de onafzienbare velden, welke men in de
omstreken van Haarlem, in April, gaat bewonderen, om er zich bij wijlen het bekende
versje van de Decker te herinneren; neen! op het kleine perk van een fraai buiten, in
de warme zonnestralen van eenen laten Meidag, verscheidenheid zonder vermoeijing,
kunstweelde en geen handelschat. Indien ik er zeker van ware, ik zoude niet vreezen,
dat ge mij kwalijk verstaan zult, u bekennende, dat, even als mij daar de kleurrijke
en de geurigwasemende, de statelijke en de eenvoudige beurtelings uitlokken, even
als ik daar gaarne uren bij elke verwijlen zoude, Staring's gedichten mij doen stilstaan,
mij boeijen en betooveren. Wilt gij den eersten lust verklaren, door dat het ten onzent
zoo lang winter is (ik zou liever zeggen een voorspel en een naspel van winter,
waaraan, met het krachtig middenstuk, zin en geest ontbreekt,) - wilt gij het den
tweeden doen, door dat in zoovele dichtbundels een winter heerscht,
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als die, welken ik beschreef, ik heb er niet tegen. Alles, wat ik er mede zeggen wilde,
is, dat het tijd wordt van de trotsche bloemen te scheiden, om een blik op de nederige
te slaan; ook zij hebben haar eigenaardig schoon.
Het vogelschieten schijnt ons het geschiktste stukje, om tot die soort van Staring's
poëzij over te gaan, waarin wel de locale kleur bewaard is, maar die niet schittert
van des dichters historische kennis, die ons allengs voorbereidt tot dien humoristischen
verhaaltrant, in welken niemand hem evenaart, in welken, de hemel verhoede het!
niemand beproeve hem na te volgen. Welke trekken van fijne opmerking en
waarachtig gevoel biedt deze vertelling aan; wie heeft Mijntje niet lief:
Zijne ouders waren grijs en arm,
Zij leefden van zijn loon:
Als dienaar was de vlijt zijn roem;
De dankbaarheid als zoon.
Dat won zijn brave bruidjes hart!
Ook z i j droeg trouw haar deel:
Zij paste een kranke moeder op;
En 't scheen haar nooit te veel.
Wat bragt zij vaak den winternacht
Aan 't zorg'lijk leger door!
Maar, las men 't op haar bleek gelaat,
Zij gaf iets anders voor.

De Vorstin in het dorp en De hoofdige boer, wie zoude gelooven, dat zij uit ééne
veder vloeiden met de Verjaardag, uit welken wij ons niet kunnen weêrhouden deze
verrassing des vaders af te schrijven:
Hij staarde 't vijftal rond,
Met vragende oogen; tot het hoofdgerecht
Zijne aandacht trof; een baksel, uit de bloem

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

148
Van tarw, door Wilhelmines hand gevormd!
De ronde boord omgaf het kroonswijs; vlak
Was 't middelperk, dat 's grijsaards jarental
En naam vermeldde. Lagchend riep hij toen:
‘Wee ieder, die op Eva's docht'ren bouwt!
Der vroomste zelfs kleeft wat bedrieg'lijks aan!
Neem dit tot troost, Bailluw, wanneer u 't kruis
Der huisbestiering drukt; of 't eenzaam dons
Vaak al te koud schijnt, om Driekoningen.
'k Roep heden ochtend, uit mijn schrijfcel: “Kind!
Is 't niet de zesde?” “'t Moet de vijfde zijn!”
Kucht Wilhelmine: mijn geboortedag
Met snel bezin verlooch'nend. Niet genoeg!
Zij troont mij - om haar gasten en haar taart
Hier heen te sluiken - naar mijn appelboom.
Een bloemstruik, dien haar Volkert schonk (zoo 'k meen,
Nahusia gedoopt) was juist ter hand,
Tot lokaas! Maar onze Ondeugd faalt hier nog?’ -

Lees zelf verder, mijn lezer! Edelard heeft familietrekken gemeen met der Wirth
zum Goldenen Löwen, en der redliche Pfarrer von Grünau.
Wilt gij nog meer bewijzen van veelzijdigheid? Lees: Hoop verloren, Trouw
bewaard; Vulcanus' wraak, (waarop wij veelligt later terug komen); Het bezoek van
Fohi, en de tuchtiging der Algerijnen, 27 Aug. 1816, in boeren-zutphensch, een
gesprek tusschen Engbert en Gartjan, een meesterstuk van objectiviteit. Hoe fraai is
de aanleiding tot het bombardement beschreven, - zij overtreft zelfs de gelukkige
expositie. Engbert verhaalt:
Die Algierse venters
Had sestig... ('k leuf meer!) kristemensen an flenters
Ehakt, uut baren meudwil; ook gink
Eur olde staelen weer an; ze gaf um gèèn dink!
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En onzen Könnink dorst ze òòk an te blekken!
Den was dat, köi denken, in den krop bliven stekken.
Ook duurde 't niet lange, of daar hait! de Ammeraal
Van de Capellen mos tot um. ‘Miinhaer de Ammeraal.’
Zei de Könnink, ‘ik mot oe es vragen:
Zol dat Dievengespuus van Algiers os plagen,
Noe het Franse, met Gods hulpe, klein is emaakt?
Dan waar 't Land uut den raegen in den drup eraakt!’
‘Reg zo, Oe Hoogheid!’ zei de Ammeraal, ‘en geen viven
En zessen meer mèt eur! - 't help ze maar stiven
In eur kwaa nukken; daarum - kort en goed:
Schaf I kogels, WI - schiet ze eur rààk op de hoet.’
‘Genogt’ zei de Könnink.

Wij huldigen de fijne opmerkingsgave van Bilderdijk, waar hij ons, in zijn
Buitenleven, de snorkerij van den Franschen soldaat:
dans quel grand combat
Lui seul avec de Saxe il a sauvé l'état,

vertaalt met den Hollandschen krijgsman, zediger en juister, van de marschen te doen
spreken en de wonden te laten zien:
Die hij voor d' ouden Prins in Berg op Zoom behaalde;

welk een lof komt onzen Gelderschen dichter niet toe voor de naïve vergissing van
den boer van Z.M. met Z.H. en dat onovertrefbaar gesprek tusschen den Koning en
den Admiraal?! Verder... maar ik mag niet meer afschrijven - gij zijt misschien mijne
recensie moede. En toch wil ik voor dit maal niet van u scheiden, zonder u de lezing
te hebben aanbevolen der twee sprookjes in deze Stukken voorkomende; zonder u
eene anekdote, de Biecht getiteld, zeer geestig en, eilaas! even waar, te hebben
medegedeeld. Het eene, de Doodendans, deed mij op nieuw ons gemis betreuren aan
eenen geestigen Hol-
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landschen omtrekschetser, zoo als Duitschers, Franschen en Engelschen er bezitten,
- het is een der aardigste kinderen eener fantastische verbeelding. Sint Nicolaas, het
andere sprookje, heeft in onze letterkunde geene wedergade in aandoenlijkheid van
trekken en bevalligheid van voordragt; het moest in geene bloemlezing, in geene
chrestomatie ontbreken.
Wijt het Staring's veelzijdige begaafdheid, dat gij nu nog slechts zijne minst
belangrijke zijde kent, en... maar gij verlangt naar de Biecht, luister:
't Werd Paschen; alles ging ter biecht,
In, 'k weet niet welke stad,
Waar Pater, 'k weet niet wie, den trek
Der meeste meisjes had.
‘Mijn Vader!’ hief Thereesjen aan,
‘Ik draag nu 't haar gekapt,
En heb mij sedert dag aan dag
Op de eigen fout betrapt.
'k Hoor overal hoe schoon ik ben!
Dit brengt mijn hoofd op hol;
't Weerstond den hoogmoed vruchteloos,
En draait mij als een tol.’
‘Foei, foei! Maar, zeg eens: bent ge rijk?’ ‘Och neen, als ieder weet,
Mijn jonger zuster is 't alléén,
Die erfde van haar peet.’ ‘Welnu, zoo heb geen zorgen meer:
Uw hoogmoed zal vergaan,
Wanneer men om uw zuster komt,
En u, schoon kind, laat staan.’

Gevoelt gij lust, mijn lezer! thans met mij die verzen van Staring te beschouwen, in
welke zijn humor beurtelings
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schertst, treft, gispt, roert en bijt? Ik stel niet gaarne iemand te leur, en zeg u daarom
vooruit, dat zij niets van de parodiën en travestiën hebben, hier en daar met
lachwekkende antithesen gekruid, dat Luimig Goed, door Jan de Rijmer aardig
beschreven:
Verbeeldt u, Heeren!
'k Laat Freia in een' hoepelrok,
God Thor met pruik en wandelstok
Langs 's heeren straten patrouilleren;
Le dieu des mers vertoont een' visch,
Thiasse een' hond met zeven koppen,
Iduna vent haar Weespermoppen,
En 'k vraag, of dat niet l u i m i g is?

Zoo ik niet vreesde, dat de Heer van den Wildenborch met zijnen recensent den draak
zoude steken, ik had grooten lust zijn gemoed bij een voorjaarshemel te vergelijken,
uit welken op hetzelfde oogenblik zonnestralen en regendruppelen ons verwarmen
en verkwikken. De gelijkenis zal den pijlen van zijn vernuft niet ontsnappen, en ik
had beter gedaan, de geestige teekening van humor over te nemen, welke mr. J.A.
Weiland ons in zijne voortreffelijke inleiding tot de Gedachten van Jean Paul
geschonken heeft. Of herkent gij in den Heer van den Wildenborch niet al de zeldzame
voorregten van hoofd en hart, door dezen in den humoristischen dichter vereischt:
aangeboren luim, eene wereldburgerlijke menschenliefde, een streven om het eindige
aan het oneindige te verbinden, - de kenmerken van elken humoristischen schrijver,
- een' dichterlijken aanleg, eene rijke verbeelding, eenen voorraad van verkregen
kennis - de onderscheidene gaven des humoristischen zangers? Staring ontving meer
nog dan deze; zoo min het verkeer in de groote wereld, als zijne waarlijk veelzijdige
studie, belette in hem de ontwikkeling of verstompte de fijnheid van
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zijn open zin voor het schoone der natuur: zeldzaam verschijnsel in de letterkunde
van smaak, voorwaar! Hij mag de schepper heeten van een nieuw genre van poëzij,
dat alleen in eenen hoogst beschaafden tijd beoefend en gewaardeerd wordt, hetwelk
evenzeer individualiteit als objectiviteit vereischt, en dat niet eer eene schaar van
bewonderaars vindt, voordat, om met Addison te spreken, zoetvloeijende poëten het
getal hunner geduldige toehoorders tot de broeders van den gilde bepaald zien, to
keep up the dignity of the fraternity.
‘Gij bekent dus,’ hoor ik de middelmatigheid zegevierend uitroepen, ‘gij bekent
dus, dat de verzen van den Heer Staring niet zoetvloeijende zijn?’ Hé, mijne heeren!
heb ik dan ooit beweerd, dat zij voortkabbelden als de golfjes van een' vliet, (om u
door geene vergelijking met dragonders laarzen te ergeren) dat zij elkander geleken
als twee druppelen waters, (om niet te zeggen, als twee dorre halmen)? Laat ik mij
op een gezag mogen beroepen, waaraan gij u niet onttrekken kunt. Göthe verklaart
ergens het humoristische karakter voor de ziel van den gezelligen omgang van
beschaafde lieden. Welnu, er heerschten in Weimar, beide toon en takt; - zijne
Excellentie wist zich even keurig als vloeijend uit te drukken, - hij had de gepolijste
phrases van honderd vorstelijke personaadjes met eene beleefde buiging aangehoord
en beantwoord: - van waar zijne liefde voor die stemming van geest? Omdat elke
uitdrukking van eenen echten humorist iets eigenaardigs en oorspronkelijks heeft,
omdat zij van denken getuigt en tot denken opwekt. Staring rekent op een denkend
publiek, dat smaak genoeg zal bezitten, zijne verzen niet naar den alledaagschen
trant te lezen, ze voor te dragen met die afwisselingen van metrum en cesuur, welke
de onderscheidene invallen of aandoeningen hem onwillekeurig geboden; - indien
het feilen zijn, ze zijn de voorwaarden sine qua non van zijnen schrijf-
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trant. Maar gij verzekert, dat het publiek niet denken wil; ik kan niet onbeleefd genoeg
wezen, te zeggen, dat het uw belang is, uwe lezers voor stationair uit te krijten; al
wat ik doen mag, is u verzoeken eerbied te hebben voor de schoonheden, welke,
ondanks de soms grillige overtredingen van maat en rijmwetten, in deze verzen
overvloeijen. Het zoude dwaas van mij zijn, u uit te noodigen in uwe dichtstukken
de citer met de hekelpen te verruilen, of eensklaps uit den eenvoudigen verhaaltrant
tot den hoogen odetoon over te gaan - ik eisch niet van u, dat gij beurtelings met het
potlood, de etsnaald en het penseel zult kunnen schetsen, omtrekken en schilderen,
- dat gij de regelen der versificatie met voeten zult durven treden, om ons door nieuwe
schoonheden te verrukken; maar, eilieve! berisp Staring over geene feilen, waar gij
hem voortreffelijk zoudt hebben genoemd, mits hij u geleken had, eenvormig,
eentoonig, eenkleurig geweest ware, om populair te zijn, en van niemand een'
oogenblik nadenken had gevergd, om zijne fijne allusies te verstaan.
Doch, ‘nous trouvons partout des leçons, mais bien peu d'exemples,’ heeft Voltaire
te regt gezegd; zijne aanmerking zij mij ter waarschuwing: hier maakt alleen overvloed
de keuze moeijelijk. Wij bepalen ons tot de Twee Bultenaars, een verhaal in de eerste
helft der vijftiende eeuw geplaatst:
Twee wakk're Bultenaars, Graaf Ot, die 't pak van voren,
Graaf Freed'rik, die 't van acht'ren droeg,
Begeerden Klara's hand, en vrijden drok genoeg,
Maar Jonkvrouw Klara had geen ooren.

Ziedaar in vier regels den toestand der hoofdpersonen geschetst, en het onderscheid
tusschen de beide bultenaars komisch aangeduid. Staring's exposities zijn meest
altoos nog luimiger, b.v.
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Vond Ivo, sinds een jaar, zijn eenzaam huis te ruim,
Ten leste scheen hem ook de lucht, bij 't ademhalen,
Te zwaar in Vrieslands vochte dalen.
Hij dacht: ‘'k Ben vrijgezel; 'k heb niets dat ik verzuim!’
En liet zijn' moorkop tot een uitlandsch togtje zaâlen.

of:
't Zat Klaas in de onderbuik; hij wou' gedurig sterven!
Maar 't liep in 't achtste jaar,
Hij kwam er niet meê klaar,
En neefje niet aan 't erven.

Doch gij wordt te regt knorrig, daar ik mijne bultenaars voort laat vrijen zonder naar
hen om te zien; wees gerust, de Heer van den Wildenborch zal u schilderen, hoe:
Eergierigheid hing juist met liefde in evenwigt
Bij Ot;

En de verteller vlecht er deze menschkundige opmerking in:
en die, op 't zien van zijn volhardend jagen,
Begrepen, dat de minneschicht
Hem erg trof, keken mis!
Dorst Freed'rik zacht te klagen,
Dan was 't van dieper smart.

De jongeling was dichter, lezer! en hij bidt het meisje aan, niet slechts omdat zij
schoon is, maar dewijl zij het land boven de stad de voorkeur geeft, dewijl zij den
blik naar vreugde van hoogeren aard wendt dan hoofsche schijnvermaken. Die hulde
aan wat haar gemoed edels heeft, ontsnapt dan ook der schoone niet, zij voelt zich
bekoord door den dichter; maar hoe meisjesachtig, (vergeef mij, schoone lezeres!)
hoe natuurlijk!
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Maar 't licht van hooger gunst wordt staag voor hem verduisterd;
Bij wijze van eklips! - naauw gaat het op, of 't schuilt
Weêr achter 't bultgebergt, dat uit zijn ruggraat puilt.

En of dit nog niet duidelijk genoeg was, zie hier Klara's laatste woord op het
aanradend:
‘Vrouw van een' Graaf te zijn?’
‘Al kwamen dubble Graven;
Al kwamen Prinsen, en zij stalden zoo veel gaven
Als titels uit en daverden van 't goud;
Met een' misbakken' man wordt Klara nooit getrouwd!’

Een minder talent dan de heer Staring had ons hier nu op eene even verliefde als
vervelende mijmerij der bultenaars onthaald; de Heer van den Wildenborch kiest
den natuurlijken toestand van verdrietigen:
Daar zat nu 't vrijerpaar;
Bijzonder Frits; de hand in 't haar!

En er verschijnt eene oorspronkelijke figuur op het tooneel: ik zoude vergeefs voor
u schrijven, zoo gij niet al het fijne gevoeldet van het w i j en o n s des ouden vriends:
Maar grijze Roêl, de trouwe Achaat van dezen,
Die zoo zijn heer en pleegkind zitten zag,
Begon, op zeek'ren dag:
‘Graaf Fritsje! kan het wezen,
Vertrouw mij dan, waar 't schort;
Eer 't erger wordt!
Gij zwijgt? Wel nu, dan ga ik weêr aan 't raden; Soms lukt mij dat!
Was jonkvrouw Klara niet
Zoo regt, zoo scheutig als een riet;
Of - beter! - waren wij ontladen
Van dat verwenscht te veel; (dat h i j toch naauwlijks ziet,
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Die ons als kind op de armen heeft gedragen!)
Misschien dat dan... zich - van den tijd - iets hopen liet! -

Zoo keuvelt de oude nog een wijl voort, en hoe en waar breekt Frederik hem af? Met
eene ontkenning of eene bekentenis? Neen, er ontbrak nog een trek om ons den
jongeling geheel te leeren kennen, die verliefd en mismaakt de prooi eener sombere
zwaarmoedigheid is geworden; Roêl geeft hoop op herstel van het ligchaamsgebrek;
Staring heeft, in het antwoord des bultenaars, de natuur naar het leven geteekend:
‘Voorzeker, Rudolf! en de Meester eischt geen loon
Die mij cureeren zal - de Dood!’

Wat dunkt u, lezer!
Roêl troost hem op zijne wijze, en vertelt met zijne breedsprakigheid, ja, maar
ook met zijne natuurlijkheid, dat de kapellaan hem verzekerde:
Te Hedel aan de Maas leeft een eerwaardig man,
Die u beschamen kan.
Die man hiet Wolf; hij woont, naar 't oog gemeten,
Vier kruisboogscheuten ver van 't dorp; links af.
Hij droeg zijn zoon en vrouw naar 't graf;
Maar wat hem -

Eene opmerking, mijn lezer! Vele schrijvers hebben beproefd, in proza den
praatzieken ouderdom te schetsen; maar wie kent gij, die het, gelijk Staring, in poëzij
waagde? Hoe voortreffelijk teekent de keuze van een enkel beeld, in deze regelen,
in Roêl d e n k r i j g s m a n e n d e n j a g e r ; - met al het ongeduld der jeugd breekt
Frederik hem af:
(‘Kort, Roêl! kort!’)
...Wat, in zijn oude dagen,
Hem overschoot,
Dat is een dochter, als geene oogen schooner zagen.
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De goede Roêl vergeet, dat de Graaf verliefd is.
(‘Al verder!’)
Van jongs af was Wolfs devotie groot,
Voor Kufus, die de martelstraf moest lijden,
Bij 't volk van Bacherach, in Keizer Nero's tijden.
Hij werd... de man werd in een wijnpers dood geplet,
Omdat hij 't outer van god Bacchus had geschonden.

‘Ontijdige vrome historie!’ zoude een minnaar onzer dagen uitroepen; doch wij lezen
een verhaal in de vijftiende eeuw geplaatst, en Staring weet, dat juistheid in schijnbare
kleinigheden eene schilderij van gewoonten en zeden voltooit; Frederik waagt niet
meer te zeggen, dan:
(‘Wel foei! en Wolf?’)

- En dit is nog te weinig eerbieds naar het begrip van Roêl:
Lag eens te bed,
Graaf Fritsje! Een amerij uw drift nog ingehouden! Wolf lag, en sliep; een maand geleên,
Wanneer de martelaar hem in een' droom verscheen;
En sinds - geef acht nu! sinds - vermag Wolf vleesch en been,
Gelijk week was, in elken vorm te kneden!
Geen twee-, geen drietal; neen! voor 't minst een twaleftal,
Ervoer 't! Een sukkel, overal
Bij boer en hond bekend, als bedelaar; van leden
Verdraaid genoeg, om voor een schildpad door te gaan,
Kwam gisteren, regter dan een outerkaars, hier aan.
Een die hem kruipen zag, den tijd van dertig jaren,
Vònd hem, spràk hem, en zal 't verklaren!
Daar is hij juist - de kapellaan!

En nu wenschte ik, mijn lezer! dat gij de definitie, welke Lulofs van het talent van
Staring gaf, overlaast en opmerktet, welk een onderscheid er is tusschen de wijze,
waarop de Heer
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van den Wildenborch zijne personen laat kouten en praten, en die waarop zoo vele
andere schrijvers bij ons zich verbeelden natuurlijk te zijn.
Dat Frits ging is ligt te ramen,

vertelt de Heer Staring verder, en ik zoude u den wonderdoener met zijne woorden
schetsen, indien ik alles mogt afschrijven. Vergun mij, het bij eene aanbeveling te
laten; maar neen, er zijn nog eenige juweelen in dit snoer, wier luister mij te zeer in
de oogen schittert - eene nieuwe halve kennismaking zoude slechts nieuwe spijt
wekken.
Frederik bezoekt Wolf en zijne dochter Agnes, en de uitkomst stelt hem niet te
leur; geene mijner lezeressen die het hem niet toewenschte:
Van effen schouders zweven
Zijn blonde lokken af; geen moedeloosheid dooft
Zijn blikken meer; zijn borst wordt krachtvol opgeheven.

Gij begrijpt, dat hij, in gepeinzen opgetogen, huiswaarts rijdt - ‘en bij Klara een
bezoek aflegt, als de vrijer van Cats, die zijn been regt heeft laten zetten?’ Neen,
lezer! het verhaal heet de twee Bultenaars, en niet de minste kunst des vertellers
schuilt in de behendigheid, waarmede hij de lotgevallen van beide dooreenvlecht:
Doch wie komt ginder als een wervelwind gevlogen?
Geen ander dan Graaf Otto. Wat voert h i j
In 't schild?

Hetzelfde als de andere; ook hij getroost zich, trots het wintersaizoen, den springtogt
over Maas en Rijn; zie hier de ontwikkeling van zijn karakter; gij moet romans
schrijven, zoo gij het uit de woorden over hem in het begin van het stukje vermoeddet:
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Hij landt aan 's grijsaards woning,
Doch vindt den huisheer niet; een winterzonneschijn
Heeft hem naar 't veld gelokt.
Met gulle pligtbetooning
Vervangt, terwijl hij toeft, zijn dochter hem. Den wijn
Van Bacherach genaakt zij met de lippen,
En biedt zij haren gast. Hij vindt dien meer dan goed;
Ook stolde 't guur noord-west zijn bloed;
Hij laat dies andermaal een kroesvol binnenslippen.
Maar, ras doortinteld van verraderlijken gloed,
Begint de vlinder nu om 't roosjen heen te zweven,
Dat schuldloos lokkend vóór hem staat!

Hoe nieuw en hoe kiesch is hier dat oude beeld aangebragt!
En heeft straks toornende ernst het maagdlijk zacht verdreven,
En vonkelt fierheid uit Agnetes schoon gelaat,
Te schooner dunkt zij hem!
‘O die de purperboorden
Van dezen mond...’ Een knellende arm omsluit
Haar middel, als deze aanhef wordt gestuit;
Daar Wolf komt!
Lijkbleek, zonder woorden,
Vast in den vloer geworteld, staart Graaf Ot
Hem aan!
Op 's grijsaards wezen straalde
Door gramschaps donk'ren nacht een flikkerschijn van spot.

Behoef ik u oplettend te maken op die keurige en krachtige taal? Maar gij verwenscht
mijne inlasschingen; zie hier hoe het Ot ging, nadat hem Wolf eenige woorden had
toegevoegd. Zijn
hand vaart Otto onder 't spreken
Langs beide schoudren; 't vleesch komt óp, gelijk door 't weeken
Een spons of meelbeslag door kracht van gisting, zwelt,
Klaar is de paddestoel! vóór kogelrond en achter.
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De lijder blijft geboeid aan voeten en aan tong:
Dat hij de ontbarsting van zijn grimmigheid bedwong,
Was dus geen wonderdaad.

En hoe Wo l f aan Ot beval, een jaar later, maar gebeterd, weder te komen, en hoe
Agnes Ot te paarde hielp, en hem uit haar vensterke bij het wegrijden bespiedde, en
hoe Ot op zijn kasteel bij Luik boete deed en eindelijk, van den dubbelen bult bevrijd,
Agnes, de dochter van Wo l f , die een vriend van Graaf Willem VI van Holland
bleek, te Heêl naar het altaar leidde, is dat alles niet beschreven in het boek, genaamd
Gedichten van A.C.W. Staring, IIde Stuk, bl. 25-36?
‘Maar Frederik?’ lispelt misschien eene lezeres; schoone bekeerlinge tot de poëzij
van Staring! wat heb ik u te weigeren? Minst van alles wil ik u de geestige regelen
onthouden, waarin de Heer van den Wildenborch verhaalt, wat de jonge graaf bij het
Hedelsch reisje heeft gewonnen. Zij getuigen van verstand en geest, kunde en kennis;
zie, melieve! hij won er v e e l bij.
Veel! naar 't flonkren van den glans
Der gunst uit Klara's ‘tweelingzonnen.’
Ook is, in steê,1 't gesnap der moeizucht al begonnen:
Na veertien dagen, meldt u 't kleinste kind op straat
Wanneer zij trouwen. Met der daad
Acht weken later... heeft de maagd haar woord gegeven.
Nu heet het: ‘Plotslijk is de sluijer opgeheven!
Aanstaanden herfst zal 't in Sint Maartenskerk
Hier te Arnhem wezen, met een zwier om van te beven.
De kantemaaksters zijn te Brussel drok aan 't werk;
Te Gent is 't laken voor de staatsieliverijen
Besteld.’

Ziedaar de praatzieke stedelingen; nu de dichterlijke verteller:

1

Arnhem.
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Maar, wat gebeurt? de wei'en
Aan 't bed der Grift zijn met haar lentegroen
Na Klara's komst gesierd; daar wordt in 't needrig Oen
De kleine kerk van Dionys ontsloten;
De priester stapt er heen; de heldre dorpklok luidt;
Nieuwsgierig komt het landvolk aangeschoten;
En nu! een stoet genaakt; 't is Klara! 't is de Bruid!
Zij steunt op Freedriks arm, en heeft dien steun van nooden,
Haar knieën trillen en haar adem schijnt gevloden,
Maar als de Man-Gods vraagt, als 't lotverbindend Ja
Luid klinkt uit Freedriks mond, spreekt zij het moedig na.

Hoe veel valt er nog te bewonderen, hoe weinig ruimte schiet ons over! Uit Hertog
Willems bedevaart in 1389 deelden wij u eene proeve mede1; zullen wij ons thans
bepalen tot de Noordsche Goden en hun Bouwmeester, eene les voor minderen, die
zich vermeten meerderen in den nood te helpen, en dwaas genoeg zijn op hunne
dankbaarheid te rekenen; of bij de Radja's dochter, een tafereel uit het Oosten, waarin
wij niet weten, welk beeld het best geslaagd te noemen, de karikatuur van Alexander
of de vermeende Thaïs? In beide stukjes verdient de beschrijving van het
onderscheiden paardrijden gelijken lof. Doch, even als wij bij de beschouwing der
ernstige gedichten menig meesterstuk stilzwijgend voorbij moesten gaan - het deert
ons nog, dat wij de heerlijke verzen van Lochem behoulen niet prezen - kunnen wij
ook hier uit alle fraaije stukjes geene proeven geven. Ter afwisseling kiezen wij een
fragment uit Marco, verzen, wier dictie niet onberispelijk is, en die men echter dus
voorlezen kan, dat de feilen u ontgaan zullen.
Het is u als mij bekend, lezer! hoe zekere letterkundiggodsdienstige school, in
plaats van vooruitgang, achteruitgang

1

Bladz. 137.
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predikt; welk een eerbied de dichterlijke talenten van haren stichter den Heer Staring
mogten inboezemen, zijn verstand was te verlicht, om in Bilderdijks poëtische
voordragt het overdrevene of onjuiste zijner stellingen voorbij te zien. Zie hier de
proeve, - hoe h u m a a n - i r o n i s c h bezingt hij den lof van dien bon vieux temps:
Eer aan den Ouden Tijd, en weg met de e e u w d e r r e d e !
Vivant de Dooden! roep ik mede!
Z i j d e d e n w o n d e r e n - WIJ d o e n 't g e e n w o n d e r s c h i j n t !
Ons v l i e g e n lijkt wat groots, maar, wèl bezien, verdwijnt
Het gansch mirakel! een ballon, van lucht gezwollen,
Draagt ons omhoog! - Wanneer, in 't Stoomland, wagens hollen,
Al loopt er beest, noch beestgelijke voor: De Ketel met zijn toebehoor
Vervangt het rennend span! - Of, gaat er een te water,
Zinkt vijf, zes vaêmen diep - en staat er
Te metslen? - Die het doet huist in een Duikerklok!
Armhartig kruimelwerk! Een ebbenhouten Stok Wat Quintessentie, uit gesteente of plant gezogen Een Woord zelfs, gaf voorheen den Wijzen alvermogen.
Zóó vèr ging Wetenschap! Maar nu ging ze achteruit Gelijk al 't Goede! en liet haar' droesem tot een' buit
Aan snoodheid, om, misbruikt, een nageslacht te plagen,
Onwaard het heilgenot der Zalige Oude Dagen!

Wie zou het ons vergeven, indien wij bij dien lof der oude toovenaren, niet aan een'
hunner gedachten, door den Heer van den Wildenborch zoo voortreffelijk geschetst?
Albertus Magnus, vraagt gij? Neen, lezer! want schoon het ons toeschijnt, dat onze
dichter, in het behandelen der Sage van den Tooverwijnstok den Duitschen meester
op zijde streeft, die een dergelijk wonder in den Auerbachs Keller in Leipzig laat ge-
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beuren1 - eene vergelijking zal u overtuigen, dat Göthe zijne verwen aan het palet
van Ostade en Teniers, Staring die aan Rembrandt en Rubbens ontleende - toch is
er een toovenaar in de Verhalen in dicht, die het ver van den genoemde wint; wij
bedoelen het vers: De leerling van Pankrates:
Nà Trismegist, het blijkt niet hoe veel jaren,
Was al de wijsheid van Egypte saamgevaren
In 't kale hoofd van Pankrates,
Professor Hyperphysiees
Te Memphis.

Welk een geestig begin!
Doch alleen die reeds Adepten waren
Bragt Pankrates op kennis hooger baan:

En van waar begon hij?
Den grenspaal ver voorbij, waar Laroisier bleef stuiten,
Ving h i j zijn' Cursus jaarlijks aan.

Maar dit zegt nog niet genoeg!
De Kleine Sleutel van den grooten Majorkaan2
Behoeft zijn jongrental geen voorhof meer te ontsluiten:
De z i l v r e n poorten zijn zij door;
Maar hier verslindt de nacht het minbetreden spoor,
Totdat de Leeraar wenk'.

Dàt mag climax, dàt inwijding heeten in het tooverpaleis der Alchymie.
Hij wenkt! een vloed van stralen
Spreidt glans, waarbij geen zon kan halen,
Wat Paracels', wat Helmont nimmer zag,

1
2

Zie het eerste deel van Göthe's Faust.
De clavicula van den Alchymist Raymundus Lullus van Majorka.
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De tempel van t Geheim staat flikkerend in dien dag,
En g o u d is 't breed portaal, g o u d zijn de binnenzalen!

Hoe die laatste regel schildert! - Maar Pankrates verstond meer dan de Hyperphysica,
en den leerlingen, die in drie jaren geen collegie verzuimden, gaf hij in de afscheidsles
iets van de tooverkunst ten beste. De man had iets van Staring in zijne liefde voor
kortheid; met twee woorden, op zijnen toon punktelijk nagesproken, kondt gij
wonderen doen:
‘Gesteld: een taak viel u te zwaar;
Gij wenschtet hulp; welnu! een stok, in 't lang gestoken
Door 't buisjen van een slaaf, en abracà gezeid:
Men zag als knecht te voorschijn springen,
Die stok en buisje was.’

En nu de alleraardigste vertelling:
Een student, Eukraat geheeten,
Noteert dit half recept: ‘Meer heb ik niet te weten,’
Denkt hij; ontsluipt het auditorium,
En speelt straks, bij een huislijk publieum,
Den wonderman.

C'est partout comme chez nous, mijn lezer!
Juist bleek zijn hospita verlegen
Om water voor een badkuip: ‘Anders niet!...
In Isis1 onbeperkt gebied,
Komt alle kracht den wenk des Wijzen tegen.’

De wijze van gisteren? Neen, van voor een half uur!
‘Een wandelstaf, een slavenkleed,
Zijn 't eenigst hier vereischt.’ Men brengt ze hem, hij treedt
Een tred zes zeven aan een zijde;
Verbiedt, na magistraal gehem,

1

De Natuur.
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Met rimpels op 't gelaat, en met vergroofde stem,
Het luistren elken ongewijde;
Bromt abracà; en 't lukt! de pop, die vóór hem staat,
Wordt mensch!

Ik ken geene plaats in een' onzer dichters, zoo rijk aan natuurlijkheid van uitdrukking
en levendigheid van beschrijving, als de volgende, die ik niet durf afbreken, om u
niet te veel te doen verliezen:
‘Draag water in die badkuip, kameraad!’
De Kameraad vat straks twee emmers op, en gaat Brengt water - gaat - keert - gaat; de kuip zou overstroomen,
Bij meer. ‘Houd op, vriend!’ zeit Eukraat.
De Vriend... werkt voort. ‘Een rare potentaat!
Hij schijnt van 't soort, dat wandlend pleegt te droomen.
Vent, hoor je niet? hou op!’ De Vent... werkt voort.
Een molenbeek stort klettrend van den boord
Der badkuip. Alles drijft. - Men poogt hem weg te jagen,
Die 't onheil sticht; met schoppen en met slagen
Begroet men hem; - vergeefs! - Daar valt Eukraat een bijl
Omtrent den haard in 't oog; hij grijpt die in der ijl:
‘Voor 't lest; laat blijven, doove kinkel!’
Vergeefs! - - Krak vliegt de schareminkel
Doormidden! En wat volgt? - O wee!
Verdubbeld springt hij op; de Dragers zijn nu Twee!
Vier emmers vullen zich, en lozen
Hun vloeibren inhoud! 't wordt een zee;
Een zee; en springtij zonder poozen!
Het schuimt de woning uit - de straat op; - zitbank, disch,
Kas, kist raakt vlot! - De Huisbestierster is
Voorlang gevlugt; Eukraat op 't punt van vlugten;

Eilieve, lezer! verander een' enkelen regel in dit meesterstukje, en zie, hoeveel het
zoude verliezen; wisch b.v. die herhaling van k a m e r a a d , v r i e n d en v e n t uit;
of be-
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schrijf met weidscher woorden dat water, hetwelk gij op u ziet aanstroomen; - maar
neen, gij hebt te veel gevoel voor het schoone, om dit fragment niet zonder zulke
proeven te bewonderen; zie hier het slot:
Eukraat op 't punt van vlugten;
Wanneer P r o f e s s o r komt! ‘Wat speelt men hier voor kluchten?’
Roept hij -

Hij maakt geene weidsche vertooning met zijne kunst gelijk zijn leerling, neen:
bromt ‘abracà!’ en ziet,
Een stok in tweên gekapt, ligt daar; geen emmer giet
Meer water uit, de zondvloed is verloopen;
En, met een' langen neus, Eukraat naar honk gedropen.

Laat mij ter waarschuwing van allen, die Staring mogten willen navolgen, zonder
als hij door de Natuur tot humoristisch dichter te zijn bestemd, zonder als hij taal en
versificatie meester te zijn, hier de les mogen herhalen, door hem aan het hoofd van
dit stukje geplaatst:
De kunst ten halve slechts aan Meesters af te zien
En voor volleerd zich in hun rij te zetten,
Loopt op beschaming uit! -

Indien eenige poëzij ter wereld, de Hollandsche is rijk aan dichtstukken, die niet
beginnen met het begin, had ik bijna gezegd, in welke wijsgeerige onderwerpen
worden bezongen, en die, om de slaperige toehoorders zulker berijmde verhandelingen
op de regte hoogte te brengen, eene lange inleiding behoeven, een niets om tot iets
te komen, zoo als de geestige schrijver der redevoering over de stokpaarden1 deze
noemt. De Heer van den Wildenborch, die, voor zoo ver ik weet, nooit

1

Scribleriana, door J.A. Weiland, bl. 63.
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met zijne papieren kinderen naar de hoofdstad reisde, om er die, in hetzelfde
wintersaizoen, in vier of vijf onderscheiden Maatschappijen te laten zien; die ze, zoo
als zijn Emma van Oud-Haarlem, voor een lief meisje schrijft, of zich, zoo als bij
de Vampyr, de Schat, of het Mystieke Testament, een klein, maar beschaafd gehoor
voorstelt, begint naar zijn humor hem stemt. Zie hier ten bewijze den aanhef der
Verloofden:
De Weduw van (dit Van welluidend in te vullen
Staat elken lezer vrij) - de Weduw Van bezat
Een Buiten, en verliet daarvoor de Stad.
Een Dochter had zij, die wij Suze heeten zullen;
Zij had, tot Neef, den jongen Boudewijn;
Tot Tuinman, Kees, den man van zieke Catharijn;
En - om er dien ook bij te sommen Den netgepruikten Heer Fransijn.
Tot haar Notaris praktizijn.
Daar hebben we onze Akteurs; één sprekende en vijf stommen.
Mijn Pythagorisch p e r s o n e e l
Kon schittrender! Maar 't s t u k beteekent ook niet veel.
'k Erken zulks, eer 't begint. Blijft dus een kijker zitten
Voor 't opgehaald gordijn, na dit vermanend woord,
En is hetgeen hij ziet en hoort
Vliegwerk noch hemelval, hij fluistre zulks niet voort,
Laat staan dan dat hij luid zou vitten.1

Gelooft gij, dat een der gasten op den Huize de Wildenborch, toen hun dit stuk werd
voorgedragen, opstond? Wij moeten het, helaas! maar zouden onregtvaardig zijn,
indien wij u niet opmerkzaam maakten, hoe verrassend, na het echt luimig verhaal
der liefde van Boudewijn en Suze, de aandoenlijke toon is, in welken de kluis
beschreven wordt, waarheen hun de wandeling werd ontzegd:

1

De Verloofden, Gedichten van A.C.W. Staring, IIde Stuk, bl. 159.

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

168
De Kluis! aan 's heuvels voet, waar 't beekjen langs komt schieten
Ten breeden vijver in, zacht murmlend bij zijn' val!
Waar nog hun ouderdom met lust gedenken zal
Aan 't zoet. dat hier hun kindschheid mogt genieten!
Waar 't eerst viooltje, omtrent den vliet, te vinden was;
Het eerst gerotel van de vorschen in den plas
Zich hooren liet; de tortel tijdigst landde;
En onverwelklijk loof den guren winter bande.
Waar vroeg de min hun lessen gaf,
Terwijl zij lagchend op den schoot der Onschuld zaten.
Waar 't afscheid werd geweend, toen Boudewijn den staf
Als jongling greep, om de oorden te verlaten,
Zoo dierbaar aan zijn hart. - Hij kwam, na 't derde jaar
Tot man gerijpt terug, hièr zocht, hièr vond hij haar!
Maar 't knopje werd ten roos: een Jonkvrouw stond nu daar In al den luister van haar schoonheid opgerezen En toefde zijnen groet: de vreugd door zedigheid
Getemperd op het blozend wezen.
‘Ach, Suze!’ meer werd niet gezeid;
Doch, wat de ziel bewoog was uit het oog gelezen; Hier! - in dit Heiligdom! - had eindlijk beider mond
Het woord gefluisterd, dat voor 't leven hen verbond! En derwaarts mogen zij geene avond-beêvaart rigten! -

De terugkomst van Boudewijn herinnert onwillekeurig aan eene bekende en fraaije
plaats uit das Lied von der Glocke; de onderscheiden behandeling schetst het
onderscheiden genie van Staring en Schiller. Het vergelijken zulker trekken heeft
voor ons iets uitlokkends; maar gij zelf kunt het dezen met dien des Duitschen zangers
doen. Veelligt echter hebt gij geenen Rabelais ter hand; wij dachten aan het versje,
door dezen vóór la Vie de Garantua geplaatst, bij het slot van dit stukje, waar Staring
het vrolijk einde zijner vertelling motiveert, met de regelen:

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

169
Voltooi het schilderij, zoo 't u vermaak kan geven,
Mijn lezer! om versierde ellend',
Tot kwelling van uw naaste, saam te weven.
De wereld heeft, tot aan haar uiterste end,
Geen mangel aan waarachtig lijden;
I k dicht er graag zoo weinig bij
Als mogelijk! en, staat het hier aan mij,
Of de u i t k o m s t t r e u r e n zijn zal of v e r b l i j d e n ,
Zoo maak ik Bouw en Suze blij; -

Hoor nu den schrijver van la vie de Pantagruel:
Vray est qu'icy peu de perfection
Vous apprendrex, sinon encas de rire.
Aultre argument ne peut mon coeur élire
Voyant le deuil qui vous mine et consomme;
Mieulx est de ris que larmes escripre
Pour ce que rire est le propre de l'homme.

Ik zou die woorden tot motto hebben gekozen, indien het der overdreven kieschheid
onzer dagen ware ingevallen, zich te ergeren aan het behandelen van onderwerpen
als de meesterlijk geversifiëerde Vangst van Mulciber1, de Verschalking van Wop2,
en het Toebijten van Francesca3. Zoo lang zij zich echter voor een talent als dat van
den heer Staring inschikkelijk toont, - aan een minder geestig penseel dan het zijne
blijve het schetsen zulker tooneelen verboden! - behoude ik mijne, met proeven uit
onze oude schrijvers gestaafde, verhandeling over het verband tusschen het verval
der zeden en het verbloemen der driften en portefeuille.

1
2
3

Vulcanus wraak, Gedichten van A.C.W. Staring. Iste stuk, bl. 142.
Nichtje Rijk en Signor Annello, Gedichten van A.C.W. Staring, IIde stuk, bl. 37 en 134.
Nichtje Rijk en Signor Annello, Gedichten van A.C.W. Staring, IIde stuk, bl. 37 en 134.
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Met de beschouwing van twee keurige vrouwenportretten wil ik mijne te lange
aankondiging besluiten: de eerste schoone gij herinnert u haar uit de
Verjongings-Cuur, is Annet, de geestige coquette. Al zullen mijne lezeressen van
mij zeggen, dat het mij als allen mannen gaat, die coquetten verfoeijen en zich toch
door coquetten laten wegslepen; het mag mij niet van het hart, haar met stilzwijgen
voorbij te gaan.
La voici!
Annet was beeldmooi - zei' haar spiegel; en Mama
Zei' 't met Mamzel, den spiegel vlijtig na,
Geen haatlijk Buiten hield de schoone meer verborgen;
Zij spilde aan 't jagervolk niet langer haar toilet,
En geestigheid! een afgebeden morgen
Rees uit de kim; de Puikbloem werd verzet
In 't luw der stedelijke muren;
Het kenners oog kwam haar begluren;
En Jonkvrouw Faam stak lustig haar trompet.

Hoe vlug geteekend!
Verscheen voor de eerste maal Annet,
Als Dorpeling, met hooggekleurde wangen
Op 't Cercle, en zat er stom - na weinig zuchten werd
Haar keursje ruim genoeg; haar tong vrij. Op 't Concert
De week daaraan... was Blooheid reeds vervangen
Door Spraakzaamheid. En op een Thé,
Dat volgde... was het Babblen zonder ende.
Ook kreeg elk Pronkertje van daag een schampstoot meê;
Terwijl zij, regts en links, heur naaldscherp nebje wendde.
Hun strooijenhoedskostuum leed last! Het Hielbeslag,
't Lorgnetglas aan een koord (schijnblindheids ridderteeken!)
De snuifdoos - geen der kwikken van den dag,
Waarin geen pijlspits van Annets vernuft bleef steken!
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Romanschrijvers onzer dagen! wat ik u bidden mag, laat het uw lust worden Staring
te bestuderen; gij vermoedt niet half, welk eene mijn er voor u in zijne verzen schuilt!
Zoo was een ieglijk nu haar klein talent gebleken,
Doch wat men niet betwijflen zal:
Tot haar vervolgpreek liep een telkens mindrend tal;
't Planetencorps, door haar, als zon, beschenen,
Zwierde uit d'attraktiekreits; en ... 't was in 't ruim verdwenen!
Het derde wintertij had sinds den herfst verjaagd;
De wiek des Tijds had uitgevaagd,
Wat bij de wereld, van Annet stond aangeschreven;
En, als voor dezen, kwam een Hofstoet haar omgeven.
Maar thans was 't rijper Jeugd, aan 't schip van staat vertuid,
Door ambtszorg, door de zucht gedreven,
Om onder eigen dak te leven,
En op een Huisbestierster uit.

Uw portret, mijn lezer?
Thans vond Annet ook raadzaam om te zwijgen.
Hoe dringend eene Amie bad,
(Die graag. bij vakatuur, haar' troon bestegen had!)
Aan 't recenseeren was Annet niet meer te krijgen.
Maar wijslijk wikken bij haar zelve mogt ze toch?
Dat mogt ze! en zat, op Kersdag, te bedenken;
En, op Sint Nikolaas daarna, bedacht ze nog,
Hoe veel er schortte aan elk van die zij 't Ja zou schenken. A? was Klein Duimpje; B? De Sparewouwer Reus;
C? was een jool; D? had een' scheeven neus.
Dus liep zij 't alphabet dóór en wèèr door - en woû niet.
Of, woû ze dan - tòch - wèl
Dan was het gistren I, van daag K, morgen L.

Het zij geene doove gepredikt, schoone lezeres!
Zie hier de andere beeldtenis; zij is in de schaduw geschil-

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

172
derd: maar hoe beminnelijk! Ik ligt haar uit een groot schilderij: Jaromir gewroken
geheeten, dat in dezen bundel voor het eerst wordt ten toon gesteld, den cyclus van
Jaromir voltooit en eene bijzondere studie zoude verdienen, indien ik niet al mijne
ruimte gebruikt had.
Zonderling genoeg moet ik beginnen met u zijne helsche Majesteit voor te stellen,
die
Straks na 't medevieren
Der Kersnacht, op z i j n wijs,

gij herinnert u de klokken en begrijpt, dat de Sjeur Tenterkwaad slechts incognito
reist!
Vermomd als katuil, boven Lochem rond kwam zwieren.
Wat voert Asmodeus er uit?
't Hoog spaandak naast de kerk doorborend, loerde zoo
Zijn blik ten leste ook in een slaapsteê. Die daar woelde De Kapellaan, gehuisd bij d' ou' Pastoor Smeet, of een mierenschaar hem over 't lijf krioelde,
Zich onder diep gezucht, van 't een op 't ander oor.
Wie had de schuld?

De lieve, die ik u wil doen bewonderen, of zoo als de heer Staring zegt:
De frissche Leonoor!
Doch zonder dat zij 't wist. De goê Begijntjes noemden
Het meisje Zuster, en beroemden,
Van afgunst vrij, zich op den kostbren schat,
Dien 't arm Konvent in 't vlijtig Kind bezat.
Maar, wat haar binnensmuurs eene eerkroon had geschonken,
Stond op de cedel der verdiensten niet gemeld,
Die onzen Kapellaan te klaar in de oogen blonken.
Hij had de Non, zelfs in verbeelding, nooit verzeld,
Als haar de huisorder of de Mater riep tot pligten,
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Waarvoor straks eigen wil bij Leonoor moest zwichten;
Doch naarstig had hij ze uit zijn vliering-cel bespied,
Wen ze in den moestuin zich somwijlen kwam vertreden.

Welke heerlijke verzen zijn de volgende, hoe aardig is de humoristische trek der
Bataafsch-blonde Hillegonda - hoe schilderachtig de vlugheid der jeugdige non
beschreven!
Was effen Grijs heur dragt: h a a r bleek een dragt te kleeden,
Die 't zachte van heur blos onoverschitterd liet.
De zwarte Keuveltimp, zich op heur voorhoofd krullend,
Verhief heur blank nog meer. Twee spelden (naar de wet,
Door Zuster Hill' - van kuif wat hóóg blond - ingezet,)
Haar bruine vlecht in lijnwaadplooisel hullend,
Verwekten spijt: maar 't schoon van Nora's voetjes w o n ,
Bij 't streng gebod, dat hun de schoepronk van die dagen
Ontberen liet. En op die voetjes werd de Non
Zoo zwevend ligt daarheen gedragen,
Of ze, als 't gewed was, vliegen kon.

Er was een tijd, waarin Hollandsche vertellers al wat natuurlijk is, natuurlijk wisten
voor te dragen; de heer Staring is van hun geslacht:
Steeds koortsiger, nam uit zijn' sterretoren
De vriend dit alles waar; ook klonk, te middernacht,
Hem weêr, bij 't Kersgezang, die tooverstem in de ooren,
Waarmeê het lieve kind elk hart in oproer bragt.

Hoe komisch-tragisch! - als ware de regel uit een onzer laatste treurspelen
overgeschreven:
‘Ach! had geen beulenhand mijn' schedel plat geschoren!
En stond mij 't vrijen vrij! en dat ik uit de borst
Haar wat mij pijnigt klagen dorst! Dat zij bewogen door mijn beden,
Mij kroonde met haar gunst!’
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De zonde brengt ons in de magt des duivels, lezer:
Hier was het jammrend ‘ach!’
Des aanhefs ook het slot; en die naar onder zag,
Door 't steile huisdak, schiet, ontkatuild, naar beneden.
‘Help, Heeroom, help!’ Eilaas, al 't helpen kwam te laat:
De Kapellaan blijft - overheerd door Tenterkwaad Een voorwerp om in 't gasthuis te besteden!

Staring's Booze is een geestig kweller!
Hij kruipt te negen uur de dekens preev'lend uit.
Geen Va d e r o n z e , waar ziju mond zich mede ontsluit,
Hàlf schijnt het de E n g e l g r o e t ; doch, eer men 't voluit hoore,
Is 't beter doof te zijn! Maria groet hij n i e t ;
Maar ‘Ave, ave Leonore!’
Herhaalt hij, tot gebrek aan asem 't hem verbiedt,
Geknield voor 't venstertjen, dat in den Moestuin ziet.’

En nu die meesterlijk geschetste, bezeten Kapellaan!
Ten laatste, hij kwam af; slof - slof; het hoofd gebogen,
Alsof hij langs den Berg naar Diamanten zocht.
Lenoor, met licht bekleed, stond voor zijn b r e i n : omtogen
Met digten nevel stond al 't andere voor zijne o o g e n :
Hoe luid een strafpreêk op zijn oorvlies trommlen mogt,
Doof bleef hij! - slechts vernam zijn geest het stadig weemlen
Van 't Kersnachtlied, dat hem verrukt deed heemlen.
En 't kluchtspel, dus vertoond, was niet met ééns gedaan;
Zijn kwaal liet door reliek noch klysma zich verjagen!
Zelfs teelde 't voorjaar nog bij de oude nieuwe plagen.
De buurten rond zwierf thans de Kapellaan Keek stijf in zijn brevier - en hief een deuntjen aan:
‘Leonoret, schoon ro zekijn,’ begon het.
Wanneer 't een jongenstroep, van ver hem nagegaan,
Meê blaârde, zijn crescendo won het
En zong 't alleen ten einde, -
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Lezer en lezeres! u zij de lofspraak, de verdiensten van den Heer van den Wildenborch
waardig, overgelaten; wij voor ons zien de volgende deeltjes met ongeduld te gemoet,
en hebben u aan het einde onzer lange recensie een verheugend berigt mede te deelen:
Staring's proza is ter perse!
Krijn las; en zei, zoo tusschen waken
En dutten in: ‘dat - kon - wel - klaarder zijn!’
Voor die half slapen, lieve Krijn,
Kan 't een, die droomt, slechts duidelijk maken:

Sedert wij in het Vde, VIde en VIIde nommer van dit tijdschrift, voor 1837, de Verhalen
in dicht van den Heer van den Wildenborch uitvoerig beoordeelden, verschenen de
beide bundeltjes, welke thans vóór ons liggen, in het licht. Zij doen ons geen enkel
grein terug nemen van den wierook, dien wij toen den heer Staring toezwaaiden;
reeds de inhoudsopgave dezer deeltjes getuigt gunstig van zijne veelzijdigheid. Voor
een paar gelegenheidsstukjes is hij beleefd genoeg onze welwillendheid in te roepen;
waarlijk, waren er nooit minder fraaije dan deze gedrukt, proeven uit dit genre zouden
ook elders dan bij
Een kopje slemp, een stukje taart
{ Pa
{ Ma
{ Oom
Ter eer van

{ Nicht

die weer verjaart,

{ hem
{ haar
welkom zijn.
Wij gelooven, dat onze lezers in onzen afkeer van herhalin. gen deelen, en in plaats
van eene verklaring wat wij in gedichten eischen, willen wij hen aanwijzen, wat wij
in die van den heer Staring schoon v inden. Hoe zouden wij het zoetvloeijende stukje,
Herdenking, kunnen voorbij gaan! ‘Zonderling,’

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

176
zegt misschien een onzer lezers, ‘heeft een beoordeelaar in den Gids met
zoetvloeijendheid op?’ Voorzeker, vrienden! het is eene verdienste in alle verzen,
mits men haar niet ten koste van sopperigheid verwerve; het is een vereischte in
Erotische poëzij. Wie echter in eene Ode de kracht van zijnen wijn doet te loor gaan,
door dien met water, water, water aan te lengen: hem beklagen wij; - maar wij
beloofden geene theorie te geven; zie hier Herdenking:
Wij schuilden onder dropplend loover,
Gedoken aan den plas;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
En speelde om 't zilvren gras;
Een koeltjen blies, met geur belaân,
Het leven door de wilgenblaân.
't Werd stiller: 't groen liet af van droppen
Geen vogel zwierf meer om;
De daauw trok langs de heuveltoppen,
Waarachter 't westen glom;
Daar zong de Mei zijn avondlied!
Wij hoorden 't, en wij spraken niet.
Ik zag haar aan, en, diep bewogen,
Smolt ziel met ziel ineen.
O tooverblik dier minlijke oogen,
Wier flonkring op mij scheen!
O zoet gelispel van den mond,
Wiens adem de eerste kus verslond.
Ons dekte vreedzaam wilgenloover;
De scheemring was voorbij;
Het duister toog de velden over;
En dralend rezen wij.
Leef lang in blij herdenken voort,
Gewijde stond! geheiligd oord!
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Hoe wedijvert fraaiheid van uitdrukking in dit keurig stukje met juistheid van
natuurbeschrijving, terwijl het door innige verliefdheid onwederstaanbaar aantrekt.
Het is den man waardig, die van den Minnegod zong:
De kruiper,
De sluiper,
Houdt ijverig wacht;
Hij ligt op zijn luimen,
Bij dage, bij nacht!
Al sluiten
Hem buiten,
Met grendel en boom,
Benagelde poorten;
Al dreigt hem een stroom;
Twee achjes;
Twee lachjes,
Hij 's binnen, de Guit!
En duizend sermoenen...
Hij is er niet uit!

Men wane niet, dat dit Mengeldicht enkel der liefde gewijd zij; het vaderland, de
wetenschap, Gelderland, de natuur, de Noordsche poëzij, de drukkunst, alles, wat
den veelwetenden en fijngevoeligen Staring belang inboezemt, zijn onderwerpen
voor zijne lier. Nog eenige proeven mogen onze lofspraak staven.
Is het u niet, of gij een' der vernuftigste rederijkers van de zeventiende eeuw hoort
in deze regelen: Ten Geleide van een' Haas, aan eenen vriend gezonden, op zijn
Verjaardag:
Neemt dees Ghifte, als gheen versmaedere;
't Is een Haesken, ghejaegt met honden snel;
Twee daghen gheleden; verstaedy wel?

Hadt gij, als ik, eenigen tijd in onze Vlaamsche (niet
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langer onze!) gewesten verwijld, gij zoudt het natuurlijke van den laatsten trek
bewonderen.
Doe de bosschen, ontreet van groen gebladere,
Ruyschten van winden en reghen fel.
Een paer syner maeghschap wert mee ghegrepen,
Springoelen en sluperkens, byster wreet,
En het brackengheslachte, scherp van beet,
Terden hun proye, en janckten en pepen,
Als des jacghers correctie hun swichten deet.
Ook moeste daer struycklen in sijn bloede,
Reijnart, die gluypere, getroffen saen.
At hy de hoenderkens onghebraen,
Ons Gaerdenier, met grimmigen moede,
Wees zijner schalckheyt het danckloon aen.

De wending tot den regter, voor wien het geschenk bestemd was, munt nog boven
dit fragment uit; wij bevelen u de lezing aan. Wij wenschten dat onze jonge dichters,
zoo als Staring deed, de poëten der zeventiende eeuw bestudeerden; hunne werken
getuigen van eene verstandige, opgeruimde, kloeke levensbeschouwing, die wij
ongaarne in de schriften onzes tijds missen. Onlangs lazen wij ergens, dat vier mannen
in Holland in de 17e eeuw meer voedsel behoefden, dan in de laatste helft der
achttiende eeuw genoeg was om er vijf te voeden, en zagen dit toegepast op de
vermindering der ligchaamskracht; - hoe vele dichters der achttiende eeuw schat gij,
dat er op één uit het gulden tijdperk onzer letterkunde gaan?
Zoo ik ooit iemand de dichterlijke gave benijdde, ik deed het hem, die door zijn
talent eene der herinnering dierbare plek, in ons klein land, tot heiligen grond maakte;
wilt gij er een paar voorbeelden van, lees Staring's Ada van Holland, als gevangene
op Texel, in 1203. Zoo vaak ik er het gedruisch
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des winds over het woelig ruim der zee hoorde, waande ik, dat de harp der
beklagenswaardige Ada mij poozen deed, en ik zag 's Gravenhage vóór mij zoodra
zij aandoenlijk jammerde:
Groent voor andren, Eikenkruinen;
Hagen, bij dat Graaflijk Slot:
Waar, in 't luw der witte duinen
't Roosje met den winter spot,
Lustoord van mijn kindsche dagen!
Heuvel, aan den Vijverkant;
Zwanen, op den plas gedragen,
En gespijzigd uit mijn hand;
Duifjes, die mij plagt te omzweven,
Daar ik in mijn' Bloemhof zat,
Of, in schaâuw der hooge dreven,
Zingend langs den oever trad;
Uurtjes, als de maan kwam lonken,
Op de stille Maagdencel:
Viertijd aan de Vlijt geschonken,
Bij gejok en snarenspel;
Andren moog' de vreugd verzaden,
Die gij eens mijn jonkheid boodt!
Andren zij, op 's levens paden,
Zoete Hoop ten togtgenoot!
Vreugde, Hoop is mij ontvaren,
Uitgespeeld de droeve rol.
Maak, o Dood, mijn achttien jaren
Met het uur der slaking vol!

Meesterlijk schenen ons nog, in hu nne onderscheiden genres, de Grondlegging van
Ruslands Zeemagt; Aan mijne Dennen; De Winter; L.J. Koster; Bij een bruiloft.
Odin's Hela-vaart is fraai, maar te vrij v ertaald; het mist
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de kunstelooze eenvoudigheid van Vegtams Qvida uit Saemund den Vises, Edda; doch liever dan ons te vermeten Staring te willen verbeteren, door het mededeelen
van proeven, bevelen wij u de geestige Brieven aan eenen Vriend in het Munstersche
aan. Welk een stijl voor 1787 in Gelderland!
En toch kunnen wij niet van dit derde Stuk scheiden, zonder nog een vers over te
schrijven; het ademt verdraagzaamheid, maar niet de medelijdend-hoovaardige onzer
dagen: indien ik een zoon Jacobs was, ik liet het op perkament schrijven en hing de
rol aan den ingang mijner Looverhut.
Wie smadend tot Uw Hutje kwam Niet ik, gij Kind van Abraham!
Ik schenk, uit een opregt gemocd,
Den drempel mijnen vredegroet!
Gij viert uw Feest, en zit getroost,
Te midden van uw talrijk kroost,
In schaduw van uw loovertent,
Als Mozes u heeft ingeprent.
Judea's wijnstok groent hier niet;
Olijf, noch vijg teelt ons gebied,
Gij gaardet hier, in ruwer lucht,
Min weeldrig blad, min zoete vrucht;
En toch, gij zit, uw lot getroost,
Te midden van uw talrijk kroost;
Uw feesthut staat bij ons geplant,
Als eens in 't Palestijnsche Land.
Drieduizend malen kwam de zon
Terug, waar zij uw jaar begon,
En nog bouwt gij uw loovertent
Als Mozes u heeft ingeprent.
Jeruzalem ligt diep verneêrd;
Des Tempels grondslag omgekeerd;
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Verduisterd blijft die gloriedag,
Toen Isrel beider grootheid zag;
Maar eeuwig jong herrijst uw t e n t ,
Bij aller volken tal gekend;
Zoo vaak de schaal, aan 's hemels boog,
Der dagen maat weêr effen woog.

Hoe fraai en nieuw is deze laatste uitdrukking!
Wij - tasten rond, in 't ongewiss';
Op o n z e wieg ligt duisternis;
De stond, dat ons Gods wil hier bragt,
Bleef ongevierd, werd niet gedacht!
Maar u heugt, dertig eeuwen door,
Dat u Jehova uitverkoor;
Dat, als 't geweld u vlugten deed,
Een reddend spoor het diep doorsneed;
Dat, zonder huisdak, levenslang,
Uw schaar zwierf op haar kronkelgang;
Waar Vuur- en Rook-zuil vóór haar toog,
En 't Man haar spijsde van omhoog.
Gij viert het, tot op dezen tijd.
Dat zoo Gods arm u heeft bevrijd.
Dies breng ik, met opregt gemoed,
Uw Hutje mijnen vredegroet.
Wie smadend tot den drempel kwam;
Niet ik, gij Kind van Abraham!

Het vierde Stuk wordt geopend door Kerkgezangen: er heerscht daarin een diep
godsdienstig gevoel; terwijl zij zich door vloeijendheid van uitdrukking onderscheiden.
Op dezen volgen Zangstukken, onder welke wij aan dat, getiteld Ariadne, gaarne
hoogen lof toekennen; wilt gij eene proeve?
O zoet bedrog! gekust van 's Minnaars lippen,
Ontwaakt ze, en groet een' God als Bruidegom.

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

182
Haar treft geen vrees, al rankt, aan de oeverklippen,
Op ééns de milde wijngaard om.
Door haar gelokt, verschijnt, van tusschen 't loover,
Het tijgerspan. Zij stijgt ten wagen in,
(Lyaeus Bruid!) en draaft de stranden over,
Daar 't woelt van naadrend hofgezin.
't Iö klinkt! Bacchanten springen,
Onder 't zingen,
Voor den gouden wagen uit.
Iö roept, met wild geschater,
Faun en Sater;
Roept Sileen, die d' optogt sluit.
Triton huwt zijn kronkelhoren
Aan hun koren.
Pan, op 't galmend duin, blaast meê.
't Iö klinkt! Bacchanten zingen,
Onder 't springen:
Iö, Evan, Evoë!
Nu rinklen de bommen,
In 't vreugdegeschal.
Nu dreunen de trommen,
Nu davert het dal,
Waar de spruit van Dione
De Minnenden beidt,
En het leger der Schoone
Met rozen bespreidt.

Onder de Kleine Liederen schuilt menig meesterstukje. Wij die gelooven, dat een
gedeelte van het groote publiek Staring nog niet genoeg waardeert, omdat het zijne
schriften nog niet genoeg kent, willen er nog een paar uit afschrijven. De poëzij van
den Heer van den Wildenborch, die in zijne jeugd zoo

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

183
ver boven zijne tijdgenooten stond, kan op den smaak onzer jongelingschap den
weldadigsten invloed uitoefenen, en hiertoe bij te dragen, achten wij een'
verdienstelijker arbeid, dan dorens te zoeken aan de roos, of, wilt gij het juister
uitgedrukt, hier een woord en dáár een rijm op te sporen, hetwelk misschien door
een gelukkiger had kunnen worden vervangen.
Hoe keurig van uitdrukking is: de Winterroos.
Versliept gij 't zoet der lentedagen,
Traag Roosje! dat gij nu nog waakt?
Uw zusters toefde, in hof en hagen,
Een rust, die gij alleen niet smaakt!
Moge u de storm ten Zefir wezen,
Arm Bloemtje, spreek, wat wint ge er bij?
't Genot der vreugd, hoe uitgelezen,
Is, ongedeeld, van geen waardij.

Hoe natuurlijk en hoe Hollandsch: de Zang bij den Haard.
Welkom, Winter! kraakt uw ijs?
Vult uw sneeuw de dalen?
'k Heb hier dooiweer aan den haard,
En geen' brand te halen.
Blaast gij storm, door 't vliegend zwerk?
Muur en dak kan 't lijden.
Giet gij vocht in stroomen neêr?
't Valt mijn glas bezijden.
Krimpt de dag, te minder nood,
Om bij licht te gapen.
Rekt de nacht? het komt hem wel,
Die gepaard mag slapen.
Laat de hof geen sappig ooft
Op mijn tafel blinken?
Drooge spijs teert even goed,
Bij wat ruimer drinken.
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Plas dan, winter, met uw nat;
Storm en vries daar buiten;
Jaag uw ligte vlokken rond,
Voor mijn digte ruiten;
Geef ons half rantsoen van daag,
En een' schotel minder;
Welgemoed, bij zang en wijn,
Klaag ik van geen' hinder.

De Jamben, welke op deze volgen, leggen een vereerend getuigenis af van Staring's
jongelingschap. Gelukkig vereischen onze tegenwoordige zeden de waarschuwing
niet!
En nu tot het laatste gedeelte dezer poëzij, de Puntdichten, een vak, waarin gij
vermoedt dat de Heer van den Wildenborch een meester moet zijn, zoo ik niet vergeefs
voor u schreef. Alles wat de middelmatigheid, - wij plaatsen opzettelijk het aardig
puntdicht, Duisterheid, aan het hoofd dezer afdeeling, bladz. 175 - alles wat zij in
Staring laakt, is te groote kernachtigheid van uitdrukking, te veel gedachten in te
weinig woorden, te veelzijdige studie van kunsten en wetenschappen; het zijn
verdiensten in een vak, dat geene sopperigheid duldt, in verzen, die zich moeten
aanbevelen door geest, vernuft of luim. Of heeft de Heer van den Wildenborch niet
aan die uitgebreide kennis, aan de schijnbaar in een' dichter zoo vreemde
belangstelling in alle nieuwe ontdekkingen, het zij deze natuur of kunst betreffen,
die nieuwheid van uitdrukking dank te weten, waardoor hij bijna nooit woorden en
wendingen bezigt, door anderen vóór hem honderd-, neen, duizendmalen gebruikt?
Wij dachten dikwijls bij zijne verzen - en dit niet alleen waar het Vaderlandsche
Historie gold - aan de lofspraak van Kästner:
Mehr, als ein Dichter lesen soll,
Las Hölty: und sein Lied war vom Gelesnen voll,
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Ein Bischen Witz liest Versmann, und nicht mehr;
Darum ist auch sein Lied so leer.

Beslis zelf, of wij te veel zeiden.
Aardig scheen ons:

Hein.
Wat onze Hein van goeden smaak zal vinden,
Behoeft de voorproef van zijn vrinden.
‘Ais Hein trouwt,’ zei' een spreeuw,
‘Zoo trouwt hij vast een weeûw.’

Wijsgeerig:

Voorzichtigheid.
Kies geen Partij,
Of maak vooraf Bedingen.
Schaars houdt Verdedigd Regt zich gansch van Onregt vrij!
Nooit werd er Leer verbreid, of bij haar Volgelingen
Schoot soms de drift haar doel voorbij.

Er ademt een beminnelijke geest in:

Verboden triomf.
Eischt harde pligt, dat gij den Vriend bevecht,
Verwin! - maar geen trofee blijv' tergend opgeregt.

Hoe dikwijls ging het u en mij als A. en Z.

De langdradige preek.
Ik ging bij A. ter preek; Z., onder 's Mans gehoor
Meêluisterend, begint mij aan te stooten,
En mompelt: ‘Goede kost, maar met lang nat begoten!
Men dient ze best op een vergiettest voor!’

Neem tot proeve van de zoo even geroemde kennis!
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De vuurbergen.
‘Wenn der Wasscrtropfen voller Lebenskräfte ist, müssen auch die Sonnen
u.s.w. lebend seyn.’
Volgt goeden raad, stokblinde Geologen!
Strijkt Wageners Probate zalf aan de oogen,
En geeft dan acht, als de Etna zijn getier
Weêr hooren laat. Die pot aan 't overkoken,
Is middagklaar een steenpuist, doorgebroken
Op 't ligchaam van 't G r o o t W a e r e l d d i e r .

Wij zouden u gaarne opmerkzaam maken, hoe geheel in den geest van P.C. Hooft
Verdraagzaamheid, bl. 115, is; hoe voortreffelijk Const. Huygens, in een ander, bl.
104, gevolgd werd; hoe wij een' Roemer Visscher der negentiende eeuw hooren, in
vier stukjes, van welke wij het kleinste afschrijven:
Met haasten en reppen is Keesjen een Vent!
Eer ik half weg ben, vliegt hij aan 't end.
Maar, door spoedig alleen wint de kok geen gunst:
Spoedig en Lekker eischt de kunst.

Doch gij kent Staring reeds als een' warm bewonderaar onzer Ouden; - wij eerbiedigen
in hem ook den man van echte vrijheidsliefde: wilt gij er een bewijs van? Welk een
bittere spot is er in:

Het geredde Spanje in 1823.
Laat waaijen de vlaggen van toren en plecht!
Het duister in Spanje begint al te klaren:
't Geloof zal er heerschen! Wat pligt zij, of regt Wat waarheid of lengen - Toledo beslecht!
De galg te Madrid zal den wrok doen bedaren;
De Heilige Kas weêr den Spaarpot bewaren;
En, wordt aan 't Officie de Brandpaal ontzegd,
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Dan blijft toch een Christelijk Bullengevccht
Steeds Nut met Verlustiging paren.

Doch wij mogen niet meer uitschrijven.
Er schuilt eene Ars Poetica in deze epigrammen, jonge dichters! bestudeert die,
opdat wij eens van uwe verzen mogen kunnen zeggen, zoo als wij nu van die van
Staring doen:
Wordt Eikenschors bij 't Pond gewogen,
Men weegt Kaneel bij 't Lood.

Slechts vier deeltjes Gedichten wilde de heer Staring, der grijsheid genaderd, laten
herdrukken; slechts vier deeltjes, - het ware onbillijk meer te wenschen. Er zijn
vernuften, die twintig, vijftig, honderd boekdeelen geschreven hebben, en minder
door de nakomelingschap zullen worden gekend, minder heilrijken invloed op de
letterkunde van hun land zullen uitoefenen, dan hij. Wij brengen er hem onze hulde
voor toe; - maar neen, hoor, hoe de zedige man zelf over zijn werk oordeelt, - wij
zijn nog geene nakomelingschap:
Is 't weinig Dichterloofs, wat ik te saam mogt gaâren,
Gij, Velden om mij heen, (bedwongen Woestenij!)
Vlecht pijngroen in den krans, en Ceres gouden aren;
Dat hij mijn Vaderland een waardig offer zij.

Die krans heeft hem getroost toen zijne tijdgenooten hem miskenden; die kroon blijft
hare waarde houden, nu de jeugd er gaarne lauweren in vlocht: zij siere hem nog
lang! - de avond van het leven derzulken is schoon, want de zon der liefde gaat voor
hen niet onder!
1837 en 1838.
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Poëzy van J.P. Hasebroek.
Wie de poëzij onzer jeugdige zangers met de verzen dier dichters vergeleek, wier
luit of harp hen als knapen streelde en boeide, wier zoete of forsche toonen hen al
het verteederende of verrukkende des gezangs kennen deden en hen die wereld
onthulden en binnenvoerden, waarvoor de natuur hen bestemd had, hem verdroot of
verheugde het voorzeker dikwijls op te merken, dat de laatste meer subjectief waren
dan de eerste; dat de vroegere minder naar objectiviteit streefden dan de
hedendaagsche.
Er zijn meesters, die uit deze logenstraffing van het bekende rijmpje:
Zoo als de ouden zongen
Piepen de jongen,

het verval der poëzij voorspellen, niet bedenkende, dat zij - trots alle vergelijkingen
van gepluimden met gelauwerden - niet louter natuurlijken aanleg, maar ook
verfijnden kunstsmaak vereischt. De musch en het sijsje, het vinkje en de nachtegaal,
tjilpt, neuriet, slaat en zingt, telken jare dezelfde toonen,
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bruiloft houdende onder het looverdak der lente; eerst wanneer onze dichters, als zij,
slechts in de dagen hunner verliefdheid liederen kweelden, zouden wij de vergelijking
juist achten en hen verpligt rekenen te zingen zoo als alles, wat adem ontvangen
heeft, het vóór hen deed, maar hen tevens verzoeken die verzen niet te doen drukken,
daar wij ook het boschkoraal niet op noten willen zien gezet. Doch er zijn ook
leerlingen, die uit deze veranderde rigting onzer dichtkunst eene gulden eeuw
profeteren, niet overwegende, hoe moeilijk het is, oordeel, smaak en kennis gelijken
tred te doen houden met gevoel. Het moge ligt zijn, zich zelven als individu in de
schaduw te plaatsen; het is moeijelijk, zoo volkomen meester over zijn onderwerp
te worden, dat men de individualiteit er van scherp, treffend, juist doet uitkomen; onder honderd krijgslieden welligt geen tien voor de taak eens hopmans geschikt, onder honderd subjectieve dichters welligt geen enkele, die zich tot de hoogte der
objectiviteit verheffen kan.
Sla dit blad niet verdrietig om, lezer! gij hebt heden geene lange redeneringen over
kunsttheoriën van mij te vreezen. Iets goeds is reeds uit deze veranderde rigting
geboren, wij willen dit dankbaar erkennen; zij wordt van iets kwaads beticht, dat niet
tot hare onvermijdelijke gevolgen behoort, wij zullen trachten die beschuldiging te
wederleggen; - de verdienste, die er in steekt objectief te zijn, behoeft onzen jeugdigen
dichters niet meer te worden aangetoond, en gij, lezer! hebt gelijk, gaarne ooft te
eten zonder gekweld te worden door een verhaal, hoeveel moeite het kostte het zoo
voortreffelijk te kweeken.
In de verzen onzer dagen wijkt de dichter meer en meer op den achtergrond, de
hemel zij er voor geloofd! een Hollandsch poëet was doorgaans eene zeer
ondichterlijke figuur. De man had eerbaar lief, leidde, op het papier ten minste, een
zeer geregeld leven, was in zijne schriften, met zóó spaarzame uitzon-
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deringen, dat zij mijnen regel bevestigen, een getrouw echtgenoot en teeder vader,
verliet zelden de stad, bijna nooit het land zijner geboorte, en koos dus natuurlijk de
belangrijkste voorwerpen uit zijnen kring: eene wieg en een graf tot hoofdthema's
zijner zangen. Er zijn geene gewigtiger, mits er eene dichterlijke wereld tusschen
ligge; maar welke was hunne wereld meestal! Eene schoone natuur? hoe weinige
Poots bezaten wij, en hoe weinig idealiseerden deze nog! - Gelderland heeft in Staring
een' zanger zijner waardig, doch hij zocht, een pelgrim onder zijne tijdgenooten,
reeds vroeg de gave der objectiviteit. Het woelig leven eener groote stad, het zonlicht
of het onweder van den staatkundigen hemel! Voorzeker, in dagen van vreugde en
van rouwe had Amsterdam zijn' Vondel, en Holland zijn' Helmers toen Amsterdam
niet meer Holland was; maar wie vulden de ledige ruimte tusschen beide? Welke
was dan toch de wereld der meesten, die geene treurspelen schreven uit de vergeten
grafelijke tijden, noch heldendichten zamenlijmden uit de nog minder bekende dagen
der Batavieren, noch Spanje op Oranje deden rijmen en Kastiljanen op bloed en
tranen, tot een kind het tweede rijm uit het eerste raden kon? Niet die van den
voortreffelijken dichter der Geuzen, voorwaar! wiens schoonheden als ruwe diamanten
bij het polijsten aan helderheid mogen winnen, maar aan grootte verliezen; niet de
wonderen der 16de en 17de eeuw; stem uwe verwachtingen lager, hoe zouden die
zangers anders zoo vergeten zijn? De bloei of het verval van een nuttig beroep - het
genot en de smart van een' kamergeleerde, - de gezigteinder van den binnenlandschen
handel, - eene kraamkamer, - eene bruiloft, - een sterfbed, ziedaar hare grenzen, hare
afwisselingen, hare merkwaardigste oogenblikken. Daarom is onze poëzij zoo rijk
in een enkel genre, dat gij naar verkiezing het huiselijk of het vervelende kunt noemen,
het gelegenheidsgedicht, het tjil-
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pen van de musch, het neuriën van het sijsje, het slaan van den vink, hoogst zeldzaam
het zingen van den nachtegaal! Vraag uw geheugen, eer ge mij van overdrijving
beschuldigt, of het zich, trots de stapels verliefde poëzij uwer bibliotheek, iets uit
die soort herinnert, dan de Klaare en de Galathea van Hooft, dan de Kus van
Bilderdijk aan Odilde? Legio is het getal dergenen, die gezongen hebben, hoe zalig
het is vader te zijn, hoe hard het valt een kind te derven; heugen u meer dan enkele
regels van Spandaw over den eersten toestand, dan het Kinderlijck van Vondel, de
Margaretha van Smits, de dood van mijn Dochtertje van Tollens? Weinige onzer
dichters bragten hunne dagen in single-blessedness door; maar van allen, die hunner
echtgenooten een rouwzang wijdden - en wie deed het niet? - zal het nageslacht
slechts die van Nieuwland en Borger kennen! Zóó moeijelijk is het ons alledaagsche
leven te idealiseeren! Indien iemand de kunst verstond zich een dichterlijk kleed om
te werpen, het was Bilderdijk; hij zong nooit schilderachtiger, dan wanneer hij van
zich zelven sprak, en hoe heeft hij zich echter door zijne subjectiviteit, in zijne
ballingschap, zijn zwerven en zijn lijden, vertoond? Zijne schim vergeve het mij, die
er geen juister woord voor weet, dan een vervelend personaadje. Stel hem tegen
Chateaubriand over, beurtelings subjectief en objectief, burggraaf in de paleizen der
koningen, mensch in de hutten der wilden, zich zelven vergetende in de beschouwing
der natuur; breng u Göthe voor den geest, de objectiviteit bij uitnemendheid! waarlijk,
indien hij het is, die op onze jeugdige dichters invloed uitoefent, heil der kunst!
Eene bedenking tegen die strekking der dichters onzer dagen heeft een gewigtig
voorkomen; de goede lieden zeggen, dat de Hollandsche poëzij haren ernst, haren
teederen weemoed, hare vroomheid verliest! En wie heeft dan gezongen:
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O, sluit voor het woelen der tochten uw ziel,
Eer onrust voor eeuwig uw vrede verniel':
Maar dat ook geen zelfzucht uw boezem verkoel',
En in u de heilvlam verdoov' van 't gevoel.
In 't vlak van den vloed, waar de stormwind op blaast,
Ziet langer de Hemel zijn beeld niet weêrkaatst;
En als hem de winter met ijskorst bezwaart,
Het licht van omhoog vindt geen spiegel op aard.
Maar vloeit hij in kalmte, door 't zonvuur bestraald,
Dan is 't of de Hemel op aarde is gedaald:
En wordt hij door d' avond tot rusten genood,
Het zonlicht des Hemels zoekt stervend zijn schoot!

En wie schreef deze meesterlijke klagt, waarin even weinig als in het voorgaande
stukje des dichters persoonlijkheid uitkomt, geen ingebeeld of vergroot lijden met
ons meêgevoel den draak steekt, eene keurige ontboezeming van
algemeenmenschelijke smart?
Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood,
En met haar de droomen der hoopvolle jeugd.
Want arm wordt ons 't leven aan heil en geneucht,
Zoo ras ons verbeelding haar lusthoven sloot.
Geen pantser beschut ons voor 's ongeluks prang,
Als wat onzer Jonkheid den boezem omtoog:
De traan, door de Droefheid ontlokt aan heur oog,
Is zoeter dan 't lachj' op de rimplende wang.
Ja, schoonst is de bloem, als haar purper en goud
Nog schuilt in het groen van de omzwachtlende bot,
En t leven het zoetst als de roos van 't Genot
Nog niet uit den knop van de Hoop zich ontvouwt.
Zelfs, wat ons ontga, de gedachte aan die vreugd
Is 't lusthof waaruit ons geen Cherubzwaard drijft:
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En geen zwerft er rond over de aarde of hem blijft
't Herdenken aan 't Eden van onschuld en Jeugd.

En wie eindelijk deze regelen vol nieuwe tegenstellingen, over een zoo dikwijls
behandeld onderwerp als de Kersnacht:
En toch, Hij, wien die kribbe torscht,
Zal 't aardrijk eens als Heerscher richten,
Ja - meer! 't Gebied, dat Hij komt stichten,
Erlangt hier wording met Zijn Vorst!
Hij, Eerstling van Zijn rijk en Koning,
Profeet en Martlaar van Zijn Leer
Betreedt hier de aarde, 's aardrijks Heer,
En wacht op Golgotha Zijn Krooning.
Ja, 't had een krib voor bakermat,
En 't heeft een Kruis voor zegeteeken,
Het rijk, ons rijk van God gebleken,
Dat in den Hemel aanvang had.
Bij bliksemvuur noch donderslagen
Wordt hier dat Heilgebied gesticht.
In donkre nacht verrijst het licht,
Dat voor de wereld op gaat dagen.

Behoef ik mijne lezers te zeggen, dat deze regelen ontleend zijn aan de Poëzij van
den heer J.P. Hasebroek, die eene onderscheidende plaats bekleedt onder onze
jeugdige dichters, wiens bundel gewis reeds in veler handen is? Niet enkel om de
dagteekening zijner verschijning, maar vooral om den rijkdom van treffende
denkbeelden, waardoor hij uitmunt, zoude hij veel vroeger in dit tijdschrift zijn
aangekondigd, wanneer velerlei bezigheden de waardige hand, waaraan deze taak
eerst was toevertrouwd, daarin niet geruimen tijd hadden belet, en eindelijk geheel
verhinderd. De heer Hasebroek zoude zich hierover mogen beklagen, indien verzen,
zoo voortreffëlijk
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als de zijne, aankondiging behoefden, om de opmerkzaamheid van het publiek tot
zich te trekken.
Het was het telkens met nieuw genoegen lezen en herlezen van den bundel, dat
ons niet deed aarzelen dit verzuim zoo goed het ons mogelijk was te herstellen, dat
ons tot de opmerking leidde, waarmede wij dit verslag openden. Reeds de inhoud
overtuigt van de objectieve strekking des jeugdigen dichters; er is niets persoonlijks
in dan eene Herinnering aan den Rijn, en hoe algemeen, hoe dichterlijk is het
persoonlijkste uit deze nog:
Hoe dikwijls voerde een bootj' ons langs uw heldre baren
Of dobberden we in 't groen van wilg- en elzenblâren
Langs d'oever op en neêr,
En, als de taaie spaan de blaauwe golfjes kliefde,
Hoe hieven we op uw vliet een lofzang aan der Liefde,
Die de echoos wekte op het meer.
Ja, 't schoonste levensperk ontvlood my aan uw oever,
De toekomst, die my wacht, moog' blijder zijn of droever,
Die vreugd vlood voor altoos,
Haast komt de zomerbrand, die schaduw weert noch bladen,
Haast bloemen zonder vrucht, haast distels op de paden,
En dorens aan de roos!

Wij haalden die proeve van bevallige beschrijving en vroege zwaarmoedigheid gaarne
aan; - wie verwondert zich bij het lezen van zulke verzen, dat de heer Hasebroek tot
de vurigste bewonderaars van Bilderdijk behoort, dat hij treurde toen de meesterlijke
zanger stierf en ook een lied zong bij zijn eenvoudig graf? Zij zouden zijne Gedenkzuil
versierd hebben is te schraal een lof. Doch de bundel biedt fraaijer stukken aan dan
deze; wij kiezen de verzen aan onze betere helft

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

195
gewijd, als het fraaiste, zonder te durven beweren, dat die keuze niets subjectiefs
heeft.
Een Voorzang aan de Vrouw, beginnende met Oostersche pracht, of met Arabische
verkwisting, naarmate uw kunstsmaak min of meer Westersch-beschaafd is en gij
het k l a t e r e n d e strenger afkeurt:
U klinkt mijn lied; Vrouw! Leven onzes levens!
Die, schutsgodes, aan onze haardsteê woont:
Die, Odaliske, in onzen Harem throont:
Vorstin der aarde en 's aardrijks Wellust tevens!
U, Lentewind die suist langs onze snaar!
U, Nachtegaal die zingt in onze dreven!
U, Nektarkelk op 't feestmaal van ons leven,
En Nardusvat op 't needrig huisaltaar.

en eindigende, zonder eenig valsch vernuft:
Mijn hand wierd dor zoo ze u de kroon wou rooven.
Ik weet, van u is de adem dien ik schep:
Ik weet, van u is de adem van mijn zangen:
En gy hebt slechts het uwe weêr ontfangen,
Toen ik aan u mijn lied geheiligd heb.

strekt ter inleiding van zes heerlijke verzen: I. Kind. II. Jong Meisjen. III. Bruid. IV.
Moeder. V. Weduwe. VI. Gewijde Non, eenigszins grillig gerangschikt, zooals gij
uit het laatste opschrift ziet, maar alle overvloeijende van poëzij, welligt hier en daar
te rijk aan beelden en gedachten, soms oogvermoeijend schitterende door
opeenstapeling van gelijkenissen. Oordeel zelf; de dichter heeft het wicht lief:
Want 'k heb hen lief, die de onschuld e n g e l e n maakt,
En de eenvoud van den teedren leeftijd k i n d e r e n .
Noem' hen de Trots der Wijzen vrij hun minderen Een borst, waar nog geen zonde in is ontwaakt,
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Een hoofd, dat nog geen last van schuld bevrachtte,
Een mond, dien nog geen dwaasheid heeft ontwijd,
Een hart nog nooit bezweken in den strijd, Bewaar my God, dat 'k me nooit daarboven achte!
Waar gy verschijnt, wat eensklapsche ommekeer!
De drift verzacht voor u haar stem, - de Grijsheid
Vergeet bij u de aanmatiging der wijsheid.
De Hoogmoed buigt zich vriendlijk tot u neêr.
Hoe zwaar wierd soms de last der huwlijksbanden,
Verlichttet gy den jammer niet van de Echt?
Hoe menig snoer alleen nog saamgehecht
Door d' aangreep van uw kleine, teedre handen.
Word eenmaal wijs, volwassen in 't verstand.
Maar blijf een kind, gelijk ge zijt, in boosheid!
Drenke u de melk der blanke schuldeloosheid,
Maar voede u 't merg der kennis 't ingewand.
O, pluimloos jong, als vleuglen eens u dekken,
Verroekloos nooit de smetloosheid, die thands
Uw broosheid tooit met onschulds zilverglans,
Maar laat die glans u nog ten lijktooi strekken.

De laatste regelen schijnen ons door valsch vernuft, immers zeker door te ver
getrokkene beeldspraak, ontsierd; de heer Hasebroek wachte zich voor dat blinkende,
zijn hoofdgebrek; hij mag op onverdeelde bewondering rekenen, waar hij eenvoudig
blijft, als in deze coupletten van het Jong Meisjen:
Helaas! Gy zijt te schoon om 't lang te wezen!
Alras treft u de stem der vleitaal 't oor,
Haast dringt Bewondrings uitroep tot u door,
En 't schoon heeft uit, zoo onbedacht geprezen.
't Hoogmoedig hart verheft zich op die eer;
't Wordt gunst geschat voor wie u mag genaken;
't Wordt u triomf rampzaligen te maken;
En 't oog, alleen nog 't oog herkent u meer.
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Wat staart ge zoo met vreugdeschittrende oogen,
Gy, Moeder, om de schoonheid van uw kind?
O, zoo gij ze ooit in waarheid hebt bemind,
Vrees voor 't vergif zoo gretig ingezogen,
Dat nu heur oor reeds dronken maakt van lof.
Behoed haar wel voor 't schijnzoet van die klanken.
Waar schoonheid is, is mooglijk stof tot danken,
Maar zekerlijk! daar is tot bidden stof.

De laatste regelen behooren tot die welke men nooit vergeet! Zie hier eenige uit de
Bruid:
De tijd (helaas!) verdween sints lang, dat Engelen
Zich paarden met de Dochteren der Aard;
De Vrouwen zijn 't, die, thans dien eernaam waard,
Heur onschuld met der Mannen woestheid mengelen.
Hoe vaak dat de Echt het vreeslijk Treurspel sluit,
Dat Zonde en Drift met mannenharten speelden,
En zoekt de borst, verdord in ondeugds weelden,
Haar jeugd weêr in den onschuldsbloei der Bruid.
Hoe vaak vraagt niet hun weduwlijke boezem
Vertroosting aan de volheid van het hart
Der jonge vrouw, en tooit hun grijze smart
De frischheid van heur maagdelijken bloesem!
En daarom lach niet als ge een Bruid ontmoet,
Maar bid voor haar, dat haar de Hemel zegen'!
Opdat uw kind die jammer nooit bejegen',
Bid, bid voor haar die ge in de Bruidzaal groet.

Waarom zijn deze regelen zoo waar? - Wij zijn u eene vergoeding schuldig voor
deze sombere gedachte; hoor den aanhef der Moeder:
Ze is niet meer schoon, als ze eertijds was, en jong;
De roos brak af die op heur wangen bloeide;
Het vuur verglom dat in heur oogen gloeide;
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En 't lachjen week waar ieders blik aan hong.
De zijden lok, die om haar schoudren speelde,
Verbergt in nacht zijn dartelgierig goud:
En 't hulsel, dat haar leest gevangen houdt,
Verbergt niet meer diens weelde door zijn weelde.
En toch, geen oog of 't blikt haar vriendlijk aan:
Wie haar genaakt treedt met een lach haar tegen:
Nog blijft de man ze eerbiedig hulde plegen,
De vrouw op haar naijvrige oogen slaan.
Want jong en schoon en minlijk en lieftallig
Is 't vriendlijk wicht dat aan heur boezem hangt,
Wiens waas heur blos, wiens bloei heur jeugd vervangt...
Wie moeder is blijft in haar kind aanvallig!

Maar, waarlijk, wij mogen niet meer uitschrijven, wij mogen u opmerkzaam maken
noch op het treffende der in de Weduw meesterlijk uitgedrukte gedachte, hoe zij voor
het minst rouw mag dragen over hetgeen zij verloor; terwijl zoo velen onzer, zonder
dat iemand ons in die smarte troost, weezen zijn onzer schoonste verwachtingen;
noch op de Gewijde Non, die dichterlijke wederlegging van een' der dichterlijkste
toestanden der Christelijke wereld. En waartoe ook zouden wij het doen? Wie uit de
proeven, welke wij gaven, den heer Hasebroek niet leert hoogschatten, als een der
uitmuntendste onzer jonge dichters, wiens gebreken meer het gevolg van te grooten
rijkdom, dan te karige bedeeling van gedachten zijn; waarlijk wij wanhopen, of de
geheele bundel het hem doen zoude; wij wanhopen aan zijnen smaak.
Minst van alle stukken in dezen zoude Vondels Vermaking (Legaat) daartoe het
middel zijn, een stoute greep, die onze geheele bewondering zou wegdragen, indien
wij op eenige plaatsen niet eer Bilderdijk dan Vondel waanden te hooren
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spreken, indien het slot krachtiger ware. En toch, hoe waar en hoe Vondeliaansch
tevens zijn regelen als de volgende:
Ik leerde uw taal Zefiren natefluisteren;
Den watervliet het murmlen afteluisteren,
Als haar de liefde een malschen toongalm vroeg;
Of als mijn borst van zielsvervoering joeg,
By zegepraal gevierd na zegepralen,
Die Hollands Leeuw verwinnaar mocht behalen,
Ik leende kracht aan d' uitdruk van haar stem.
Mijn koopren keel gaf aan haar tongslag klem.
De Stroomzwaan, die den Rhijn kwam afgedreven,
Heeft aan het IJ de zangwet aangegeven,
Die 't nageslacht zal volgen, waar 't akkoord
Aan Spaarne of Maas of Amstel word' gehoord!
Mijn Zanggodin, geschoeid met purpren broozen,
Heeft zich haar throon op 't hoog tooneel verkozen,
En er den staf met roem gezwaaid. Aldaar
Zal te aller tijd Melpomenees altaar,
Bij 't wyrook haar ten offer aangestoken,
Van myrrhe my ter eer geboden, rooken.
De koningsharp gaf, in mijn forsche hand,
De tonen weêr van 't zangrig Morgenland.
Mijn oog heeft in profetische gezichten
De Stad aanschouwd, waar voor den throon der Lichten
't Geluid rijst van der Englen lofgezang,
En in mijn mond vond 't hemelsch harpgeklank
Een echo voor zijn zielverrukbre galmen.
'k Omvlocht mijn kruin met Nabatheesche palmen.
En, - meer! De duif des Heilgen Geestes heeft
Klapwiekende om mijn sterflijk hoofd gezweefd,
Wanneer mijn harp, - zoo als des Zefirs vingeren
Zich strokende om de gouden snaren slingeren, Door hooger hand beroerd scheen en bespeeld.
Nooit heb ik laf den geest der eeuw gestreeld,
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Of Zeedloosheid en Dwinglandy gehuldigd
Door offers Deugd en Vrijheid slechts verschuldigd.
Geen ravenschacht des ongeloofs heeft my
Ten wiek gestrekt. Hoog steeg mijn Poëzy
Op d'adem des gebeds ten Hemel henen,
Gewoon om van Gods licht haar gloed te ontleenen.
'k Heb naar geen krans van roos of lauwerblaân,
Maar naar de palm van Edens hof gestaan.

Leven des Dichters en Dichterlijk Leven, zijn fraaije antithesen en poëtische paradoxen
in keurige taal uitgedrukt. Hooger schatten wij echter De Balling, een vers, dat wij
te schooner vonden, daar het door eenige beoordeelaars voor een vertaling uit het
Fransch werd aangezien, omdat het Hendrik V sprekend invoert, en den jongen
Franschen koningstelg doet klagen in den stijl van Chateaubriand; - en
Kerkklokstoonen, eene verre navolging van eenige der fraaiste plaatsen uit Schiller's
Lied von der Glocke; twee schoone bewijzen van veelzijdigheid van talent. Om billijk
te zijn, moeten wij aanmerken, hoe weinig het fragment naar Alfred de Vigny, Mozes
getiteld, ons de eer eener vertaling, hoe weinig de Harp ons eene plaats in den bundel
waard scheen. Het talent van den heer Hasebroek is te beschaafd, zijn genie te zuiver,
zijne stemming te teeder, zijn smaak te gekuischt voor zulke gruwzame onderwerpen.
De zangen, waarvan wij twee proeven gaven in het begin dezer beoordeeling, zijn
even bevallig als zangerig. Den weemoedigen bevelen wij het grooter stuk Weemoed
aan; allen Christenen de Bilderdijkiaansche Kersnacht.
Zouden wij den heer Hasebroek nog behoeven te verzekeren welke grootsche
verwachtingen onze letterkunde van hem koestert, hoe zij bij zoo vele
oorspronkelijkheid hem slechts voor overdrijving van deze, die gezochtheid wordt,
heeft te
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waarschuwen, om hem eene der eerste plaatsen op onzen Zangberg toe te kennen?
Dat wij zijn diep gevoel en zijn' fijnen smaak naar waarde huldigen, en hopen, dat
hij spoedig het stilzwijgen zal afbreken, door hem thans zoo hardnekkig bewaard?
Misschien ja, want de net-uitgevoerde, maar sieraadloos-zedige bundel heeft geen
voorberigt, en de opdragt bestaat uit de eenvoudige woorden: ‘Aan mijn vriend
Nicolaas Beets opgedragen.’ Wij keuren het laatste niet af; opdragten zijn uit haren
aard verschrikkelijk subjectief; maar nederiger dan deze is er toch wel geen denkbaar:
punctum.
De heer N. Beets heeft zijne uitmuntende Engelsche vertaling van de Gewijde
Non, op het verzoek van den dichter, wel bij den bundel willen voegen. Het stuk is
con amore overgebragt, een paar vlekjes houden wij voor drukfouten; zie den brief
op bladz. 151, die van de vriendschap getuigt, welke tusschen beide dichters heerscht:
moge zij duurzaam zijn als beider roem!
1837.
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Guy de Vlaming.
Een verhaal door Nicolaas Beets.
Wat wijt ge, schaemteloos en gruwlijk,
Dootslagen, en bloedtschendigh huwlijk,
En jammeren een' man, die treurt,
En dit onwilligh viel te beurt?
VONDEL, naar Sophocles.

Een nieuw verhaal van den dichter van Jose en Kuser is een belangrijk verschijnsel
in onze poëtische wereld; wij zullen ons bij de beoordeeling er van wachten voor
dien schoolmeesterlijken toon, te dikwijls ten onzent tegen jeugdige vernuften
gebezigd. Hij getuigt even weinig van de menschenkennis als van de kunstliefde des
regters; - wie bedeeld werd met die gelukkige vereeniging van gevoel en verbeelding,
welke den waarachtigen dichter kenschetst, duldt minder dan eenig ander talent het
aanmatigend vonnis van een' ongenoemde; en is onze poëtische hemel zóó rijk aan
starren van de eerste grootte, om die kwaadwillig voor dwaallichten
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uit te schelden, wanneer zij enkele avonden te sterk flikkeren voor onze zwakke
oogen?
Wij kennen ons - om de leenspreuk van een' onzer geestigste schrijvers te bezigen
- wij kennen ons vrij van de dwaasheid van hen, die, uit voorbarigen ijver, een begaafd
jongeling op het paard te tillen, er hem over heen werpen: eene betuiging, die wij
noodzakelijk achten, opdat niemand zich verwondere, waarom wij eene beleefde
aanmerking de voorkeur geven boven een' scherpen uitval, waar, naar ons gevoelen,
de sprongen van ros en ruiter minder sierlijk mogen heeten. Want zij, die zich later
het luidst beklagen, dat zulk een jongeling door den hoefslag van zijn paard stof in
hunne oogen doet vliegen, hen voorbij rijdt, zonder hen beleefdelijk te groeten, het
dier stouter kunsten laat doen dan in de rijschool geleerd werden; zij waren gewoonlijk
de eersten dien jongeling toe te juichen, toen hij nog niet vast in den zadel zat, de
wereld op een kijkje te noodigen, toen zijne hand nog de kracht miste de teugels te
regeren; zij bazuinden zijn' lof uit, toen vermaning een luisterend oor zou hebben
gevonden: - o Maatschappijen en Genootschappen!
Het is de pligt van elk beoordeelaar, die van het gewigt zijner taak bewust is, deze
verkeerdheden van eenige onzer voornaamste tijdschriften en eenige onzer
aanzienlijkste toehoorders te keer te gaan; houdt het ons ten goede, indien wij u
ronduit bekennen, dat de moeijelijkheid harer vervulling ons met schroom vervult
voor den uitslag onzer pogingen. Talrijke vereischten er toe - wij weten het - ontbreken
ons; alles wat ons moed geeft het te beproeven, is onze liefde voor de kunst, is de
belangstelling, die deze ons voor den kunstenaar inboezemt. Het is weinig, maar dat
weinige waarborgt ten minste de zuiverheid van ons doel!
Jose - eene gelukkige afwisseling van den trippelenden
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deun, waarop wij de feiten onzer helden plagten te hooren verhalen - Jose - een
tafereel van hevige hartstogten, dat te meer beviel, dewijl onze bevallige
legendendichter nooit hevige hartstogten schilderen wilde, Jose scheen ons een
geniale eersteling. Zijne gebreken wogen misschien zijne schoonheden op, maar de
eerste waren nagevolgd, de laatste oorspronkelijk, en welk een' aanleg verrieden die
schoonheden niet! De beschrijving van het Kloosterstift aan de oevers van den Ebro
getuigde zoo sterk van een' open blik voor het schoone der natuur, van een meesterlijk
talent haar bezield te schilderen; het tafereel van de Tering was zoo rijk aan waarheid
en poëzij tevens, dat wij gaarne het weinig gemotiveerde van Jose's menschenhaat
om den twintigjarigen zanger en den invloed van zijn model voorbijzagen. Kuser
verscheen - en bedroog ons in onze verwachtingen niet. Schoon der geschiedenis
geweld was aangedaan; schoon niemand, die een tafereel uit den Hoekschen en
Kabeljaauwschen tijd verbeidde, zijn verlangen bevredigd zag; schoon de held van
dit stuk weinig meer voldeed dan die van het vorige: hoeveel oorspronkelijker mogt
het heeten, welke reuzenschreden had de dichter gedaan in de karakterteekening
zijner vrouwen; hoe waardig handhaafde hij in poëtische natuurbeschrijving zijn'
vroeg verworven roem! Zoo iemand, hij bevestigde de waarheid der uitspraak van
Göthe: ‘De kennis van het gebied van de liefde, van den haat, van de hoop, van de
vertwijfeling en hoe verder de toestanden en togten der ziel mogen worden genoemd,
is den dichter aangeboren, en de schildering van deze gelukt hem. Het is echter
niemand aangeboren, te weten, hoe men het Regt bedeelt, hoe men zich in het
Parlement gedragen moet, welke plegtigheden er bij de krooning eens keizers worden
in acht genomen; en om niet tegen de waarheid van zulke gebruiken te zondigen,
moet de dichter zich die uit

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

205
ervaring of overlevering eigen maken. Dus had ik in Faust b.v. den akeligen toestand
van een' held, die het leven moede is, of de teedere minnesmart van Gretchen, door
antieipatie volkomen in mijne magt; maar te zeggen:
‘Wie traurig steigt die unvolkomne Scheibe
Des späten Monds mit feuchter Glut heran.’

vereischte eenige beschouwing der natuur.
‘Wanneer de ware dichter niet door anticipatie de wereld in zijn binnenste droeg,
hij zoude ziende blind blijven, en alle nasporing en ervaring zoude voor hem een
vergeefsch streven zijn. Het licht is dáár en de kleuren omringen ons; maar wanneer
wij licht noch kleur in ons eigen oog hadden, zoo zouden wij ook in de wereld niets
dergelijks opmerken.’
Wij, mijn lezer! die in den heer Beets reeds vroeg den dichter bij uitnemendheid
onderscheidden, wij verwonderden ons dan ook minder over de menschenkennis,
waarvan Kuser schitterende blijken droeg, dan wij ons bedroefden over de herhaling
dier valsche theorie, dat wij in een dichterlijk Verhaal g e e n d r a m a m e t
v e r w a r r i n g en o n t k n o o p i n g mogen verwachten1; dat het door hem gekozen
verhaal z e l f s d e b e h o e f t e a a n d r a m a t i s c h e v e r w i k k e l i n g e n
v e r r a s s e n d e o n t k n o o p i n g u i t s l o o t 2. Doch genoeg. om u op het standpunt
te plaatsen, van waar wij Guy de Vlaming wenschen te beoordeelen; om u te doen
gevoelen, dat het meer ons doel is in het belang der kunst te onderzoeken, of er
voortgang is in de ontwikkeling des dichters, dan om u aan te kondigen, dat wij in
den heer Beets een groot dichter bezitten. Ter zake:
In eene inleiding - over welker gebreken straks nader

1
2

Voorrede van Jose, bl. 1.
Aanteekeningen op den Kuser, bl. 76.
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wordt ons het vervallen huis, Klein-Poelgeest - door een keurig vignet op den titel
aanschouwelijk gemaakt, - in de dagen die zijne verwoesting voorafgingen (1420),
beschreven en van eene zaal gewaagd met zwart fluweel behangen, welker drempel
niemands voet overschreed en waaraan het bijgeloof allerlei akelige herinneringen
verknocht. Wij willen u, sneller dan de dichter het verkoos, in haar verplaatsen eer
zij dien somberen tooi droeg:
Zijt gy het, jonge Burchtvrouw, gy?
Die, in dees vensternis verscholen,
U toegeeft in uw mymery,
Uw droeve blikken om laat dolen?
Hebt ge, in 't weemoedig avonduur,
Den zwaren zetel hier geschoven,
Waar 't maanlicht schemert op den muur,
En slaat dien matten blik naar boven? Neen, dit 's de blonde Machteld niet,
Die, met den bruidkrans op de lokken,
Het zedig Vlaamsch gehucht verliet,
En Poelgeest's Huizing heeft betrokken;
Die (nog zoo weinig maanden pas!)
Aan vromen Guy door de echt verbonden,
De huwlijksvreugd heeft ondervonden, Of kwijnt het echtlijk heil zóó ras?...
Wat zijt ge bleek! Die blaauwende oogen
Verloren zy dien tintelvonk,
Waar levenslust en liefde in blonk?
Een nevel heeft hen overtogen;
Een tranenvloed ontstroomt hen nu O zeg, wat smart vermagerde u?
Gy (gy een beter noodlot waardig)
Wat bui viel, Lelie! zoo wreedaardig?
En, Lam! wat stormwind was zóó ruw?
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De expositie is belangwekkend, de dichter breekt haar een oogenblik af; om ons eene
heerlijke proeve dier natuurbeschrijving te geven, door welke hij zich onderscheidt.
Hij kiest de maan, louter om haar van eene even nieuwe als poëtische zijde te doen
zien? Wij gelooven het niet; want hoe stemt ons de plaats ter juiste waardeering van
Machteld's karakter, ook zonder dat hij het door een g e l i j k of z o o a l s met den
vinger aanwijst:
De Maan was uit een nevel opgegaan;
Haar breede schijf, min zilver nu dan goud,
Dreef statig boven 't donker beukenhout,
En drong haar licht door 't duister van de blaân.
Elk heeft-gewis, in menig stillen nacht
Zijns levens, tot haar lichtgloed opgezien,
En by dien glans aan velerlei gedacht,
Aan eigen, - aan haar schijnbaar lot misschien!?
Daar zijn, die, by den aanblik van haar gloed,
De liefdevlam versterken in 't gemoed;
Daar is er, wien haar vriendelijke schijn
Gelukkig, kalm, gerust en vroom doet zijn;
Ook hebben er der dweepzucht toegegeven,
In 't staren naar dat plechtig voorwaart zweven;
Daar is er, wie haar liefclijke gloed
Zacht, veel (en onvoorzichtig!) droomen doet.
Maar, waar ze ook 't hart van andren meê vervult,
My wekt ze altijd het denkbeeld van Geduld.
De zedige Beschroomde, die bescheiën,
Met bleeke wang, aan de oosterkim verschijnt,
Niet blinkend vóór een machtiger verdwijnt,
En dan! gesterkt door aller starren reien,
Als die haar ongenoegzaamheid beseft:
Zoo ziet gy haar den vromen strijd beginnen
Met iedre wolk, die zich tot haar verheft,
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Gelaten zwichten, zedig overwinnen,
En lijdlijk zijn in alles wat haar treft.
Wat immer haar bedroeve, of kwelle, of trachte
Te ontluistren en te dooven aan den trans,
Indien ze slechts één straaltje van haar glans
Kan redden en doen schemeren, - de Zachte
Weêrhoudt het niet van wie het smachtend oog
Van de aarde tilt en opslaat naar omhoog,
En iedre speling van haar gloed
Brengt balsem voor 't bedrukt gemoed.
Ziet, wel mocht zy vertroost zijn door die stralen,
Die in den boog van 't hooge burchtraam zit:
Nu eens het oog ten hemel heft en bidt,
En dan de blikken neêr doet dalen
Op 't zilver kruisbeeld in haar hand,
Of op het snoer gewijde kralen,
Uit cederhout van 't Heilig land,
Met vrome teekenen besneden,
Een kring-van kinderlijke beden,
In zusterlijk verband!

Meesterlijk, voorwaar! en teregt zoudt ge knorrig zien, lezer! zoo wij u in het streelend
gevoel der bewondering stoorden, door het aanwijzen van eenige kleine vlekjes in
deze verzen, fraaijer zelfs dan die van den Kuser. Wij komen daarop later terug,
omdat wij liever eerst met u de engelachtige Machteld nader leeren kennen.
Het is eene ware zelfverloochening van het proza, u in weinige trekken haar te
schetsen, door de poëzij zoo uitvoerig beschreven, het schoone gevonden kind door
eene brave weduw opgenomen, de beminnelijke Machteld, door Guy, den
Vlamingschen edelman, tot gade gekozen! Vroom was zij, en om die vroomheid
bekoorde zij hem, die de schriften onderzocht, die als pelgrim naar het heilige graf
was getogen,
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van wien allen voorspelden, dat hij zich der kerk wijden zoude... En echter ontvlugtte
hij met haar zijne maagschap, en op Klein-Poelgeest waren zij gelukkig, - doch
slechts voor een korten tijd, als de aanhef u vermoeden deed.
Sedert zeven weken heeft Machteld hem n i e t gezien, en toch woont hij met haar
op hetzelfde slot. Er is alle kunst van een' verhaler, alle levendigheid van een drama
aan te koste gelegd, uwe nieuwsgierigheid te spannen, welke de reden van dit gedrag
is, hoe Guy voor zeven weken des avonds onverzeld te huis kwam, zich afzonderde,
der edele vrouw deed verzoeken die eenzaamheid niet te storen, en beval, hem bijbel
en getijdeboek te brengen. Wilt gij een nieuw bewijs der veelzijdigheid van het talent
van den heer Beets, neem deze tegenstelling van de droefheid, waaraan Guy's
afzondering de arme Machteld ter prooi geeft, en den indruk, welken dit zonderling
gedrag op zijne dienstbaren maakte. De schets draagt evenzeer de kleur der
middeleeuwen als de nis, waarin wij de biddende edelvrouw aantroffen.
Maar als, des avonds om den haard,
De kring der dienstbren was geschaard,
Dan werd aan dergelijk bericht
Geheel een fabel toegedicht:
Dan werd er fluisterend gegist
Naar de oorzaak die geen hunner wist.
Dan werd op lagen toon gemeld
Hetgeen in d'omtrek werd verteld.
De een zei: ‘hem was voor vast verhaald,
Hun Heer had 's avonds omgedwaald
En op zijn weg een heks gezien,
Die hem betooverd had misschien!’
Een ander zei: ‘dat in de nacht
Een vreemde brief was aangebracht,
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En dat hy, slaaploos, aan de poort
Verdacht gerammel had gehoord,
En luide stemmen in een taal,
Die hy niet kende, in de oosterzaal.’
Alom werd dit voor waar geacht:
De Vlaming was in 's Boozen macht,
En, 't zij hy schuldig ware of niet,
De duivel voerde op hem gebied.
Ja, schoon 't door velen werd weêrsproken,
Dees had een zwaren stap gehoord,
Hem - had een blaauwe vlam gegloord,
Zy - had een zwavellncht geroken,
Die in den gang haar tegenstoof; O onverstand en Bygeloof!

Niet aldus het voorbeeld van echtelijke liefde, wie onrust een' duizendvoudigen dood
deed sterven, zonder dat zij een oogenblik argwaan voedde, die bad en schreide, die
schreide en bad. Eindelijk doet Guy haar roepen: ‘ik ga,’ zegt zij, maar hoe geheel
vrouwelijke vrouw:
Neen! in haar zetel zonk zy neder,
Bedekte 't aanzicht, weende luid:
‘Helaas! ik - durf niet!’ snikte ze uit:
Maar ras verhief de vrouw zich weder.
Gesterkt rees ze en met waardigheid
Van d' eiken zetel, wischte de oogen,
En sprak bedaard en onbewogen:
‘Wèl; licht my vóór; ik ben bereid.’

En nu is uwe verwachting gespannen op die ontmoeting der echtgenooten, of beide,
het eenvoudige en belangrijke van den toestand, - ik weet niet wat meer te
bewonderen, - is aan u verkwist; en nu verwacht gij eene vreeselijke ontknooping
van het raadsel, of gij hebt geen denkbeeld van de
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verhouding, welke de kunst eischt tusschen middelen en doel. Liefst wil ik geen van
beide van u onderstellen; neen, gij rekent op iets verschrikkelijks en zult niet te leur
gesteld worden; gij zult misschien, als enkele goede lieden, uitroepen: ‘het is al te
akelig!’
Een woord over dat akelige, eer wij voortgaan. Verstaat gij door akelig eene wereld
bij toeval ontstaan, met wezens bevolkt, die onderling de grilligste tegenstelling
opleveren, als Quasimodo, de Esmeralda en Claude Frollo b.v.; - waarin, om een
treffende verwarring te doen plaats grijpen, een bruiloftsstoet een lijkstaatsie overrijdt;
- waarin, dat erger is, zoowel de tuchtigende roede van de Nemesis der Ouden, als
het Alziend oog onzer Voorzienigheid ontbreekt, en even teugellooze als redelooze
driften aldus heerschappij voeren; neen, elkander doelloos bestrijden; - noemt gij die
wereld de wereld der Romantiek, ik zal met u uitroepen: horrible, horrible, most
horrible!
Doch ijvert gij, als vele welmeenende, maar bekrompene lieden ten onzent, tegen
iedere voorstelling van sombere gemoedstoestanden, tegen elk die de orde der
zedelijke wereld in beelden tracht te brengen door middel van slagtoffers hunner
onbeteugelde begrippen of driften te schetsen, dan kan ik niet met u instemmen in
den uitroep: ‘het is te akelig!’ dan wil ik wel uwe zwakker zenuwen beklagen, maar
mag u niet vergunnen af te keuren.
Reeds bemerkt gij, mijn lezer! dat ik geen avocat de causes scabreuses ben, dat
ik den schrijver beklaag, die gelooft door de schildering van exceptioneele toestanden
zijn publiek wakker te moeten schudden, en het dan rilling bij rilling over het lijf te
laten loopen; die kunstenaar kent zijnen tijd niet! Wij leven niet meer in de herinnering
aan den man, wiens heldenfeiten alle dichterlijke droomen in stoutheid beschaamden;
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er zijn bijna vijf en twintig jaren vervlogen, sinds de lotwisseling, waarvoor Victor
Hugo geen schilderachtiger uitdrukking wist te kiezen dan:
Demain c'est Waterloo, demain c'est Sainte Hélène,
Demain c'est le tombeau!

slechts feiten en geen beelden; wansmaak eischt geene gedrogten meer!
Een rustiger tijdperk is aangebroken, het gewone leven werd weder prozaïscher;
al wie idealiseert vindt een luisterend gehoor. Wij keurden daarom de gruwelen van
Jose af, wij prezen in Kuser het overwigt der vrouwen, het weinig feitelijke van den
moord; - hoe verdedigen wij dan het sombere van Guy de Vlaming?
Het is geen roover, mijne heeren! die, zoo hij slechts niet roofde, een held zoude
zijn, - geen moordenaar, op wien alle vrouwen zouden verlieven, om zijn krijgshaftig
voorkomen en verheven gemoed (van een roover!), het is niet een dier gevallen
engelen, karikaturen van Lucifer, wien ik hun vermakelijk gezelschap schenke! De
heer Beets zwaait in dit stuk geen' wierook aan de afgoden onzer dagen: de schenners
aller maatschappelijke betrekkingen, de trotschen, die in het heelal niets waardeeren
dan hun eigen ik; Guy de Vlaming is een dweeper, die geloofde door zijne heiligheid
den hemel te hebben verdiend... doch ik mag den dichter niet vooruitloopen. Zijne
verzen' verdedigen, wettigen, prijzen, beter dan ik het vermag, dien greep, uit de
donkere middeleeuwen, welke zich zoo voordeelig onderscheidt van die tot vervelens
toe geschetste ridders, met ijzeren handschoenen, van die nog vervelender booze
priesters, die altijd gereed zijn het middel door het doel te heiligen; het is een even
dichterlijke als gemoedelijke dweeper, hij is zielkundig waar.
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Machteld treedt de zaal binnen, haar gade begroet haar niet; eindelijk noemt hij haren
naam, hare vreeze wijkt en zij omarmt hem - maar hij, verre van die omarming te
beantwoorden, voorkomt haren kus, sluit de deur en schuift het gordijn van voor het
venster weg.
Machteld siddert, maar ik mag den dichter geen onrechtdoen, door in mijn kort
verslag van de treffende vergelijking te gewagen tusschen de beeldtenis van Guy's
vader, die aan den wand hing, en tusschen Guy zelven, die voor haar stond. Doch
overnemen moet ik die weêrgalooze plaats, welke op deze volgt, wanneer Guy, na
op die schilderij te hebben gestaard, den blik op Machteld wendt en haar van zich
afstoot.
Een denkbeeld ging haar door de ziel!
Het was een vrouwlijk denkbeeld, dat
Tot nog haar niet getroffen had,
Maar nu, een lichtstraal, op haar viel.
Zy sloeg een smeekend oog op hem,
Die dus haar van zich stiet,
En sprak met diepbewogen stem:
‘Ik heb mijn vroegre schoonheid niet!’

En toch, hoe moeijelijk is het te beslissen, en waartoe ook? welke greep schooner is,
deze of de volgende:
‘Uw schoonheid’ - riep hy - ‘vraagde ik ooit
Hoe u de hemel had getooid?
Uw jeugd heeft nooit my aangetrokken!
Voorwaar, geen vlechtinge der lokken,
Geen blinkend kleed, geen gouden pracht,
Behaagden me ooit in uw geslacht!
't Verborgen hart, de stille geest,
Bekoorden my in Machteld meest.
Zy waren 't die mijn ziel - verleidden,...
En nu - indien gy weten moet -
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Wat hier mijn hart verkrimpen doet...
Rampzalige! het geldt ons beiden!’ Hy trok haar tot zich, blikte in 't rond,
En neep haar arm met kracht,
Bracht aan heur oor zijn bleeken mond,
En zei toen fluisterende en zacht:
‘'k Geloof - dat wij... verdoemd zijn!’
Wat?
Zei vrome Guy de Vlaming dat?
Verdoemd? Verdoemd! tot Machteld? Neen!
Dat zeggen was niet wat het scheen.
En toch, haar Egâ sprak het uit,
Dat hartdoorsnijdend wangeluid.
Dat woord, zijn blik, zijn woest gezicht O, Alles werd haar schriklijk licht!
Op eens bevroedde zij de kwaal
Van dien rampzaligen gemaal:
En Machteld hief zich op met kracht,
En zag haar gâ met moed en strak
In 't rustloos warend oog, en sprak:
‘Wat heeft u in dien staat gebracht:
Gij ijlt - gij zijt onzinnig.’...

En wat is Guy's antwoord? Dat van een krankzinnige! ‘Neen, nu nog niet,’ fluistert
hij, ‘maar straks verwacht ik hem!’ Ik weet niet of het is omdat wij allen een element
van waanzin in ons hebben, zooals een vernuftig vriend het uitdrukte; of dewijl
deernis met zulk eenen val ons belet er de oogen van af te wenden; hoe pijnlijk het
schouwspel zij, de lezer van Guy de Vlaming, die tot deze bladzijde gevorderd is,
sluit het boek niet, vóór hij het somber tafereel geheel heeft overzien. En wèl hem;
want het is of de dichter bij het behandelen van dit onderwerp gevoeld heeft, dat hij
al zijn talent behoefde,
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om ons met het gruwzame der gedachte te verzoenen. Guy legt Machteld de Vulgata
voor, en wijst op Levit. XX:17, hun misdrijf en hunne straf. Hoor den dweeper zelven:
‘Ha! 'k heb, sints de eerste kinderdagen,
Zijn woorden in mijn hart gedragen,
En voor zijn outer neergeknield.
'k Heb, en van vrómen geest bezield,
Gebiecht, gevast, geboet, gebeden,
Den Duivel en mijn vleesch bestreden;
Ik heb van wat de kerk beval
Geen enkle letter overtreden!
De ketters haatte ik bovenal!
Ik heb, in négen Vlaamsche steden,
Een zuivergouden kandelaar
Doen zetten op het Hoogaltaar.
'k Heb met ruw linnen om de leden,
Geknield bij 's Heilands dierbaar graf,
En op Calvarië gebeden;
En 'k lei den pelgrimstaf slechts af,
Om 't slagzwaard aan de heup te gorden,
Om schrik des Islamiets te worden,
Der Mooren geesel, vloek en straf!
En nu! - Dit alles zal niet baten.
Ik heb het heilig pad verlaten.
Ik ben gevallen, diep - ja! diep!
Ik keerde me af waar God my riep,
Ik heb gezondigd, boven maten!
'k Had me, op den steilen Libanon,
Een naakte grotte moeten kiezen,
En niet een enkel uur verliezen,
Dat my den Heere heilgen kon.
Ik had, de stinkende aard ontvloden,
In boete, vaste en lichaamspijn
Den ouden Adam moeten dooden,
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Den heilgen Geest deelachtig zijn!
Ik had der wareld moeten sterven,
En Christus leven; àl mijn tijd
Besteden tot den goeden strijd,
Om eens de groote kroone te erven,
Den Uitverkoornen weggeleid!
Maar 'k heb - wie hoort het zonder beven! 'k Heb op zoo groote zaligheid
(Verworpeling) geen acht gegeven.
'k Was als de rijke jongeling,
Die weenend van den Meester ging!
Mijn heiligheid van vroeger dagen
Is uitgewischt en weggedaan, 'k Ben op mijn pad niet voortgegaan,
'k Heb Christus 't kruis niet nagedragen:
Ik ben by die van verre staan.
Ik was het, die met 't zwaard zou slaan
En zoo lafhartig rugwaart deinsde, Voor my ook kraaide de uchtendhaan,
Maar vond berouw noch boetetraan O, Fariseër! o, Geveinsde!
O, Valsche, huichlende Apostaat!
Gij werdt gedoemd tot erger kwaad!
'k Moest daarom, dáárom, wederkeeren,
U zien - God, u! - en u begeeren!
Omdat ik afweek van mijn pad,
Moest my mijn vleesch geheel verderven,
Mijn ziel bevlekt zijn met een klad,
Die nooit vergifnis zou verwerven.
Ik die den Geest kon, dorst weêrstaan,
Moest - en zijns ondanks - tot de horden
Des Satans opgeschreven worden Uw oogen ... Zie my zoo niet aan!
Noch ween! - Gy zondigt met die traan;
Gy schreit slechts om uw lot en 't mijne
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Gy weent niet om uw zonden; nu!
Alleen die tranen voegen u,
Maar dat alle andre rouw verdwijne!
Uwe oogen, zegge ik, hebben my
Doen vallen, doen verzinken; gy
Hebt my verstrikt door toovery...
Ik minde u, om uw vroomheid - 't zij
Ook zulke liefde was misdadig!
Want a l l e liefde was ons dood
En hel! - Vrouw! onze schuld is groot O God! wees harer ziel genadig!’...

Ziedaar den geheelen zielstoestand van Guy ons aanschouwelijk gemaakt; geen der
vroegere verzen van den heer Beets schijnt ons eene fraaijer karakterschildering aan
te bieden. Wie voorziet niet, dat wij van iemand, aldus door eene enkele afgrijsselijke
gedachte beheerscht, weldra zullen moeten zeggen, zoo als Ophelia van Hamlet:
O, what a noble mind is here o'erthrown!

Machteld, de teedere Machteld wederlegt hem niet! De even vrome als minnende
vrouw wil de schuld op zich nemen, van hem afzien, sterven... voor Guy is het nog
tijd van boeten... ‘'t Is te laat,’ antwoordt haar gemaal, en eene schrikkelijke pauze
volgt.
Zoo ik niet vreesde onbescheiden te worden door meer ruimte te vergen, ik zoude
u de waarheid van des dichters penseel doen bewonderen, die ons nu beide personen
uitvoerig schetst: Machteld roerloos van ontzetting, Guy schijnbaar bezig met
nietigheden. Eensklaps echter staat de laatste voor haar stil, en dringt op antwoord
aan. ‘Wat?’ vraagt zij den krankzinnige, want die bede teekent hem meesterlijk.
‘Vroeg ik dan niet wat op uw' bruidsdag geschied is?’ herneemt hij.
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Machteld weet het niet, maar de dweeper herinnert het haar; en ja, nu verhaalt zij
van eene heidin, die hun huwelijk vervloekte, twee rozen van een' stengel brak, die
ontbladerde en deze wegblies; maar zij geloofde er niet aan, die engelachtig-reine,
zij wist wien zij tot gemaal had gekozen. ‘Neen,’ herneemt de dweeper:
‘Neen! dat, rampzaalge! wist gy niet!
O Duidlijk teeken van de rozen!
Wil Machteld zien wat dat bediedt?
Hij wees, met uitgestrekte hand,
Haar naar den wand:
‘Zie, Machteld! Zie, by 't licht der maan,
Die beelt'nis aan!’
‘Het is uw vader.’
‘Ja; en de uwe!
Verschrik niet, gil niet, sidder niet!
Wat baat of men terugge gruwe,
Als men zijn vonnis voor zich ziet?’

Hoe kiesch is het verschrikkelijk geheim aan het licht gebragt: - Machteld durft niet
twijfelen, maar kan het niet gelooven: ‘Van waar kwam u dit berigt?’ vraagt zij. Gij
vermoedt van de heidin, lezer! en inderdaad, het is Mara, die Guy op den bewusten
avond voor zeven weken gesproken en gedrcigd heeft het Machteld bekend te maken.
Guy verhaalt in veertig regelen zijn gesprek met haar, het is de éénige plaats - wij
zijn die opmerking aan een' onzer keurigste kunstkenners verpligt - waar Guy te lang
is. Het enkel feit is voor Machteld genoeg, - het herhalen van Mara's woorden, het:
‘sprak zij,’ en hare gedachten over den eed, zijn hier overtollig en onnatuurlijk, Guy
heeft er geen geduld toe, zijne koorts laat er hem geen hoofd voor. Doch zoo deze
opheldering juister in
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dat deel van het dichtstuk gepast had, hetwelk Mara heet, op welk eene meesterlijke
wijze zet de heer Beets de schildering voort in Guy's aandringen op haar antwoord,
in de regelen:
‘Sta mij zoo dom niet aan te staren!
Maar antwoord, antwoord, vonnis my!
O Laat my, in dees helsche stonde,
Niet met mijn wanhoop dus alleen!
Spreek! gy hebt aandeel in de zonde:
Gevoelt gy al haar schriklijkheên!
Spreek! gil als ik: wy zijn verloren!
Roep al uw siddrend' afkeer uit!
'k Omarmde een zuster in een bruid;
Moet ik dan alles u doen hooren?
Gy slaapt! op, zondares! ontwaak!
Niet mijne alleen, 't is uwe zaak!
Ik w i l alleen niet langer spreken Ik dorst naar woorden uit uw mond...’

Doch Machteld geleek eene doode, vaart de dichter voort, - tot zij, eensklaps
oprijzende, uitroept:
‘Wij hebben onbewust misdreven;
De Heere, Guy! kan ons vergeven.’

‘U mogelijk,’ antwoordt de dweeper, geheel in het karakter dier ziekte, welke slechts
een' God der wrake kent, ‘maar mij niet! want ik heb den goeden geest weêrstaan,
de Kerk had mijne bruid moeten zijn, ik nam u, voor mij blijft er niets over dan de
Hel!’
En ten tegenhanger van de heerlijke verzen vol gelijkenissen uit de Heilige Schrift,
straks door ons aangehaald, kiezen wij nu dit tafereel van Guy's bruiloftsdag, zoo
als die nog voor zijn geheugen staat. Welk eene gevaarlijke gave wordt de verbeelding
zoodra de rede het spoor bijster is!

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

220
‘Wel heugt mij die gevloekte dag,
Toen ik gestraft werd voor mijn zonden;
Toen ik met u voor 't outer lag,
En we ons te saam in d' echt verbonden:
De zon verspreidde een waatrig licht;
De sneeuwvlok stoof ons in 't gezicht;
De wind, als wy 't portaal inkwamen,
Zoog achter ons de kerkdeur dicht, Wat rammelden die vensterramen!
Hoe zalig, hoe verrukt ik scheen,
Het was my, bij ons binnentreden,
Toch eensklaps of wy zwaar misdeden,
Het hart kromp my van schrik ineen.
Ook waren we in die kerk alléén.
Een ander voert, met vlugge schreden,
Een magen- en gespelen-stoet
Den knecht des Heeren te gemoet,
Geen mensch mogt onze zij bekleeden:
Ons huwlijk had mijn naam bevlekt,
Mijn Moeders gramschap opgewekt;
En nu - wy wéten 't nu - met reden,
Schoon voor haar zelf dan ook bedekt.
't Was of het waslicht niet wou branden;
De choorknaap (weet gy 't?) kwam te laat,
Scheef zat des Priesters plechtgewaad;
De trouwring viel hem uit de handen; 'k Zag al die wenken, my voor 't laatst
Nog door myn' goeden geest gegeven;
Maar 'k werd tot voortgaan aangedreven:
De Duivel had mijn hart verdwaasd.
Nog toen ik u mijn rechter gaf,
Ging my een huivring door de leden,
Als waar die plechtigheid me een straf:
Ik hoorde niet naar s Priesters reden.
Ik dacht... aan dingen van 't voorleden,
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Die niet behoorden by dat feest;
Op 't laatst - ik zag mijn Vaders geest
My fronsend, dreigend tegentreden;
Juist sprak de Priester 't a m e n uit;
En ik trok henen met - mijn... Bruid,
Mijn vonnis was volbracht, en ik
Rampzalig sints dien oogenblik...’

Dat is poëzij in gedachte als in uitdrukking.
Een verstandig man merkte onlangs aan, dat het getal der door de uitkomst
bevestigde voorspellingen, in verzen en verhalen, verschrikkelijk toeneemt en het
ongeloof voedsel geeft; zonder iets op de algemeene waarheid dier aanmerking af
te dingen, vinden wij haar hier misplaatst; het geloof aan deze behoort tot de trekken
van het karakter eens dweepers.
Er volgt een oogenblik van verteedering, - ik mag niet alles uitschrijven - Guy
verzoekt Machteld (altijd in de schaduw en daarom te schooner) nu te vertrekken;
wie verwacht dat zij het doen zal? A l l e s m e t u, is haar antwoord; en teeder ziet
de dweeper haar aan; maar eensklaps - Göthe zoude zeggen, dat Beets krankzinnigen
bestudeerd had - eensklaps schildert de dichter hem ons, als den waanzin ter prooi,
- het tafereel is een der fraaiste uit den bundel, met Machteld er tegenover, den
Algoede om bijstand smeekende:
Zoo baden martlaressen vaak,
Gebonden aan de gruwelstaak,
En zagen, in 't gebed verzonken,
Niet hoe de vlammen om haar blonken.
‘Zij komen’ - zoo riep hy - ‘wat komen zy vroeg!
Laat af! uw nabyheid is foltring genoeg!
Wijk achter my, Satan! gy kunt uw gebied
Wel voeren, wel foltren al zie ik u niet!

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

222
Ha! tulband en heupzwaard gekromd als een maan!
Ha, bloedige Bassa! wat grijnst gy my aan?
De held is gevallen en doemling als gy;
Verheug u en schater, de hel is naby!
“Ook gy werdt dan krank, en ook gy ons gelijk;
Uw trots is geknot in dit duistere rijk,
't Geklank uwer luite” - dus spreekt gy - “heeft uit,
En maden en wormen verwachten hun buit!
Hoe, Morgenster! vielt gij dus neêr van den trans?
Hoe, zoon van den uchtend! hoe derft gy uw glans?
O Gy die geen Heiden uw vloek hebt gespaard Hoe vielt gy dus zelf, en vermorseld ter aard?”
Ha! Priester in 't miskleed, vertoon uw gezicht!
Uw vloek is vervuld en de Hel u verplicht!
Zeg, ziet gy dien sleep niet van juffren in 't geel?
't Zijn àllen mijn zusters in bruiloftsfluweel.
- Geen rozen! geen rozen! neem weg uit mijn oog
Wat rozen beneden en rozen omhoog!
Geen teeken des kruises! Daar staat een Heidin Ik kan aan haar zijde de kerkdeur niet in!
- Vervloekte! mijn lot heeft met u niets gemeens;
Al ben ik geen Christen, ik was het toch eens!
Weg hondsche Heidnen! weg van my!
Ontziet u, - Guy de Vlaming heet ik Waan niet dat ik u dienstbaar zij,
Neen! Christus ken ik, Paulus weet ik,
Maar Toovenaren! wie zijt gy?
Mijn degen! mijn degen! mijn lans en mijn zwaard!
Men breng my een harnas, men zadele een paard!
Trek uit dat ruw linnen, die pelgrimsrok sluit!
Ik stik in die plooijen, ik kan niet vooruit!
Mijn beuklaar! mijn beuklaar! zij vallen mij aan:
Ik kan met dien palster geen Heidnen verslaan!
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Ha! lacht niet, vermeetlen! noch juicht in uw trots!
Een oogwenk en 'k blink in de rustinge Gods!
Op, Ridders! heeft niemand een zwaard voor een vrind?
Een zwaard dat de levens der Heid'nen verslindt?
Ha! dolk van den Sultan, gy schuilt aan mijn borst;
Nog zijt gy met bloed van Barbaren bemorst;
Wees welkom! nog eens zult gy baden in bloed,
Sterf heks! met uw rozen! Gij duivlengebroed!’
Hy spreekt, en van zijn handen snort
Een dunne dolk van blinkend staal: Een luide gil klinkt door de zaal;
En Machteld ligt ter aard gestort.

Wij hadden den moed niet eer af te breken. - Die krankzinnigheid, die moord moesten
het einde zijn van die overspanning, van die koorts. Veroordeelt gij ons nog, dat wij
geene gruwelen laken, waar wij zoo vele schoonheden aan deze verpligt zijn? Of is
hier ergens de zedelijkheid ten koste der kunst geweld aangedaan? Verdient die
dweeper, wiens geest het heilige misbruikt, wiens vingeren straffeloos met een' dolk
spelen, verachting of medelijden, beklag of straffe? Heeft hij niet iets - om nog eene
aanmerking van een vernuftig vriend te bezigen, - heeft hij niet iets van Caïn, op
wiens voorhoofd een teeken stond, dat den moordenaar vrijsprak? ‘Doch het is of
men ons de akeligheid van den toestand beschrijft om den wil dier akeligheid zelve
en niet als gegeven zaak om hare gevolgen’, zeggen eenige lieden van smaak; ‘wie
het onderwerp op de wijze der Ouden had behandeld, zoude niet verzuimd hebben
partij te trekken van de twee kinderen uit de anecdote van Plemper1.’ Gaarne geef ik
toe, dat de nieuwere kunst zich vermeidt in te ontleden en een' afkeer heeft van te
ontsluijeren; maar wat

1

Zie de eerste bladzijde der Aanteekeningen en bijlagen.
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kwaad steekt er in, dat wij aan karakterstudie en zielkennis winnen wat wij in
bevalligheid verliezen? het geheim van de waardige rust der Grieken is in meer
kunsten dan in de plastische met hen verdwenen. Nieuwland heeft eene uitmuntende
verhandeling geschreven over de onderscheiden wijzigingen des gevoels; zou deze
niet tot model kunnen dienen van een opstel over de onderscheiden wijziging der
begrippen over kieschheid? Wij gelooven, dat er dan in den geest der Ouden even
veel voor de opvoering der twee kinderen zou te zeggen zijn, door hun onschuldig
gekoos het akelig schouwspel, dat de ouders opleveren, aandoenlijk afbrekende; als
zij, in den geest der nieuweren, als sprekende bewijzen eener gruwelijke gemeenschap,
die jaren duurde en vruchten droeg, aanstootelijk zouden zijn.
Maar waarom kiest de heer Beets zulke donkere onderwerpen? Ei lieve, mijne
heeren! waarom schilderde Rembrandt altijd een' donkeren achtergrond? Ook in deze
zoude verscheidenheid in dat opzigt eene verdienste te meer zijn; en wij hopen, dat
de dichter van Jose, Kuser en Guy zijne stof zal afwisselen; maar zich aanmatigen
dit te eischen bij zoo veel voortgang, waarlijk, het zoude ondankbaar zijn!
Jean Paul wenscht ergens, dat men werken van genie in twee verschillende
tijdschriften beoordeelde, in het zwarte en het guldenboek, dát, waarin men louter
gebreken, dát, waarin men louter schoonheden aanwees. Tot hier heeft het veel schijn,
dat wij het onze ditmaal tot den rang van het tweede willen verheffen, en wij
ontkennen niet, dat wij het gaarne doen zouden, want uit de kritiek van het slechte
leert men toch eigenlijk niet meer, dan dat het slechte slecht is; onvruchtbare arbeid!
Doch wij zouden den heer Beets beleedigen, indien wij geloofden, dat het hem
aangenaam zoude wezen, zoo wij blind voor zijne gebreken waren; welke waarde
zoude hij aan onzen lof mogen hechten, indien wij alles van hem even
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fraai vonden? De Inleiding, wij ontveinzen het niet, mishaagde ons, met uitzondering
van enkele passages, bijna geheel; déwijl de schoonheden van het dichtstuk zoo verre
de leemten van deze overwogen, begonnen wij niet met het begin. De aanhef is
noodeloos duister, reg. 1-10; de gewone lezer vraagt, wie die bisschop en wie die
wapenknecht is; maar meer dan deze hinderde ons voor een zoo dramatisch dichtstuk,
- een drama, al heeft het slechts twee personen, - de prozaïsche redenering waarmede
het opent. Klein-Poelgeest en de Zwarte Zaal konden moeijelijk stof opleveren voor
165 verzen, en er zijn merkwaardiger bewijzen van vervallen grootheid in Holland,
dan dat slot der Poelgeesten. De redenering van vers 108-116 gaat mank door - - - en de beproefde, maar niet gegevene verklaring, waarom wij zoo gaarne iets
verschrikkelijks openbaren, dat de ziel van elk, die het hoort, doet sidderen, hadden
wij liever geheel weggelaten gezien. 't L i j k d e r g e s t o r v e n e o n b e g r a v e n e
e n e e n g e v o e l v o o r 't k e n v e r m o g e n , zijn vlekjes, die eene veder als die
van den heer Beets niet moesten ontsnappen. De liefde - die zich zoo zelden van
dezen dichter te beklagen heeft, - zal v. 335-343 uit het handschrift wisschen; wat is
liefde dan hartstogt, en waarom zoude eene beschrijving beleedigend zijn voor de
edelste aller neigingen? Onjuist schenen ons - wij zijn keurig op poëzij, en de heer
Beets kent ons dit regt toe, - de w a n d e n in v. 615, onduidelijk het voornaamwoord
in v. 624, onverstaanbaar het v l i e g e n d o o g in v. 634. Doch in plaats van langer
van zulke kleinigheden en het rijmen op toonlooze woorden, - als v a n en d a n v.
888 en 889, o m d a t , v. 366 (niet w a t en d a t , v. 671 en 672) of de platheid van:
D a a r z i j n e r en Z o o ' n , en de onjuistheid van D a a r z i j n en D a a r i s e r ,
- anders te gewagen, dan om te getuigen, dat zij minder in deze dan in vroegere
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stukken van den heer Beets voorkomen, daar zijne versificatie reuzenschreden doet
in zangerigheid, willen wij hem nog met een woord aanraden, liever dramatisch
treffend te beginnen, met eene wending als die tot Machteld b.v., en stout over te
springen als in de aangehaalde plaats [v. 1148 tot 1149], dan lang te zijn als in de
inleiding, of flaauw en alledaagsch als v. 290 tot v. 297.
Wij hebben citroen in den honig, gisping in de lofspraak gemengd; Mara, het
laatste gedeelte van het dichtstuk blijft nog te beoordeelen over. Het wordt geopend
door eene beschrijving van den volgenden ochtend; wij prijzen het in den dichter,
dat hij de zucht voor grillige tegenstellingen, welke onzen tijd kenschetst, wederstaan
heeft en in harmonie met zijn geheel dichtstuk, waarop slechts de maan haar
schemerachtig licht werpt, geen' schoonen, maar een' somberen najaarsdag heeft
doen volgen. De descriptie is Beets waardig; ziedaar al wat onze ruimte ons
veroorlooft er van te zeggen: in de Oosterzaal - waar Machteld viel en Guy ijlde verbeidt eene vrouw het opgaan der zon. Het is eene vreemdelinge, eene Boheemsche,
Mara. zegt ge en te regt. Ik beveel de schets, waaruit wij haar kennen, allen jeugdigen
zangers aan, om de gepaste keuze der epitheta. Aandoenlijk is hare toespraak tot
Machteld's lijk; doch er ligt nog een ander lijk in de zaal, het is dat van Guy; de
dichter voelde juist, toen hij dat einde voor het éénige bevredigende hield;
geneeskundigen roemen de waarheid der woorden, welke zijne beroerte schilderen.
Mara beklaagt Machteld, de heidensche de Christinne, en kust haar in den dood; wij
willen u aan het einde van dit verslag hare ongeloovige taal, in meesterlijke verzen
objectief-waar uitgedrukt, mededeelen; wij bejammeren, dat het dichtstuk er niet
mede sluit. Want de verontschuldiging en zaligverklaring der dooden ware beter aan
den lezer zelven overgelaten geweest; wij, kinderen
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der negentiende eeuw, doemen niet zoo ligt ter helle. En de overige twintig regelen,
schoon fraai op zich zelve, hebben meer van de laatste bladzijde eens romans, dan
van die van een dichtstuk; wij begrijpen niet, hoe de heer Beets tot deze
inconsequentie is gekomen Het is moeijelijk in poëzij de grenzen te trekken, hoe
veel men dramatiseeren moet en mag; maar het schijnt ons beneden de waardigheid
des dichters, die voor eene wijle bij de lijken een' traan in onze oogen deed drijven,
geestig te willen zijn in het opgeven der redenen, waarom de maagschap des Vlamings
zich naar het Slot spoedde.
En wie nu nog vraagt, of er naar ons gevoelen vooruitgang is in Guy de Vlaming,
of onze vaderlandsche letterkunde gewonnen heeft bij den even nieuwen als stouten
greep, zulk een' oorspronkelijken dweeper op te voeren, voor hem schreven wij
vergeefs. Liever, dan de vormen der lofspraak uit te putten, deel ik u, mijn geduldige
lezer! de fraaije plaats mede, u straks beloofd; zij zet de kroon op de schilderij van
Mara. De heidin heft het crucifix lagchende van Machteld's borst en lastert:
‘Was 't waarheid, wat dees twee geloofden,
Dat daar een Hel was onder de aard,
Een Eden boven hunne hoofden,
Waar goed of kwaad hen was bewaard!
Werd aan den mensch een tweede leven,
Na 't doorstaan van dees dood gegeven;
Was daar een rechter en een wet;
Was daar een God op 't kwaad verbolgen:
Hoe wreed zou hen de straf vervolgen,
Wie zulk een gruwel heeft besmet!
Maar, Dooden! neen, gy wordt ontbonden,
Gy hebt u-zelven slechts gekweld,
En u een nachts p o o k voorgesteld,
Waar enkel nacht r u s t wordt gevonden,
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Uw Stof keert tot het stof der aard;
Het Vocht vermengt zich met de stroomen,
En de Adem, aan uw borst benomen,
Stijgt op de winden Hemelwaart;
Zoo waait wat blies, en stroomt wat vloeide;
En wat er in uw aadren gloeide,
En wat er in uw oogen blonk,
Zal, opgegaan tot hooger sfeeren,
Mijn Aldebarans gloed vermeêren,
Of Mixars helle schittervonk.
't Is alles uit, de lijken keeren
Tot de elementen: 't is gedaan!
Geen bloedschuld kleeft u langer aan;
U zal geen enkel kwaad meer deeren!
Vergaat, vergaat! gij m o o g t vergaan!’

En nu nog een woord over de Aanteekeningen en Bijlagen. Oudheidkundigen van
naam prezen in ons bijzijn de naauwkeurigheid der berigten, door den heer D. Veegens
te 's Hage, den dichter medegedeeld; die van den heer Beets zelven vonden minder
genade; de opvolging der Heeren van Poelgeest werd juist genoemd; de opgave der
onderscheiden sloten van dien naam liet veel te wenschen over. De dichter is beleefd
genoeg zich aan het slot er van te verontschuldigen over hunne wijdloopigheid; wij
zouden dit met een beleefd stilzwijgen beantwoorden, zoo de stijl dier noten niet
verdiende te worden gelaakt, zoo er niet in eenige aanmatigingen en oordeelvellingen
blijkbaar navolging van Bilderdijk was; eene navolging, die onzen jeugdigen zanger
niet dan teleurstelling en beschimping baren kan. Hollands tweede Vondel had vele
der rampen, welke zijn leven kenmerkten, slechts aan de hooge gedachte, die hij van
zijne afkomst, zijn genie, zijne kundigheden koesterde, te wijten. Om de eerste
aanmatiging werd gelagchen - zoo ergens, in ons vaderland stelde men het ge-
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zond verstand van Napoleon op prijs, die, toen de keizer van Oostenrijk hem den
Stamboom liet zien, dien de vleijerij voor hem vervaardigd had, het stuk afwees, met
de woorden: ‘Ik ben de Rudolf van Habsburg van mijn geslacht’ - wie gelooft nog
aan de Graven van Teisterband? Voor de tweede gave, de gegrondste der drie eischen,
had Holland alles, waarop een dichter regt heeft: eerbied, bewondering, hulde; maar
dat alles onder die voorwaarden van vervulling zijner maatschappelijke en burgerlijke
pligten, welker gewigt Göthe gevoelde toen hij schreef:
Wer ist das würdigste Glied des Staats? Ein wackerer Bürger,
Unter jeglicher Form bleibt er der edelste Stoff.

De derde aanspraak - die op kundigheden - door Bilderdijk dikwijls verwaand en
lomp en op ondragelijken toon in het midden gebragt, werd door zijne tijdgenooten
met deernis aangehoord of met scherpzinnigheid bestreden, naarmate zij tot zijne
vrienden of vijanden behoorden; de nakomelingschap zal die gestreng toetsen en te
onverbiddelijker wezen, hoe minder hij der woorden van Seneca indachtig was:
‘Licet sapere, sine pompâ, sine invidiâ.’
Wij wenschen den heer Beets niet alleen een' beroemden naam, maar ook een
gelukkig leven toe; hij houde ons den ernst, waarmede wij eene misschien onbedachte
navolging laakten, ten goede. Doch waarom deze pligtpleging? Er is zoo veel eenvoud,
smaak en gemoed in de opdragt van dit dichtstuk aan Jhr. C. van Foreest, dat wij
voor geene miskenning vreezen.
1837.
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I. Parisina en andere gedichten van Lord Byron.
Uit het Engelsch, door Nicolaas Beets.
II. Parisina; een verhaal.
Vrij naar Lord Byron gevolgd, door J.J.L. ten Kate.
Het behoort tot de taak van hem, die zich in staat zal achten een historisch overzigt
der Hollandsche poëzij in het eerste derde der negentiende eeuw te geven, den invloed
te verklaren, door Lord Byron ook ten onzent uitgeoefend. De volgorde der
vertalingen, welke wij van zijne dichtstukken bezitten, zal dien geschiedschrijver wij wenschten hem reeds te kennen - onwillekeurig treffen. Zoo wij ons juist
herinneren, was Da Costa door zijnen Caïn de eerste, welke ons eene der scheppingen
van dat genie ontsloot; maar eene rei van engelen vergezelde den geloovigen zoon
van het Oosten in die wereld, door den Geest des Kwaads verduisterd. Het was een
strijd en geene hulde. Daarop schonk van Lennep ons
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de Abydeensche Verloofde en het Beleg van Korinthe; hij had, als zijn
lievelingsschrijver, waar en juist gevoeld, dat Byron driften, tooneelen en zeden wist
te schilderen, van welke de Westerlingen zoo weinig weten, dat zij door al het
belangrijke der nieuwheid aantrekken, en die hun echter, uit de lezing van Oostersche
Vertellingen in hunne vroege jeugd, zoo dierbaar zijn geworden, dat het stuitende
eener volslagene onbekendheid met het onderwerp geheel is weggenomen. De
gevangene van Chillon en Mazeppa volgden, en was the Siege of Corinth getrouwer
overgebragt dan the Bride of Abydos, Beets leverde in de eerstgenoemde stukken
nog sprekender bewijzen van de smijdigheid onzer taal. Wie verwondert er zich over,
dat hij, wiens dichterlijke ontwikkeling in die jaren viel, welke de Muze van Lord
Byron het tijdperk harer alleenheersching op het vaste land zou mogen noemen, in
sommige zijner eigene stukken den geest des meesters deed doorblinken? Wij kennen
geen' dichter, wiens eerste voortbrengselen niet den indruk verraden, dien het model,
dat hij zich koos, op zijn gemoed naliet; wij kennen er weinigen, die zich zoo vroeg
als Beets de verdiensten van hun voorbeeld wisten eigen te maken. Het had de kritiek
van dien tijd betaamd te waarschuwen voor eene sombere, onware levensbeschouwing,
die eensklaps onder onze jeugdige dichters mode werd; maar waarlijk, wij zijn op
het punt den geschiedschrijver onzer poëzij vooruit te loopen; wij, die slechts Parisina
hebben aan te kondigen. Zal hij in hare verschijning, in die der geestige vertaling
van den Beppo, welke wij aan van Lennep verpligt zijn, het bewijs zien, dat onze
jeugdige dichters geene bekrompene begrippen van zedelijkheid koesteren, dat zij
de kunst in min enge grenzen beperken, dan diegenen onzer tijdgenooten, welke voor
jaren, welke nog heden hunne kunsttheorie met een hoofdstuk over de nuttigheid
openen? Het is
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eene belangrijke vraag, die wij gaarne door een' man, voor zulk een onderwerp ten
volle berekend, hoorden beantwoorden: - mogt hij opstaan, dan verklare hij ons
tevens, waarom Childe-Harold tot heden onvertaald bleef!
Zoo men intusschen ons oordeel wil vernemen over de zedelijke waarde van dit
dichtstuk, wij achten niet, dat het iets gevaarlijks heeft, dan voor een bedorven
gemoed; men kent het woord over de Bloem, de Bij en de Slang, en wij wenschten,
dat wij in dit opzigt onzen voorvaderen meer geleken. Zij schenen niets wat
menschelijk is onkiesch te houden, en als eene grap hen lagchen of een gruwel hen
huiveren deed, plagten zij geen gewigtig of bedenkelijk gezigt te zetten, welken
indruk dit tooneel mogelijkerwijze op de verbeelding hunner zonen of dochteren
maken kon, daar hun gezond verstand hen voor sophistische uitleggingen behoedde.
Sedert hunne dagen was er een tijd, waarin men het zóó ver in het verbloemde en
het overkiesche had gebragt, dat de liefde op het papier niets physieks zou hebben
behouden, indien men niet gevoeld had, dat men voor menschen schreef. En wij
beroepen ons met vertrouwen op de ervaring onzer tijdgenooten, welk meisje in
gevaarlijker toestand verkeert, het sentimenteele, welks hart overprikkeld is door
zoete mijmeringen, of het levenslustige, dat zonder blos aan een huwelijk denken
kan?
Gibbon doet in de volgende woorden, volgens de vertaling van den heer Beets,
verslag van het feit:
‘Onder de regering van Nicolaas III was Ferrara het tooneel van een huiselijk
treurspel. Door aanbrenging van een bediende en eigen onderzoek, ontdekte de
markgraaf van Este den ongeoorloofden minnehandel van zijne vrouw Parisina, en
Hugo, zijn bastert-zoon, een schoon en dapper jongeling.’
En Lord Byron beroept zich, ter regtvaardiging dat hij zulk eene stoffe behandelde,
op de Grieksche tooneeldichteren, eenige
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der beste oude Engelsche schrijvers en Alfieri en Schiller. De billijkheid gebiedt van
de laatsten te getuigen, dat zij in hunne treurspelen het hartstogtelijke eener misdadige
liefde niet zoo digt op de grenzen van het feitelijke bragten als hij; eene
onderscheiding, welke Lord Byron misschien, op het voorbeeld van Sterne, aan de
bedorven verbeelding zijner lezers zoude toeschrijven.
Wij mogen eene lofrede op de dichterlijke schoonheden van het verhaal, waarin,
volgens Jeffrey's fraaije karakteristiek, onstuimigheid noch drukte heerscht, maar
alles droefheid en deernis en schrik is, overbodig achten; wij hebben slechts van de
verdiensten der navolging te spreken. Doch wij ontvangen er twee ter beoordeeling,
schoon de eene reeds in 1837 het licht zag, en de andere eerst in dit jaar werd
uitgegeven. De heer Beets wijte ons dit verzuim niet, indien de recensent, aan wien
het verslag zijner vertaling vertrouwd was, zijne belofte had gehouden, hem ware
eer regt gedaan en ons eene vergelijking van den arbeid van twee jeugdige
kunstgenooten, welke zoo ligt aanleiding geeft den armen beoordeelaar van
partijdigheid te beschuldigen, bespaard. Gelukkig loopen wij er ditmaal weinig gevaar
van; er valt niet scherp te gispen: wij willen er het publiek van overtuigen.
Billijkheid gebiedt ons, eer wij daartoe overgaan, het vonnis mede te deelen, door
den heer ten Kate zelven over zijn' arbeid gewezen.
‘Deze vertaling,’ lezen wij op de keerzijde van den titel, ‘was reeds lang voltooid,
toen de reeds met zoo veel roem bekroonde dichter Beets de zijne uitgaf; - ik gevoelde,
hoe zeer die boven de mijne uitschitterde, en was daarom van oordeel, dat het eene
vermetelheid zou zijn, haar publiek uit te geven. Ik liet haar dan alléén voor mijne
vrienden drukken.
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Men heeft mij echter van vele kanten verzocht de w e i n i g e e x e m p l a r e n , die
ik nog overig had, ook voor 't algemeen verkrijgbaar te stellen, en aan dit vereerend
verlangen, heb ik gemeend, wel te mogen voldoen.
T. K.’
Men oordeele uit een drietal proeven. Wij kiezen voor die van natuurbeschrijving
den aanhef:
I.
't Is 't uur waarin de nachtegaal

I.
't Is 't uur, waarin door 't hoog geboomt'

Het oor verrukt door 't smeltend lied,
Waarin der liefde fluistertaal

De melody ons tegenstroomt,

Voor 't hart van zoetheid overvliet;

De tedre nachtegaal ontschoten;

Waarin het koelheidaàmend zuizen

Waarin het hart van weelde droomt,

Van 't windj' aan balsemgenren rijk

In d' arm der eerste min genoten,

Zich met der golfjens murmlend bruizen En 't zoet muzyk van wind en vloed
Vereenigt tot een zoet muzijk.

Welluidend zich vernemen doet.

Op iedre bloem is daauw gezegen;

De daauwdrop net gebloemte en kruid,

De starren blinken aan den trans,

't Gestarnte treedt ter nachttente uit;

Met zachten glans,

Een bruiner tint neemt elk der blaân,

Elkander tegen,

Een dieper blaauw het golfjen aan,

Het water heeft een donkrer blaanw,

En boven heerscht aan de effen transen

Het loof een bruiner tint gekregen,

Die heldre-zuivre duisternis,

De lucht een wazig schemergraanw,

Die oprijst als voor Febe's glansen

Het is dat zoet, dat lieflijk donker,

De schemering versmolten is.

Die effen duisterheid omhoog,

T.

K.

Die 't scheemren volgt aan 's hemels
boog.
En voorgaat aan het maangeflonker.
B.
Het edele van den stijl adelt het onedele van het onderwerp in dit fragment uit
Hugo's verontschuldiging van:
Bladz. 21:
‘'t Is waar, ik heb u smaad gedaan;

‘'t Is waar, 'k vergreep me als mensch en
zoon

Maar smaad voor smaad en leed voor
leed!
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En schandvlekte u - maar hoon voor
hoon!
Toen gy dees bruid in de armen klemde
Tot andere enveldaad gereed,

Gy scheurde een gâ my de armen uit,

Toen was zy lang reeds mijn bestemde: Vertradt mijn heil, mijn boezemvrede,
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Dit weet ge, zy was my verloofd,

En gaaft my aan de ellend ten buit:

Gy hebt uw zoon een vrouw geroofd;

Want deze uw echtgenoot, (de tweede

Gy zaagt haar en begeerdet haar,

Die zich uw trots ten offer koos!)

En met uw eigen misdaad, mijn

Dit wist ge, was geruim een poos

Geboorte, drongt ge my van daar,

Voor my bestemd tot bruid! -

Als kon ik nooit haar waardig zijn,

Gy zaagt en gloeidet voor heur schoon,

Als iemand, die haar hoog geslacht

En om uw misdaad, m i j n geboort,

Onedel in verneedring bracht,

Begingt ge aan mijn geluk een moord,

Omdat mijn voet geen aanspraak had

En achtte d'armen bastertzoon

Op 't hoog gestoelte waar ge op zat,

Onwaard, op 's levens droeve tocht

Of om uw naam slechts wettig te erven; In haar, zijn lust, zijn welbehagen,
Maar moest ik dezen dag niet sterven,

Het heil te vinden dat hy zocht,

En bleef my nog een luttel tijd,

Wijl hy u w naam niet wettig dragen,

M i j n naam zon schittren verre en wijd, Noch Estées zetel drukkén mocht!
En echter - konden nog na dezen
Met schooner glans dan die 'k moest
derven,

Twee lentes slechts de mijnen wezen,
Op duizend lippen zweefde alom

En die 'k my-zelven zon verwerven;

Een roem dien i k my mocht behalen,

Ik had een zwaard en heb een hart gereed, Een glorie, heel m i j n eigendom,
Die Estées luister dof zou stralen!
Om hooger helmkap weg te dragen

Ik had een zwaard en heb een hart,

Dan op de hoofden van uw magen,

Dat heel een nietige aard getart,

Hoe vorstlijk ook, zich ooit aanschonwen En hooger pluimen had bevochten,
deed:
Dan ooit uw aadlijk voorgeslacht
Niet altijd draagt de hoogst geboren'

Het blank vizier omwappren mochten

De schitterendste riddersporen!

In schitterende koningspracht.

De mijne tergden 's kleppers zij

Niet altijd draagt de Hooggeboren

Vaak vorsten in 't bevel voorby,

Het schoonst de gouden riddersporen -

Als 'k aanrukte op 't ontvlammend woord, De mijnen hebben 't strijdros vaak
Zelfs vorstenzoons voorby doen snuiven,
“Voor Esté en de zege - voort!”

Als my de kreet: “v o o r E s t é e s
w r a a k !”
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'k Bepleit de zaak der misdaad niet,
Noch smeek u, om een weinig dagen

Op 's vijands rangen in deed stuiven. -

Van uw genà terug te vragen

'k Bepleit de zaak der misdaad niet,

Voor hem, die toch weldra zijn laatsten
rijzen ziet.

Nog smeek dat luttel oogenblikken
My 't lieve zonlicht moog verkwikken,

Rampzalig, als op 't laatst mijn uren

Dat toch op de eindpaal van 't verdriet -

Geweest zijn, konden zy niet duren; Maar was mijn naam en afkomst laag,

Mijn grafplaats - weldra nederziet!

En kan uw adel zelfs mijn smaad

Nooit konden zulke droevige uren

Niet dekken - nochthands Azo! draag

Gelijk mijn jongsten langer duren!

Ik menig trek van uw gelaat,

Doch - zij ik ook een spel des lots,
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En van uw geest bezit ik ze allen:

Vereier' geen diadeem mijn schedel,

Van u dien onbetembren moed,

Zijn mijn geboorte en naam onedel,

Die wat hem weêrstand biedt doet vallen; En wilde uw honende adeltrots
Zoo nietig een' als ik niet dekken,
Van u - wat dat u siddren doet? -

Aan wien u plicht, geen liefde! bindt,

Van u o n t f i n g mijn vuist zijn sterkte, Toch, A z o ! draagt uw bastertkind
Van u mijn ziel zijn vuurgen gloed;

Van uw gelaat de meeste trekken -

Gy gaaft my 't leven niet alleen,

En alle van uw' geest'

Maar alles waar m e n u uit merkte

Van u - die moed, die kwijnt noch vreest
-

En ik te meer uw zoon door scheen:
Zie wat uw wulpsche min bewerkte!

Die duivlenheir en dood veracht!

Zy strafte, uw trouwloosheid ten loon,

Van u - wat siddert ge op mijn taal?! -

U met een u-gelijken zoon:
Ik ben geen bastert van uw aart,

Van u in al hun wilde kracht

Ik duld als gy geen wederstreven,

Die ziel van vuur - die vuist van staal! -

En ik ben trotsch als ge altijd waart,
En dit mijn nietig, vluchtig leven

Niet slechts den enklen ademtocht,

Dat gy my gaaft en reeds zoo vroeg

Niet slechts het aanzijn gaaft ge my,

Terug eischt - 'k had het lang genoeg,

Maar al waar meer uit blijken mocht,
Wie my ten vader zij.

En 'k achtte 't nimmer meer dan gy,

Zie wat uw snoode min volwrocht!

Als gy den helm op 't voorhoofd drukte, Zy heeft u met een zoon hetaald,
En ik vol geestdrift aan uw zij

Waar al te zeer uw hart in straalt. -

Door bloed en dood ten kampstrijd rukte: Ja, schoon ze in euvlen nederviel,
Ik ben geen bastert naar mijn ziel:
En nu 't verleden is voorby;

Als de uwe kon zy nimmer bukken,

De sombere toekomst kan nadezen

Laat zy zich krenken noch verdrukken

Niet slechter dan 't verleden wezen. -

En is de wraak haar ingegrift. -

Maar 'k wenschte dat ik toen veeleer

En 't leven, die zoo korte gift,

Gesneuveld ware in 't krijgsgeweer:

Die ge ongevraagd my deedt ontvangen,

Want schoon door dartle drift geblaakt, En thands reeds wilt terug erlangen Ik achtte 't evenmin als gy,
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Gy wreed mijn moeders harte braakt,

Wanneer u 't blikkrend krijgshelmet

Mijn bruid tot de uwe hebt gemaakt.

Op 't gloeiend voorhoofd was gezet
En we aan elkanders zij'

Gy zijt mijn vader - 'k voel 't nog nu,

Den vijand wrongen in de lenden
En over heuvels lijken renden:

En schoon 't gevoel uw Vonnis wraakt,

't Verleden is voorbygegaan Zijn smart geleden en vergeten,

't Is niet onbillijk, ook in u.

En grimt my ook de toekomst aan,

My gaf vergrijp en misdrijf 't leven,

Eens zal ook zy 't verleden heeten...

Ik zal in smaad en oneer sneven,

En toch - ik wenschte dat ik toen

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

237

Zoo was 't begin, zoo zij ook 't slot;

In strijd en bloed en krijgsgevaar,

De Zoon vergreep zich als de Vader,

Bij 't schaatren der triumphklaroen

En gy, gy straft ze bei te gader

Den heldendood gestorven waar': -

In één, en stuit den loop van 't lot.

Want schoon gy door uw wreed bedrog

Mijn misdaad schijnt het zwartst in de
oogen
Mijn arme moeder weg deedt treuren,
Der menschen - ook dit zij!

En my een bruid van 't hart k o n d t
scheuren,

De Hemel heeft ons beider schuld
gewogen,
Ik voel 't - gij blijft mijn vader toch!...
En richt eens tusschen u en my.’
B.

En hoe gestreng uw vonnis zij Rechtvaardig is 't al treft het mij In misdaad en in tegenspoed,
In smaad en zonde ontving ik 't leven,
Ik zal in allen 't wedergeven:
't Begon gelijk het einden moet De korte zwijmelvreugd is heen:
De vader en de zoon misdreven,
En gy, gy straft hen beide in een'.
Mijn misdaad schijnt in 't menschlijk oog
Het diepst - maar weet, dat God omhoog
Eens de uchtendstond der wraak doet
lichten
En tusschen u en my zal richten!’ T.

K.

Laat ons nog ruimte vergen voor het Klokgebom, door Byron aldus beschreven en
in welks navolging geen der beide dichters onder het model bleef:
The convent-bells are ringing

Hark! the hymn is singing -

But mournfully and slow.

The song for the dead below

In the gray square turret swinging

Or the living who shortly shall be so!
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With a deep sound, to and fro,

For a departing being's soul

Heavily to the heart they go!

The death-hymn peals and the hallow
bells knoll.

XV.
Hoor 't gebom der kloosterklokken,

XV.
't Klokgebengel doet zich hooren:

Klagend klinkt heur traag geluid

Dof en somber als het graf

Ten bemoschten toren uit,

Rolt die toon het leidak af
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Waar de streng in wordt getrokken;

Van den grijzen kloostertoren -

Zuchtend is hun klank en dof,

Droevig klinkt ze en vol van smart,

Als een toon van rouw en smarte,

En wien zy ook dringt in de ooren.

En zy valt hem zwaar op 't harte

ô Zy valt hem zwaar op 't hart.

Wien zy de ooren trof.

Hoor! de hymne is opgerezen

Hoor, het koor wordt aangeheven,

Voor een offer van den dood,

Voor wiens fakkel is gebluscht,

Of voor hem die kort na dezen

Of voor hem, die nog in leven

Afdaalt in der graven schoot.

Is, maar dra deze aard begeven

Voor een ziel die de aard begeeft.

Moet en bij de dooden rust;

Klinkt, by 't murmlen van de psalmen

Voor de ziel die 't lijf verlaat

't Dof gedreuu der orgelgalmen,

En haar oordeel tegengaat

Dat geheiligd opwaart zweeft.

Is het dat de zielmis opstijgt en de heilge T. K.
klepel slaat;
B.
En is men het nu niet met ons eens, dat de vertaling van ten Kate uitmuntend zoude
mogen heeten, indien Beets niet eene nog betere had geleverd? Wij ten minste, die
in den arbeid van den laatste meer natuurlijkheid van uitdrukking en grooter
afwisseling van versbouw dan in dien van den eerste huldigen, wenschen den heer
T. K. niet minder geluk met deze fraaije proeve, dat hij ook in anderen trant dan den
Bilderdijkschen slagen kan.
De heer Beets schenkt ons in zijn bundeltje nog eene vertaling der Hebrew
Melodies, een en twintig dichtstukjes, waarin welligt meer subjectiviteit is dan in
eenige andere verzen van Lord Byron. De Hebreeuwsche zangwijzen, waarvoor zij
geschreven werden, zijn waarschijnlijk ten onzent te weinig bekend, dan dat wij regt
zouden hebben over de afwijking van de maat der oorspronkelijke te klagen. Zullen
wij de uitbreiding gispen, waartoe iemand van het talent van Beets zich verpligt zag
bij enkele dezer melodijen zijne toevlucht te nemen? Wij aarzelen, - want wie weet
niet hoe dikwijls het Engelsch het van het Hollandsch in kortheid van uitdrukking
wint; hoe moeijelijk het is de grenzen te bepalen,
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waar eene navolging in de maat van het oorspronkelijke ophoudt als zangerig dichtstuk
genoegen te doen en slechts als tour de force een: ‘het is magtig kunstig!’ verdient?
Waarlijk schoon vonden wij, ondanks de uitbreiding van sommige: de Wilde Geit.
Aan d' Oever des Jordaans, O Weggerukte in schoonheidsbloei, Alles is ijdelheid,
zegt de Prediker: Belzazars Visioen enz.; gaarne deelen wij, ter proeve h o e de heer
B., in niet meer regels dan het oorspronkelijke, dezelfde gedachte meesterlijk weet
terug te geven, het lieve stukje mede (bl. 65):

Ik zag u weenen.
1.
Ik zag u weenen - schoon en klaar
Blonk 't helder vocht in lichtblaauwe oogen,
Als werd een veldviolenpaar
Met frissche morgendaauw betogen.
Ik zag uw glimlach; de edelsteen
Hield op met schitterglans te pralen,
Bij 't levend licht van zachte stralen,
Dat in uw heldre blikken scheen.

2.
Als 't zonlicht, dat de wolkjens kleurt,
Met rozengloed en goudgeflonker,
Dat, schoon de nacht haar staf reeds beurt,
Eerst langzaam weêr versmelt tot donker:
Zoo deelen aan 't bedroefdst gemoed
Uw heldre lachjens blijdschap mede;
Hun zonschijn geeft het harte vrede,
En warmt het met een zachten gloed.

De Droom en eenige Losse Stukken besluiten het boekske. Het eerste - door den heer
B. in fraaije blanke verzen ver-
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taald, daar ook Lord Byron voor die sombere klagt den tooi van het rijm versmaaddde
- is de geschiedenis zijner eerste liefde. Geen wonder, dat dit gedicht het lievelingsstuk
der vrouwen is; het draagt minder blijken van eenen grooten geest dan van een
gevoelig hart: de beste helft van het menschelijk geslacht is den grooten dichter in
dat opzigt verwant. Ons mannen vergunt het een' diepen blik in zijn gemoed; wie
verwondert zich nog over de bijna vrouwelijke ijdelheid van Byron, bij dit blijk van
meer dan vrouwelijke aandoenlijkheid? hoe vergeeflijk maakt eene krenking van
dien aard vele zijner dwalingen!
O gevoelde ik nog als vroeger, ware ik nog, die 'k was voorheen;
Weende ik nog als 'k eertijds weende, waar my hoop of vreugd verdween!
Zoet is 't bronnat - zoet, hoe brak ook, in een dorre zandwoestijn;
Zoet ook zouden my die tranen in mijn levensdorheid zijn.

lezen wij op bl. 123 in de Verzen voor Muzijk; men vergunne ons er een' oogenblik
bij stil te staan. Het is meer dan een zoet versje; het klonk ons dikwijls als de slotsom
der gansche Byroniaansche poëzij toe! Levensmoêheid in de jaren, waarin men
levensbloei verwachten mogt, eene negatieve rigting, die eindigt met ook over zich
zelven onvoldaan te zijn... valt in 1838 de studie van dien dichter nog aan te bevelen?
Laat men ons veroorloven er zedig aan te twijfelen; misduide men het niet, wanneer
wij er onze jeugdige dichters voor waarschuwen!
Byron's voortreffelijkste stukken, vele plaatsen uit den Childe-Harold, den ganschen
Sardanapalus, sommige brokken uit den Don Juan b.v. zullen in alle tijden hunne
kunstwaarde behouden; maar wat zijn tijd meest in hem huldigde, zijn onafhankelijk
oordeel, zijne blakende vrijheidszucht, is, voor
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zoo ver deze dien naam verdienden, reeds in den geest van het algemeen overgegaan;
wat met dezen niet strookte, de twijfelzucht, het ongeloof, de spotternij, zal als
individueel slechts in zijne werken voortleven. Onze dagen, laat ons bij deze
gelegenheid er voor uitkomen, eischen een' dichter van anderen stempel, die niet als
Byron, strijd voere tegen godsdienst en beschaving; die eerbied hebbe voor o r d e !
Een man, wiens genie wij bewonderen, wiens karakter ons achting inboezemt,
heeft onlangs in eene vergadering onzer aanzienlijkste geleerden gesproken over den
Waren Dichter: den vertegenwoordiger van zijn volk en zijnen leeftijd. Het is hier
de plaats niet aan te merken, hoe wij van hem in gevoelen verschillen over de
verklaring van Waren Dichter, door den dichter van een epos; maar hij noeme het
niet onbescheiden, wanneer wij zijne welsprekende beschuldiging der Hollandsche
poëzij onzes tijds (die na Bilderdijk) overnemen.
‘En nu, na Bilderdijk,’ zei hij, en de trek schetst den meester, ‘en nu, na Bilderdijk.
Een Oostersche lichtstraal; voorts geest, schittering, talent, navolging van Byron,
Scott, Hugo!’
Da Costa! - van Lennep! - Beets! en waarom ook niet ten Kate! logenstraft dat
woord, en ook hij, wiens genie wij bewonderen, wiens karakter ons achting inboezemt,
zal er u, wij houden er ons zeker van, dankbaar voor zijn!
Het papier van beide boekskens is goed, de druk van den heer Bohn wint het van
dien der heeren Giunta d' Albani; de uitvoering, zoowel van het een als van het ander,
kon smaakvoller zijn.
1838.
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De neven.
Blijspel, in vier bedrijven.
Ik acht een schoonen naam, die waardig wordt gedragen.
III Bedrijf, 3e Tooneel.

Indien men den Gids van onverschilligheid jegens het Hollandsche tooneel verdenkt,
omdat hij dit blijspel niet eer beoordeelde, vergist men zich. Ondanks het vele
alledaagsche, zoo vertaald als oorspronkelijk, dat, helaas! op onze schouwburgen
gegeven wordt, zou hij er niet eens eene hulde aan zijnen smaak in zien. Wanneer
men eenigen invloed op zijnen tijd wil uitoefenen, moet men den geest van dezen
tot in zijne afdwalingen bestuderen. Doch mijn toon is aanmatigend, en ik beoordeel
het werk van een man van geest; ik loop gevaar door hem ten tooneele te worden
gevoerd als - laat hij het invullen als hij mijne recensie gelezen heeft.
Mag het echter billijk of nuttig heeten, een tooneelstuk te beoordeelen vóórdat het
gegeven werd? Voorzeker, wanneer
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het ware verdienste bezit en echter luttel kans heeft te worden gespeeld. Iets dat ten
onzent nog al gebeurt, zeggen spotters, als een stuk niet regtzinnig - klassiek is. En
weet gij, wat zij daardoor verstaan? Geen meesterstuk van onzen Wiselius, dat bevalt,
ten minste om zijne schoonheden geëerbiedigd wordt, ondanks dat het de leden van
een geslacht ten tooneele voert, waaraan het publiek zich niet langer verwant gevoelt,
ons slagtoffers van een noodlot schildert, waarvoor wij geene sympathie meer
koesteren, te zuiver Grieksch, te weinig Hollandsch is. Neen; zij verstaan er een soort
van treurspelen onder, in de laatste tijden door de middelmatigheid geleverd, waarin
de eenheden geëerbiedigd zijn, maar waarvan de intrigue niets boeijends heeft, die
vertrouwden tot vervelenden maken en verraders doen optreden, die niemand verraden
dan den schrijver. Ik zou er u zamenspraken in kunnen aanwijzen, die voorbeelden
zijn, hoe men n i e t spreken moet; uitbarstingen van hartstogten - maar bij eene
andere gelegenheid het volgende over die pogingen eene doode op te wekken door
kwakzalvers, die zoo weinig amusants hebben. Ik gewaagde er hier slechts van, om
te verzekeren, dat het mij, juist om dit puritanismus eeniger censors, gestreeld heeft,
den vertaalden Sardanapalus1 en de oorspronkelijke Mathilde en Struensee2 in dit
tijdschrift spoedig te zien getoetst en geprezen. Maar eene beoordeeling van een
blijspel, tooneelstuk of treurspel, waarover het publiek in staat zal worden gesteld
zelf het vonnis te wijzen, heeft voor mijn gevoel iets voorbarigs en vermetels tevens.
Voorbarigs, omdat

1

Sardanapalus. Naar het Engelsch van Lord Byron, door Vinkeles. De Gids, Ie Jaargang.
1837, No. 5, bl. 261-262.

2

Mathilde en Struensee, door Mr. A. van Halmael. De Gids, IIe jaarg., 1838, No. 2, bl. 95-103.
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men door het geven van een verslag de verrassingen bederft; vermetels, dewijl een
stuk, dat bij de lezing slechts middelmatig voldoet bij de vertooning, zoo de auteur
kennis van het tooneel bezit, kan bevallen en boeijen.
Genoeg ter verontschuldiging, indien deze vereischt werd. Mijn aanhef legt mij
nu de taak op, te ontwikkelen wat de kunst van een' beoordeelaar verwacht, nadat
een stuk vertoond werd. Het gemakkelijkste eerst. Hij zwijge als het volkomen
gevallen is. Het fluitje is de scherpste aller recensenten. Wanneer het laauw werd
ontvangen, zich naauwelijks staande hield en stil ter ruste ging, trachte hij na te
sporen waaraan, dit zij toe te schrijven. Het is geen genoegelijke arbeid, want het
publiek heeft doorgaans gezond verstand en de auteur doorgaans niet minder
eigenliefde. Maar zoo het met daverend handgeklap van het tooneel scheidde, om
later tallooze malen even zegevierend die baan te doorloopen; dan verklare hij de
oorzaken der bewondering, wijzige en regele haar. Vindt gij niet, dat de laatste de
moeijelijkste der drie verpligtingen is? De lastbrief van den beoordeelaar werd wel
door de kunst geteekend; maar het publiek eischt slechts genoegen, vermaak,
uitspanning. En welken eerbied hij voor de eischen der eerste koestere, hij mag nooit
vergeten - of hij moest lust hebben lid der bent van eenige onzer censors te worden
- dat het tooneel bestaat om de aanschouwers, dat de aanschouwers er niet zijn om
het tooneel. Waarlijk, ik aarzel - ik beken, ik verzoek - hoe de auteur der Neven
glimlacht, nu mijn toestand iet van den zijnen krijgt, in de voorrede van zijn stuk1,
wanneer hij getoond heeft te weten, wat er al tot een blijspel vereischt wordt, en
vergeving vraagt voor zijne eigenliefde, indien deze hem tot eene dwaasheid verleidde.
Hij

1

Bl. VII.
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schenke ons la tirade modeste, ja, doe met ons zoo als wij met hem deden, dat is,
schrijve onzen arbeid, onzen lof en onze blaam aan liefde voor de kunst toe! Wij
huldigden die reeds in hem eer wij het boekske half ten einde hadden gelezen. De
benijdenswaardige! Hij heeft met allen, die beoordeeld worden, niet alleen het regt
gemeen, zich op zijne lezers te mogen beroepen; hij kan ons naar zijne lagchende
aanschouwers verwijzen. De auteur zoude ons echter zeer tegenvallen, indien hij om
hunne toejuichingen geen aanmerkingen meer dulden kon; zoo hij een weinig citroen
in den honig niet piquant vond. Laat hij van onze wenken, voor zoo ver hij die juist
vindt, voor een tweede blijspel gebruik maken. Wij eischen niet, dat hij het gegronde
onzer aanmerkingen in het publiek toestemme; Scott had gelijk, toen hij schreef:
‘Een auteur moet zich vergenoegen in het vervolg zulke misslagen te vermijden,
zonder te beproeven die te verbeteren, welke hij reeds beging. Een onheilspellend
oud spreekwoord zegt: “Beken en word gehangen!” en, inderdaad, ik weet niet wie
partij voor een' schrijver zal kiezen, wanneer hij zelf zijne eigen feilen erkent. Zoo
hij daarentegen wacht dit te doen, zal hij altijd een' drom van onoordeelkundige
bewonderaars vinden, die zelfs zijne gebreken zullen prijzen. Naar mijn gevoelen
moet dus de kritiek, na de uitgave van een boek, slechts voor het vervolg, v o o r d e
t o e k o m s t vruchten dragen.’
En wij hopen uit belangstelling in het Hollandsche tooneel, uit liefde voor den
roem des auteurs, dat hij ons nog menig blijspel schenken zal.
Een woord over de voorrede, zijne theorie, eer wij tot de Neven, zijn praktijk,
overgaan. Hij spreekt in deze niet van de comedie bij de Ouden, en wij zijn er hem
dankbaar voor. Allerwaarschijnlijkst echter heeft ook hij, om de schilderach-
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tige uitdrukking des Hoogleeraars te bezigen, het opstel van Prof. Geel, Over het
Blijspel bij de Grieken, toen het in de armen van den Vriend des Vaderlands
g e k l e m d zat, v o o r b i j g e g a a n . Immers de arbeid van een' geest, als die van
den schrijver van Onderzoek en Phantasie, had hem tot nadenken moeten opwekken;
het gold hier zijn lievelingsvak, en het genoemd stukje is even rijk aan heldere
denkbeelden als aan oorspronkelijk vernuft. Het bekende: Que diable allait-il faire
dans cette galère? is geene verontschuldiging voor den auteur der Neven. Wilt gij
weten, wat wij gelooven dat hij gedaan zou hebben, indien hij het gelezen had? Hij
ware opgewekt geworden eene historische theorie te beproeven onzer kluchten
blijspelen. Zoo wij ons niet in hem bedriegen, zou hij dan betreurd hebben, dat
Bredero en zelfs Hooft de intrigues der Ouden op onzen grond overbragten; maar
hij had tevens het talent gehuldigd, waarmede zij schetsen van Hollandsche zeden
in die vreemde vormen wisten te lijsten. Nooit werd ons volksleven juister geteekend,
aanschouwelijker voorgesteld, meer op de daad betrapt, dan door hen. Hij zoude de
waarheid, den geest, de naïveteit hebben geprezen, waarom die stukken nu nog
verdienen te worden bewonderd. Een paar voorbeelden uit honderd, die ik zou kunnen
aanhalen, de overige kunt gij zelf vinden, zoo gij niet te kiesch zijt oud-Hollandsch
te lezen. Welk een aardig tafereel van een rijkeluidochter hangt Rijkert in het 5de
tooneel van het IIde bedrijf van den Warenar op; wie onzer durft met het scabreuse
verhaal van Ritsert in het 3de tooneel van het IVde bedrijf van hetzelfde stuk, in
natuurlijkheid van uitdrukking en keurigheid van beschrijving, om den prijs dingen?
Bredero's spelen vloeijen over van schoonheden van dien aard; de Amsterdamsche
Hal der Zeventiende Eeuw, b.v. door Kackerlac, in het Moortje, IIde deel, Eerste
Uitkomen, geschilderd, is levendig
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zonder voorbeeld. Doch ik mag niet verder afdwalen; indien de auteur, zeide ik, in
dezen geest had voortgearbeid, hij zoude dan niet zulk eene scherpe scheidingslijn
tusschen kluchten en blijspelen hebben getrokken en in Langendijk eer gebrek aan
oorspronkelijkheid dan gebrek aan verhevenheid hebben gelaakt. Het laatste was de
schuld van zijn publiek; de eerste, indien hij die al bezat, ging teloor door den invloed
van het Fransch tooneel op het onze. Wat was er het gevolg van? Zijne stukken zijn
vergeten, terwijl er van Holberg, zeker geen kiescher dichter dan Langendijk, nog
in het geheugen van elken Deen leven, nog in Koppenhagen ten tooneele worden
gevoerd. Welke? Niet den Stunde slöse, die overdrijving van een karakter; niet
Melanmpe, eene Tragicomedie, waarin men Sganarel aantreft; niet Ulyses von Itacia,
eene parodie van Duitsche blijspelen; neen, den politieke Kandestöber, Barselstuen,
Jacob von Tyboeeller den stortalende Soldat enz., schetsen van Deensche zeden,
Deensche dwaasheden, Deensche deugden. Aan voorbeelden, hoe gevaarlijk het is
ten onzent Molière te willen navolgen, zouden latere blijspeldichters het onzen auteur
niet hebben laten ontbreken. Van de Driftige tot de Hekelaar was het vergrootglas,
waardoor men eene belagchelijke zijde van een karakter zag en liet zien, de oorzaak
eener scheeve voorstelling. Ik koos, om niet partijdig te zijn, liever de beste dan de
middelmatige, welke ik mij herinner. Zoo, aan het einde van dat overzigt, de vraag
bij den auteur was opgerezen: welke soort van blijspel is voor het publiek onzer
dagen geschikt? wij zouden ons verblijd hebben zoo hij had durven antwoorden: een
blijspel, dat ons lagchen en denken doet; eene fijne gisping niet van karakters slechts
door hunne idiosynerasien merkwaardig, maar van de gebreken der onderscheiden
standen in ons vaderland, eer une Comédie de Moeurs dan une Comédie de
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Caractère, bovenal een Tableau de genre en geene Charge.
Het is opgemerkt - en ik huldig het fijn vernuft en het juist oordeel van hen, die
dit deden - dat sommige beoordeelingen in den Gids meer voor den schrijver van het
werk, dat gerecenseerd werd, dan voor het publiek, dat het boek lezen zoude, gesteld
schenen. Verre van te willen beslissen, of de toestand onzer letterkunde deze rigting
der kritiek wettigt, wensch ik mij zelven geluk, dat ik heden geene aankondiging heb
te schrijven, dewijl het blijspel reeds overbekend is; dat ik mij lang met de kunstideeën
des schrijvers mag bezig houden, daar elk onzer aan deze reeds een' genoegelijken
avond verschuldigd is.
Laat ons zien, welken weg hij in zijne voorrede insloeg en tot welke uitkomst deze
hem leidde.
Hij stelt Molière op den voorgrond, en te regt; het is een van die weinige geniën,
welke men evenzeer bewondert als lief heeft. Wanneer de dwaasheid der menschen
ons ergert, lezen ook wij den Misanthrope; - wij slaan den Bourgeois Gentilhomme
op, eer wij een bezoek zullen afleggen bij een' nieuwelings rijke, en vermaken ons
dubbel, wanneer wij later familietrekken opmerken. Wij gevoelen soms behoefte,
ter eigen waarschuwing Le Malade Imaginaire te lezen. Wij zijn noch oud noch deun
genoeg, om den Avare met huivering te zien, wij verzuimen geene voorstelling van
den Tartuffe. Mogen wij dus beweren, dat wij tot de vrienden en voorstanders van
Molière behooren? Wij hopen ja, en echter, wanneer de schrijver voortgaat, de eeuw
en den landaard van Molière de geschiktste voor het blijspel te noemen, wanneer hij
hem zelfs zijne caricaturen benijdt, dan twijfelen wij aan de juistheid zijner redenering,
dan verdenken wij hem van lever gedrevene bewondering. Eilieve! wat boeit ons
dan eigenlijk n o g aan deze stukken? Het kluchtige, dat de schrijver
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straks zoo scherp veroordeelde? De knechts, die huwelijken koppelen, door met de
vaders den gek te scheren; de Sganarelles, die zoo onbeschaamd dartel zijn, als zij
een aardige min ontmoeten; de echt-Fransche George Dandin, het voorbeeld, hoe
men op de schaamtelooste wijze ter wereld overspel predikt? Voorzeker niet. ‘De
zotskappen’ dan, ‘die hij slechts had aan te wijzen, de maskers, waarnaar hij den
wijsvinger slechts had uit te strekken;’ de Precieuses ridicules, die ons publiek niet
meer begrijpt; de verwaande geneesheeren, die hunne verwaandheid niet langer in
dien dos uitkramen? Neen, andermaal neen, - dat alles was uitmuntend voor zijnen
tijd; maar het is nu het algemeen menschelijke, de driften van het hart, de dwaasheden
van het hoofd, welker schildering wij er in bewonderen. Zoo Molière thans onder
ons leefde, gelooft gij niet, dat hij meer stukken in den geest van Tartuffe, minder
kluchten in den smaak van de Fourberies de Scapin zoude schrijven? Ik wil niet
beweren, dat hij dan geen' anderen Lodewijk XIV zoude behoeven, om hem de hand
boven het hoofd te houden!
Er was een tijd, dat men in Spanje de menuët slechts gegrijnsd danste, bij onzen
waltz valt zelfs het masker der decentie af; het eischt meer talent, den laatste dan de
eerste te schilderen; er is hartstogt in - maar er zijn lieden, die u niet vergeven, dat
gij dien ziet en schetst! Ziedaar, naar ons gevoelen, den grootsten hinderpaal voor
een' hedendaagsch blijspel-dichter ten onzent, de overdreven-kluchtigen zou niemand
herkennen - de waarlijk-bespottelijken worden door hunnen buurman op het eerste
gezigt genoemd. Maar hoeveel grooter is de zegepraal, en wie onzer denkt niet, eer
hij er een' dichter hard over valt, aan ‘het heden myn, morgen dyn’?
Zoo Scribe, om zijne veelschrijverij wel wat veel in de schaduw gesteld, zoo Scribe
ten onzent geboren ware, ik ge-
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loof niet, ‘dat hij een schrander advocaat, handig baardschrapper, of ijverig ambtenaar
zou zijn geworden’: indien het niet onbescheiden ware, ik zou grooten lust hebben
te vragen, wat anders dan zijn genie den auteur der Neven bewogen hebbe, op te
treden? Het klinkt fraai in Gray's Elegy written in a Country Church-Yard:
Some village Hampden, that with dauntless breast
The little tyrant of his fields withstood
Some mute inglorious Milton here may rest
Some Cromwell guiltless of his country's blood.

Ik wenschte, dat ik zoo zeker ware, dat de auteur der Neven Molière slechts
bewonderde in die opzigten, waarin hij het verdient, als dat elk waarachtig genie, in
den toestand onzer maatschappij, aan het licht komt. De koude van ons bloed, de
vochtigheid van onzen hemel, de ernst onzer zeden, - amphibiën zijn zelden dartel,
- moge ons minder tot de gunstelingen van scherts, vernuft en geest maken; wanneer
wij liever willen glimlagchen dan schateren, is er in Nederland stof genoeg om
blijspelen te schrijven, mits men het genie van den auteur der Neven bezitte. Hij gaat
echter ver in zijne liefde voor Molière, zelfs zóó ver van te beweren, dat, in
vergelijking met dezen, de arbeid der latere Fransche schrijvers - hoor hem zelven.
‘En evenwel,’ zegt hij, ‘classieke waarde bezitten slechts weinige dier stukken.’ Wij
wenschten, dat men ons eindelijk eens eene goede definitie van dat woord c l a s s i e k
gave - het heeft veel van een flikkerend wapen, waarmede men zoo driftig schermt,
dat wij nog niet weten, of het uit ijzer, staal of zilver gesmeed is. Is classiek, classieker
en classiekst, na, nader en naast aan het ideaal der kunst? Zoo ja, is het ideaal der
kunst in de zeventiende en negentiende eeuw hetzelfde? Of was er eene eeuw, die
dat
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ideaal beter dan alle overige begreep, en welke? Moet men van alle classieke stukken
het minder classieke, dat is, de huldiging van den geest des tijds, aftrekken? Zien wij
b.v. juist, als wij de Ecole des Vieillards van de 19e eeuw classieker houden dan den
Avare van de 17e; even classiek als de Tartuffe? Ja, is de stijl van het eerste stuk niet
nog waardiger; zijn de karakters van het laatste en masse niet minder sprekend; is
het Parijs van de la Vigne niet aanschouwelijker dan dat van Molière? Wij wenschen
niet, al stemt men dit laatste toe, dat men de la Vigne navolge - helaas! wij hebben
er de proef van gezien. Wij wenschen een Hollandsch blijspel, ernstiger des noods
dan het Fransche, mits die ernst het gevolg onzer oorspronkelijkheid zij. ‘A
Literature,’ het werd nog onlangs in America gepredikt, ‘a literature to have real
freshness and power must be moulded by the influences of the society, where it had
its origin.’
Doch wij mogen niet langer uitweiden. De Neven zullen ons een begrip geven van
het blijspel dat onze zeden toelaten. Wij erkennen dat het een van de beste soort is.
Welke is de intrigue in de Neven? Het publiek zal u antwoorden: de opheffing der
zwarigheden, welke het huwelijk van Frans Verspal en August van Loon - twee
studenten, die denzelfden oom hebben - in den weg staan. De echt van den eersten
wordt gedwarsboomd door de afhankelijkheid des jongelings van dien oom, welke
eene adellijke nicht verlangt, - door de hebzucht van zijnen aanstaanden schoonvader,
die zijn kind niet aan iemand, die niets... dat is geen geld, heeft, wil uithuwelijken.
De liefde van den tweeden is eene echt romantische; hij heeft eene schoone gezien,
haar het leven gered, zij is verdwenen, en ondanks zijne verliefdheid blijkt het hem
onmogelijk gewaar te worden, wie, waar en wat zij is. Vergeef mij, zij is een engel
in zijne oogen;
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hij is nog geen twintig jaar. En die zwarigheden worden in vier bedrijven op eene
wel niet altijd zeer waarschijnlijke. maar meestal overgeestige wijze uit den weg
geruimd, door August, den waren held van het stuk, een' allerbeminnelijksten jongen,
een ideaal van een' student. Zóó verre het oordeel des publieks.
Begrijpt gij nu, waarom er op den titel staat:
‘Ik acht een schoonen naam, die waardig wordt gedragen!’

Begrijpt gij, welke gedachte de auteur, die ons niet enkel wil doen lagchen, neen,
ons ook wil doen denken, in zijn stuk aanschouwelijk heeft willen maken? Ik vrees
neen, het is velen beoordeelaars dus gegaan, een' enkelen uitgezonderd. Wien vraagt
gij? Den geestigen verslaggever in den Avondbode, die al te hoffelijk was, toen hij
beweerde, dat er in de Neven stof genoeg was voor tien blijspelen, die, gelukkig voor
zijnen roem, in zijne eigen werken nooit zoo karig van geest is. Hij heeft de gedachte,
die er in de Neven schuilt, niet aangewezen, maar begrepen; zijn oordeel, zijn vernuft,
zijn genie is er ons borg voor. En welke is zij?
Laat mij haar in eene vraag mogen in het midden brengen - het is de bescheidenste
wijze; wij zullen bij de beoordeeling der intrigue zien, hoe de dichter die
beantwoordde.
Welke figuur maakt de adel van geboorte ten onzent in de dagen, die wij beleven,
en in welke verhouding staat hij tot den rijkdom, die adel des koopmans, die adel
van een handeldrijvend volk?
De baron van Zevenvan is uit een oud geslacht gesproten, - hij werd op het veld
van eer verminkt, - hij gaat gebukt onder het drukkend wigt der armoede - maar
draagt dien last waardiglijk, - want he is the very soul of honour. Hij heeft de meest
kiesche, meest juiste, helderste begrippen van
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eer; hij leert zijn' zoon que le bon vieux tems est passé, dat men in onzen tijd iets
meer moet zijn dan baron; - mensch en burger in den edelsten zin van het woord; ik
zoude veel met hem op hebben, zoo hij dien jongeling beter gevormd had. Deze, een
traditioneele dwaas, wil een arend wezen en beweert, dat men ten onzent en in onzen
tijd de vrije vlugt slechts aan ganzen vergunt, omdat de ganzen de meerderheid
hebben. Is deze schets juist, billijk, waar? Ik zal mij niet vermeten het te beslissen;
ik ben niet van adel; ééne aanmerking slechts. Het getal onzer latere jonkheeren is
groot; het getal der baronnen ten onzent, vooral van hen, wier voorzaten, van
denzelfden naam, aan het hoofd van Hollands Edelen, naast den Graaf gestreden
hebben, is zeer klein, en dat zoo iemand in 1838 binnen Leyden verpligt zoude zijn
van een' bankier f 1000 te leenen, hem voor die schuld eene maand uitstel te vragen
en om die af te doen het laatste op te offeren, schijnt ons overdreven. Wie zijn geslacht
mogt kunnen bewijzen tot in de dagen der Brederode's, Egmond's, Arkel's en
Wassenaar's, zoude zelfs bij hen, die er roem op dragen
D'être vilain et très-vilain,

eerbied inboezemen en zich zeker niet vergeefs tot onzen Koning wenden.
Is deze baron - wiens zoon niets uitvoert dan op een rijk huwelijk peinzen - eene
soort van a n o m a l i e in ons vaderland, wat zullen wij van den rentenier, den bankier
en den jongeheer zeggen, die allen in meerdere of mindere mate verteerd worden
door de zucht van adel te zijn, niets vuriger wenschen, dan hunnen neef, hunnen zoon
of zich zelven met de freule in den echt te verbinden. Als burgers ontkennen wij de
waarheid van dezen karaktertrek. Ging Vincent Verspal alléén aan dat euvel mank,
passe, schoon de zucht Wel-
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Edel Geboren te worden in Holland algemeener is dan die van zich
Hoog-Wel-Geboren te hooren noemen, schoon het natuurlijker geweest ware, dat de
zoon van den smid op het raadsheerlijk kussen had willen zitten dan een diploma uit
Saksen te laten komen.
Ziedaar de aanmerking, die wij op de gedachte hebben. Indien wij haar voor een
oogenblik als waar aannemen, en dus ook toegeven, dat een oom Verspal onzes tijds
nog over de hand van zijnen neef mits ten gunste eener freule beschikt, en dat onze
jongelingschap, als August, er genoegen in vindt, den adel te beschimpen, dan
bekennen wij gaarne, dat de auteur haar meesterlijk heeft uitgewerkt. Wij zullen hem
daarvoor, bij de beschouwing der karakters, naar waarde prijzen. Zoo wij nog eene
bedenking tegen de intrigue hebben, het is de noodelooze vertraging van den
voortgang van het stuk, in het vierde bedrijf, waarin Peter en Hanna uit de lucht
komen vallen, omdat - ja omdat de auteur de situatie niet genoeg doordacht heeft,
om het stuk in drie bedrijven te laten afloopen. Maar zijn wij niet onbillijk? Het hors
d' oeuvre speelt zoo levendig, bevalt mij zoo zeer op het tooneel, en een minder talent
had er vijf bedrijven van gemaakt!
En nu de k a r a k t e r s . Mes respects aux Dames, allerliefste meisjes, als zusters
te veel op elkander gelijkende, doordat Sophia even hoog boven Karel staat, als Julia
boven Eduard; aardig gecontrasteerd in hare liefde, daar de neiging der eene reeds
bekend is als wij kennis maken, die der andere zich onder het oog van het publiek
ontwikkelt. En waarlijk, hoe weinig woorden zij spreken, wanneer Julia door eene
bevallige actrice wordt vertegenwoordigd, wie het aan geen talent ontbreken mag,
dan doet het natuurlijk
‘Ik ken u niet genoeg.’
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en het reiken harer hand aan den gelukkigen en betooverden August eene treffende
uitwerking.
Ik vraag er den ouden heeren vergeving voor; maar ik kan van August niet het
laatst spreken. Zijne expositie, Iste bedrijf, 1ste tooneel, moge wat lang zijn, hoe neemt
hij ons dadelijk in door zijne welwillende en werkzame vriendschap, hoe vloeit zijne
rede over van scherts en geest, zoodra oom Verspal optreedt! Wij bewonderden in
den acteur, die deze rol vervulde - den heer Peters, - hoe meesterlijk hij partij wist
te trekken van de proeve van declamatie die hij bl. 27 geven moet. Wel was het eer
kerkgalm dan baliedreun; maar de uitslag mogt schitterend heeten. Dat declamateurs
en acteurs er door leerden inzien, hoe zij zich in de taal, die zij spreken, door
overdrijving bespottelijk maken! Hoe verder zich deze rol ontwikkelt, hoe schooner
zij wordt. Voorwaar, in zulk een karakter kon het opkomen, zich voor zijnen neef
uit te geven (bl. 32), een greep waaraan de dichter een der schoonste tooneelen van
zijn blijspel verschuldigd is. Vreemd kwam ons bij de lezing, als bij de vertooning,
de tirade in koddigen ernst voor (bl. 53), ja, wij zouden deze en zijn' uitroep aan het
einde van het Iste bedrijf gaarne weggelaten zien; maar hoe echt verliefd is daarentegen,
ondanks de oude l e e l i j k e b o o m e n , zijn verhaal (bl. 58-60). Eénig schoon mag
zijne onbeschroomde zonderlingheid in het 4de tooneel van het IIIde bedrijf heeten:
al had de auteur slechts deze en het daarop volgend berouw in het 5de bedacht, wij
zouden hem den dichterlijken lauwer waardig keuren. In het IVde bedrijf redt hij den
jonker van Zevenvan; vreesde de auteur, dat wij, zonder de beminnelijke zedigheid
en aardige spotternij, welke hij op dat oogenblik in zich vereenigt, niet genoeg van
hem zouden houden? De arme Frans, die geheel aan hem wordt opgeofferd, tot in
het achtste, tot in het laatste
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tooneel van het IVde bedrijf toe, waarin hij nog altijd de bloodaard is en blijft! Waarom
niet door een enkel bewijs zijner studie dit karakter een weinig op den voorgrond
gebragt? August had het kunnen lijden.
De jonker van Zevenvan en Karel ter Laan zijn al wat zij zijn moeten, als
accessoires. De eerste vergoelijkt door niets zijne onbeduidendheid - laat de adel
voor hem optreden; de andere is niais à faire crêver de rire, en toch een meester in
het biljartspel, men hoore: Frans Verspal weigert revanche, erkennende, dat hij een
prul is. Karel gevoelt zijne meerderheid,
Dat kon wel moog'lijk wezen,
Want, in de Paauw vooral, zou 'k Maingaud zelf niet vreezen.
Laatst speelde ik met August; dat hadt ge moeten zien!
Het ging in honderd uit, ik had pas zeventien,
Hij twee en negentig, je zult me naauw gelooven;
Ik maak hem in den hoek, breng mijnen bal naar boven,
Placeer mij op het kruis en rol op mijn gemak,
Tot vijf en twintig maal, den rooden in den zak.
Maar 'k had den laatsten bal wat al te vol genomen,
En was van 't kruis geraakt. Om weêr er op te komen,
Moest ik d o u b l e r e n , 'k mis, August maakt een bloqué
Per arabier... Vervloekt! De Satan speelde meê!
Hij was, op vijf na, uit; ik mogt dus niets risqueren
Had vrij goed afgespeeld... Daar gaat hij mij tripleren!
En tracht den rooden toen te snijden; 't was gedaan
Zoo die gezeten had; gelukkig bleef hij staan.
Een contre deed mij, in den middelzak, verloopen;
Hij gaf een' coup de bas; wat bleef mij nog te hopen!
Een misstoot... en 't was uit! Ik kreeg fameus het land,
Maar 'k raak, caramboleer, en schoon ik lag aan band,
Jaag ik een coup de cinq roijaal hem voor de kiezen;
Dit deed hem zijn partij, zijn queue er bij verliezen,
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Die hij baldadig, vloekend, razend brak aan stuk
Een ieder wenschte mij, met die triomf, geluk.
En gaf me...
FRANS.

Dit verhaal buigt al mijn' moed ter neder.
KAREL.

Parbleu!
FRANS.

Ik ben een kruk.

Bravo, bravissimo!
Ik vraag den ouden heeren vergeving, hen zelfs naar deze jongelui te hebben laten
wachten. Verspal wordt, naar ons inzien, op den Amsterdamschen schouwburg te
bourru gemaakt, vooral sedert dat men eene b r o e k in een b u i s heeft veranderd,
en dan nog eene andere weinig kiesche, - maar natuurlijkware vraag weglaat. O die
indecente decentie! Zijn karakter doorziet ge zoodra hij voor het eerst optreedt.
August roept uit, naar aanleiding van de schuld door Frans gemaakt:
't Zal grootpapa den smid nog in zijn graf doen blozen!
VERSPAL

(opvliegend).
Zwijg, onbeschaamde, zwijg! Hij, hij een smid geweest?
Een ijzerhandelaar. Als gij 't geslachtboek leest,
Dan ziet ge er in hoe hij zijn waren heeft verzonden,
Met schepen vol, naar Luik, naar Stockholm en naar Londen.
Een smid!... Dat niemand ooit zoo'n schendtaal van u hoor'.
Een smid!... Wat komt mij, op mijn' ouden dag, al voor!
Een smid!

Een klein vlekje mag niet voorbijgezien worden; de zoon van een' ijzerhandelaar
weet, dat ijzer van Luik, Stockholm en Londen komt, maar er niet heen wordt
gezonden. Als aar-
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digheid is het te sterk, de man is te opregt om zoo aardig te zijn. August.
verontschuldigt zich, dat hij niet beter wist.
VERSPAL

(hevig).
Wist niet beter? Kwade jongen!
Wie heeft u, satan, die godd'loosheid voorgezongen!
Een smid!
AUGUST.

Maar 't was...
VERSPAL.

Een smid! Mijn vader! Hij, een man!...
AUGUST.

Vergeef mijn scherts.
VERSPAL

(tevreden gesteld).
Maar scherts?... Zijt gij er zeker van,
Dat gij maar schertste?
AUGUST.

Zou 'k in ernst zóó kunnen spreken?
Kom, oom! gij moest u 't hoofd niet langer daarmeê breken.
VERSPAL.

Gij schertste maar? Gij weet?...
AUGUST.

Ik weet wat waarheid is.
VERSPAL.

Dat grootpapa Verspal een man was...
AUGUST.

Wel gewis,
Een man en zelfs een man... een man die daarenboven...
VERSPAL

(hem de hand reikende).
Geen woord meer van dien smid, men mogt het eens gelooven!
De wereld is zoo...
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Zijn opdringen van de freule is vrij natuurlijk, zijn tooneel met Terlaan meesterlijk,
IVde bedrijf, 6de tooneel; de omarming misschien een weinig Fransch, een weinig
vaudeville- achtig; hunne klagt over den slechten tijd boven onzen lof. Ik zag tranen
in de oogen der aanschouwers, als August zich in de armen van den baron werpt,
zijn oom om zijn' geld niet ontziet, en deze bewogen uitroept:
Niet zoo driftig, jongeheer,
Ik ben er ook nog.

Zijne laatste woorden:
August, gij zijt een kind,
zijn Fransch van het hoofd tot de voeten.

Terlaan is une âme vendue van den afgod onzer eeuw, het goud, wat praatziek voor
een' bankier, hier te rijk en te snoeverig, IIde bedrijf, 1ste tooneel, en dáár te winziek
en te lomp, IVde bedrijf, 6de en 7de tooneel; maar hij moest toch uitkomen: zoo hij
niet een' oogenblik zwak genoeg ware van adel te willen zijn, zouden wij vrede met
hem hebben. Wij hopen echter, dat de auteur ons weldra een bewijs zal leveren, dat
hij den handel niet altoos zoo eenzijdig - wij hadden bijna gezegd op zijn Bilderdijk's
beschouwt: ons land staat of valt er mede.
Ik sprak u reeds van den baron van Zevenvan; wij hebben op dit karakter geene
andere aanmerking, dan die wij u reeds mededeelden. Wij willen hem u regt doen
kennen, door een der uitmuntendste, zoo niet het uitmuntendste, tooneel uit het
blijspel. Het is zijne teregtwijzing van August, die hem voorbeeldeloos beleedigd,
allerbaldadigst beschimpt heeft.
DE BARON

(met kalmte en ironie).
Nu tusschen ons, mijnheer! 'k bewonder u voorwaar;
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Zoo schrander oordeelt ge over menschen, over zaken,
Een niets weet gij tot iets, een iets tot niets te maken.
Wat diepe kennis ligt bij u, in ieder woord;
Het is of men Rousseau, Montaigne zelven hoort.
Ik min dien eed'len zwier, dien toon, zoo kiesch als aardig,
Dat dichterlijk vernuft, Voltaire en Gilbert waardig;
Uw vergelijking van den beker en den wijn,
Bij adel en bij geld, ze kan niet juister zijn.
Zij stelt het menschdom, als slechts drinkend, mij voor de oogen...
Vernuftig uitgedacht, wijsgeerig overwogen!
'k Geloof dat gij, gij zelf, den man benijden zoudt,
Die, wat hij drinken moog', zijn glas in waarde houdt.
Aan overdaad dient schande en ongeluk geweten;
Bij 't misbruik van den drank wordt 't glas aan stuk gesmeten,
Door 't misbruik van het geld wordt naam en stand onteerd.
Ook heeft mij uw vernuft, mijnheer! nog dit geleerd,
Dat, schoon men in zijn glas slechts water heeft te schenken,
Men dan nog waarlijk zich wel ernstig mag bedenken,
Eer dat men argeloos met menig ander klinkt,
Die uit een grover glas zelfs fijne wijnen drinkt,
En 't groote dwaasheid is, die elk zich zal beklagen,
Aan 't ongeslepen glas zijn fijner glas te wagen.
'k Bedoel hier niet zoo zeer een' mind'ren stand; 'k bedoel
(plotseling nadrukkelijk en streng).
Den ongeslepen' mensch, die, zonder eergevoel,
Laaghartig zich vermeet, den man van eer te honen;
Dien 't medelijden, slechts verachtend, kan verschoonen,
En die, tot welken stand...
AUGUST

(op wien de toon des barons indruk maakt).
Baron! wat de oorzaak zij́...
DE BARON.

Een oogenblik, mijnheer, de beurt is nu aan mij.
En zonder beelden wil ik verder tot u spreken
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Het doel van uw bezoek is me al te klaar gebleken;
Gij wildet enkel mij beleedigen...
AUGUST.

Gedoog...
DE BARON

(met waardigheid).
Voor uw beleediging, mijnheer! sta ik te hoog.
Met al uw' overmoed kondt gij me niet verneêren,
Gij kent me niet...
AUGUST.

Ik was...
DE BARON.

Gij moet mij kennen leeren.

En de auteur redt op eene gelukkige wijze den ouden edelman van de blaam, die het
veilbieden der hand zijner dochter op zijn karakter zou kunnen werpen.
Welk vader zou de hand tot zulk een onheil leenen!
Ik bleef dus weigeren...
AUGUST

(meer en meer ontroerd).
Baron! een enkel woord...
DE BARON.

Intusschen had 'k, mijnheer! veel goeds van u gehoord.
Ja, zonder dat de glans van 't goud mij kon verblinden,
Wenschte ik, voor mijn Julie, in u den man te vinden
Die harer waardig, haar verwierf en eenmaal haar
't Verlies eens vaders zou vergoeden; o, zoo zwaar
Drukt mij die zorg... genoeg; die wensch deed mij vergunnen,
Dat ge ons bezocht, mijnheer! hadde ik vermoeden kunnen
Hetgeen 'k eerst nu bespeur, dat 't voorstel van uw' oom
Veel minder 't roosje gold, dan wel den ouden boom,
En hij mij, zonderling, de omstandigheid verheelde,
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Dat gij, met hart en ziel, niet in zijn wenschen deelde...
We hadden zulk een uur, als dit, niet doorgebragt;
Gij hadt mij niet miskend, en ik u niet...
AUGUST

(ten uiterste getroffen).
Veracht!

De verzoening is uitmuntend bewerkt.
Indien Peter en Hanna op hunne plaats waren, ik zoude de wijze waarop zij
geteekend werden slechts kunnen prijzen.
En nu de stijl. Indien ik in het belang onzer tooneelspelers den dichter der Neven
een' raad mogt geven, het zoude deze zijn: boven alles zijne gelukkige gave, zich
natuurlijk, juist en onverbloemd uit te drukken, verder te ontwikkelen. Ook ik ben
niet vrij van den zuurdeesem der Fransche school, die voor de blijspelmuze, zoowel
als voor die van het treurspel, zekere waardigheid van woordschikking eischt, welke
zij niet onaardig verdedigt, door het onderscheid aan te wijzen tusschen natuur en
kunst. Maar men wordt waarlijk bang hiertoe aan te raden, wanneer men hoort, hoe
gezwollen onze acteurs het arme Hollandsch maken, wanneer zij gelooven, dat er
iets in de verzen zit. De heer Peters, wij bekennen het gaarne, heeft ons betooverd,
wanneer hij vergat, dat hij in rijm sprak; wij behoeven hem de plaatsen niet aan te
wijzen, hij heeft zelf ongetwijfeld opgemerkt, waar en hoe hij het publiek
electriseerde. Wilt gij nu mijn meer algemeen oordeel over den stijl der Neven weten?
Ik had gehoopt, dat gij het reeds uit de proeven zoudt hebben opgemaakt. Het is eene
vloeijende, levendige dictie; waar verheffing vereischt wordt of scheen te worden
vereischt, eenigzins gedwongen en overdreven, misschien eene reminiscentie der
lectuur van vele onzer tooneelstukken. Deze hinderde ons vooral in de redenering
van Eduard (bl. 86, 91), en de predikatie
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van Verspal (bl. 21). Zoo onnatuurlijk predikt geen leeraar meer, die in 1836 een'
August van Loon onder zijn gehoor heeft. Meesterlijk daarentegen is de beschrijving
van het ziekbed van den jonker (bl. 121-122) en August's verklaring, waarom hij
niet duelleert (bl. 129).
Vraagt gij nu nog of wij het werk van den auteur der Neven hebben toegejuicht
bij de opvoering, of wij hem en ons tooneel hartelijk met deze proeve geluk wenschen?
acht gij het eene vleijende lofspraak, wanneer wij u verzekeren, dat wij zoo hoog
met den dichter loopen, dat wij in zijn' lateren arbeid eene meer ware intrigue durven
voorspellen? Wij geven die gaarne. Het zoude ons grieven, zoo onze aanmerkingen
er u of hem een' oogenblik aan hadden doen twijfelen. Doch wij zijn niet van hen,
die een' schrijver bij zijn' eersteling den wierook in het gezigt zwaaijen, om hem bij
zijn tweede stuk hard te vallen, om bij zijn derde te verklaren, dat zijne bloesems
nooit vruchten zullen worden. Wij huldigen in de Neven een waarachtig talent, en
zouden wenschen, deze recensie niet te hebben geschreven, indien zij op u een'
anderen indruk maakte. De heer van den Bergh - maar het menschelijk hart is zijne
studie, en wij vreezen niet, dat hij het onze onderzoeke; hij zal er die vriendschap in
vinden, welke wij voor hen koesteren, van wie de Hollandsche letterkunde veel
eischen, veel hopen mag, omdat zij begonnen met veel te geven.
1838.
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De graaf van Devonshire.
Romantische episode, uit de jeugd van Elisabeth Tudor;
door Mejufvr. A.L.G. Toussaint.
Er is in de vier blaadjes voorrede van dezen opmerkelijken eersteling eener jeugdige
schrijfster een zoo zonderling mengsel van scherpzinnigheid en zelfbedrog, dat de
lezer ons vergunnen moet er langer bij stil te staan, dan wij het gewoonlijk bij eene
zedige bede om een toegevend oordeel plegen te doen. Jufvrouw Toussaint is geene
zuster dier talrijke romanschrijvers ten onzent, welke gelooven, dat alle wegen naar
Rome leiden; zij behoort tot dat klein getal onzer jeugdige talenten, die zich reden
trachten te geven, waarom zij dit en niet dàt onderwerp kozen, waarom zij het zús
en niet zóó behandelden. Zoo veel te zeldzamer dit streven naar een helder bewustzijn
is, zoo veel te sterker aanspraak heeft zij er door op onze belangstelling. Zij kent een
helderziend publiek het regt toe te oordeelen; de kritiek waagt dus niets met jegens
haar opregt te zijn. Er is nog iets, dat ons hiertoe aanspoort. Het vóór ons liggend
boek bewijst, dat haar eene buitengewone verbeeldingskracht bedeeld is, dat zij een
sieraad onzer letterkunde worden kan, zoo zij haren voortreffelijken aanleg door
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ijverige studiën ontwikkelt en volmaakt.1 Het is de voorwaarde van duurzamen roem:
waarom zouden wij het uit kwalijk begrepen hoffelijkheid verzwijgen? De weg naar
de hoogten der kunst heeft dit met alle wegen des levens gemeen, dat wij ons dien
zelve moeten banen, over menig struikelblok en langs menigen hinderpaal. Het staat
niet in de magt der vriendschap, helaas! het is zelfs der liefde niet vergund, ons de
heide, het distelveld, den woesten vloed te besparen; slechts de ervaring mag ons bij
wijlen welmeenend waarschuwen: ‘Niet verder op dat pad, ge zoudt verdwalen!’
Waarom wantrouwt overdreven eigenliefde haar zoo dikwijls; waarom kost het der
schrijveren ijdelheid zoo veel, te bekennen dat zij mensch zijn geweest, dat zij
gedwaald hebben?
‘Na Walter Scott,’ zegt jufvr. Toussaint in haar Woord aan den lezer, ‘zich te
wagen aan eenen geschiedkundigen roman, die op Engelschen bodem speelt, is eene
vermetelheid, wel geschikt, om een helderziend publiek tegen zich in te nemen.
“Dat veroorlooft zich alleen de onkunde of de eigenwaan!” is de afkeurende kreet,
dien ik in verbeelding reeds hoor. En toch, die den moed niet heeft, het hoogste tot
model te kiezen, zal spoedig beneden het middelmatige zinken, en hij, die zich nooit
durft verheffen tot een streven naar het min bereikbare, zal ook weinig bezield zijn
bij het volgen van het effene pad, dat hij zich met zooveel angst heeft afgebakend.
Indien ik het dus ondernomen had, ware het slechts een dier stoute sprongen
geweest naar een doel, dat te ver aflag, die, ik weet het, dikwijls met eenen val
eindigen, doch welke ook wel eens het kenmerk kunnen zijn van heilige
kunstverrukking en zelfbewuste kracht.’

1

Zelden is profetie meer in vervulling gegaan.
Z.
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Onder verbetering, wij zouden gezegd hebben v a n j u i s t o o r d e e l , indien men
romans wil schrijven in den trant onzer Engelsche en Fransche naburen. De schrijfster
beslisse, of zij hier hare gedachte geheel geuit heeft. Zoo het niet onbescheiden is,
eene gevolgtrekking te maken uit de keuze der onderwerpen, welke wij tot heden
door hare hand zagen behandeld, uit de zucht naar forsche situatiën en treffende
tooneelen, die haar kenschetst, en waaraan zij, wat beter is, regt weet te doen, gelooven
wij te mogen vermoeden, dat zij weinig met onze alledaagsche romans op heeft. Eere
er voor aan haren smaak! Doch valt het bij mej. T. aan grondige kennis onzer
Vaderlandsche Geschiedenis toe te schrijven, dat zij niet door een hooggeprezen
voorbeeld verleid werd, ons burgerlijk Holland kopijen dier types uit den riddertijd
op te dringen, welke hier slechts mogelijk geweest zijn in enkele tijdperken, die niet
tot de eigenaardigste figuren onzer historie behooren? Wij twijfelen er aan. Maar,
hetzij gezond verstand, hetzij gebrek aan studie haar tot dit besluit bragt, wij juichen
het er niet minder om toe. Liever op vreemden grond feiten en figuren gezocht, welke
op het tooneel der Walter Scottsche romantiek passen, dan de even oorspronkelijke,
maar niet ridderlijk-roemruchte daden en groote mannen onzer historie gewijzigd
en verwrongen, in het harnas gekneld of voor het hof getooid - doch wij deelen nog
slechts den aanhef van het woord aan den lezer mede.
‘Maar ik heb het niet ondernomen,’ gaat de schrijfster voort; ‘mijn Devonshire is
geen geschiedkundige roman, niet in dien zin ten minsten zoo als ik dien begrijp,
zoo als Walter Scott dien heeft uitgevoerd. Hij schrijft, om de eeuw, de zeden, het
plaatselijke te schetsen, en vlecht er het romantische tusschen, om belang te wekken.
Ik gebruik dat alles slechts, om niet tegen het lokale te zondigen, zoo als de too-
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neelspeler het kostuum van zijn karakter aanneemt, niet om aan te wijzen hoe Sylla
en Oedipus gekleed waren, maar om er niet anders uit te zien, dan men zich Sylla
en Oedipus voorstelt. De schrijver van Ivanhoe, van Waverley, van Woodstock,
verpersoonlijkt eene sekte, eenen stand, eene partij, in een individu; ik bedien mij
slechts van de partijen en sekten, zoo ver ik er mijne personen in verwikkeld zag! Ik
ben dus de belagchelijk verwaande navolgster van Scott niet, ik heb het niet willen
zijn. Ik heb alleen getracht van hem af te zien (men verwarre toch pogen niet met
slagen), dat behouden der waarheid in de geschiedkundige karakters, dat menig
vergrijp tegen de geschiedenis zelve vergoêlijken kan.’
Het is hier de plaats niet, het denkbeeld, dat mejufv. Toussaint zich van den
historischen, liever Walter Scottschen roman vormt, te toetsen, noch op te merken,
hoe ongelukkig de climax is in Ivanhoe, Waverley en Woodstock. Göthe oordeelt,
dat de groote onbekende in Waverley al zijne krachten heeft ten toon gespreid:
Ivanhoe, de eerste greep van Scott in de Engelsche geschiedenis - hij drong zijnen
Hooglanders geene hun vreemde personen op, maar wisselde van toonen naar het
onderwerp - Ivanhoe doet misschien alleen voor 't Is sixty years since onder; maar
dan Woodstock! Britsche kunstregters beweren, dat de Karel II uit dit verhaal even
historisch onwaar is als de Cromwell, en wij mogen eerbied gevoelen voor den man,
die zijn talent geweld aandeed, om den schuldenlast van zijne neêrgekromde schouders
af te wentelen; niets roept ons zijn genie onregt aan te doen, door deze ongelukkige
poging onder zijne meesterstukken aan te halen. Dit echter in het voorbijgaan; maar
is het u, lezer! door bovenstaande verklaring duidelijk geworden, waarom mejufv.
T. historische personen opvoert? Ik ga verder; ver-
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moedt gij, onder welke soort van romans zij wenscht, dat wij dezen Graaf van
Devonshire zullen rangschikken? Het is mij niet helder, en het beeld aan het tooneel,
aan treurspelers ontleend, brengt mij nog meer in de war. Als ik onder dezen of genen
titel het woord Treurspel vind, weet ik waarlijk niet wat ik te wachten heb; want men
kan alles in den vorm van een treurspel knippen; de historie van een' Watergeus, als
de legende van een' Heilige, daar Bilderdijk gezegd heeft, dat men daarin de
geschiedenis geweld mag aandoen. Hij beroept er zich op, hoe Racine en Corneille
met de Ouden omsprongen, en dat gaat zeker nog al sans façon toe, maar ik dwaal
af - wat wil mejufv. T. ons in deze romantische episode doen zien?
Eer zij het ons zegt, verdedigt zij het gebruik, dat zij van eenige karakters maakte,
- waarover straks nader - en laat daarop volgen:
‘Doch waarom niet liever een onderwerp gekozen uit onze eigene Vaderlandsche
geschiedenis? zal men vragen; alsof dat na de Roos van Dekama, na de Pleegzoon,
niet eene even groote vermetelheid ware, als Scott na te volgen op zijn eigen
grondgebied, alsof zulke krachtige voorbeelden een weifelend nawaggelen
gedoogden!’
Wij behooren onder de opregte vereerders der veelzijdige talenten van den heer
van Lennep; maar de waarheid boven alles: hier is overdrijving. Wij hebben in onzen
bevalligen legendendichter altijd het zeldzaam vernuft bewonderd, dat, op de hoogte
van zijnen tijd, en met de letterkunde onzer naburen vertrouwd, uit de werken van
deze het schoone wist over te nemen, wat ook ten onzent verdiende te worden
bewonderd; wat, omgewerkt, met den tact, die hem kenschetst, ook in Holland
sympathie zoude vinden. Doch zoo wij in de wijze, waarop hij zich van dien buit
meester maakte, den
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greep van den adelaarsklaauw huldigden, wij betreurden dikwijls, dat hij zelf niet
hooger opsteeg, of, om de leenspreuk te laten varen, ons niet, in plaats der legenden
en der romans in den trant van Sir Walter, verhalen en gedichten schonk, even
Hollandsch van onderwerp, als Hollandsch van behandeling, van geest als van stof.
Indien hij zich de helft der studie, welke hij der middeleeuwen wijdde, voor onze
zeehelden, onze wereldhandelaars, onze Staats- en Prinsgezinden, getroost had,
hoeveel verdienstelijker zoude zijne populariteit, hoeveel duurzamer de vermaardheid
zijner schriften zijn! Wij hebben den Pleegzoon met genoegen gelezen; wij
bewonderden op vele plaatsen de verbeelding des schrijvers van de Roos van Dekama;
maar laten onze lezers zelve beslissen, of deze werken een indruk maken, in diepte
gelijk aan den veel minder kunstigen Maurits Lijnslager van Loosjes, of er hun eenig
portret zoo levendig uit voor den geest staat als menige kennis van Willem Leevend,
die niemand minder dan wij van ondragelijke longueurs vrijpleit. Er is niets dwazer,
niets honender voor het waarachtig talent, dat van Lennep bezit, dan hem bij alle
gelegenheden den Nederlandschen Walter Scott te heeten; maar gerust, dat hij weet
wat er van zij, ja, dat zijn vernuft de onhandige lofredenaars belacht, die hem met
dien titel denken te vleijen, als zij van anderen oorspronkelijkheid eischen; zouden
wij er niet tegen te velde trekken, als de middelmatigheid niet, op zijn voorbeeld,
verhalen uit de grafelijke geschiedenis schreef, en men niet in iedere voorrede de
Pleegzoon en de Roos van Dekama, als twee onovertrefbare modellen, ophemelde.
Wij weten niet wat gevaarlijker is, òf deze maatstaf voor onze romantiek, òf de
onoordeelkundig aangeprezen navolging van Bilderdijk voor onze poëzij. De eerste
overlaadt ons met kopijen van kopijen, de laatste bedreigt ons met overvloed van
klinkende woorden, bij armoede van
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gedachten; beide weren alle zelfstandige ontwikkeling van het talent, dat er in onze
jeugdige schrijvers schuilen mogt, en daarom vergeve men ons deze uitweiding.
De voorrede luidt verder: ‘En al had men de stoutheid daartoe, dan zou het goed
zijn, als men zijn onderwerp gekozen had, met overleg en na lang beraad, zoo als
eene huismoeder de stof voor eenen winterhoed, die twee jaar moet gedragen worden;
maar al wie zoo koel kiest, zal zonder geestdrift beginnen, slechts flaauw eindigen
en, zoo mogelijk, zijne lezers nog kouder laten, dan hij het zelf was. Men moet
getroffen zijn door den persoon, dien men tot held kiest, men moet hem groot voelen,
om hem groot te kunnen voorstellen. Het onderwerp moet ons bezield hebben vóor
men het koos, en vóor men aan schrijven dacht.’
Deze plaats is merkwaardiger om het licht, dat zij over den aard van het talent van
mejufvr. T. werpt, dan om hetgeen zij bewijzen moet en eigenlijk niet bewijst. De
huismoeder, die eene kleur voor een' winterhoed kiest, die niet in één jaar verschiet,
kiest niet koel, maar met overleg, en dus wijs, gelooven wij; de auteur, die zich niet
door zijn onderwerp laat wegslepen, maar het ten koste van studie meester wil zijn,
handelt v e r s t a n d i g e n loopt daarom geen gevaar v e r v e l e n d te worden. Maar
wij merkten het reeds op, deze plaats is onduidelijk, tenzij men aanvulle. Mejufvr.
T. gevoelt, schoon zij het misschien niet begrijpt, dat onze historie niet de personaadjes
oplevert, welke zij behoeft; g r o o t in dien romantischen, hier niet geheel Walter
Scottschen zin, waren eigenlijk de eerzame burgers onzer republiek nooit. Maar dat
de lauwer, die het hoofd zal omkransen van wie de poëzij, welke er in onze
eenvoudiger toestanden ligt, aanschouwelijk zal weten te maken, niet frisscher,
benijdenswaardiger, duurzamer zal zijn dan de lof voor een aardig tafereel van
riddermoed of
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hofintrigue, vaak en aan velen bedeeld: wie loochent het? Reeds is de geheimzinnige
personaadje, die in de meeste romans van den Baronet de hoofdrol speelt, en
drie-vierde tot de ontknooping bijdraagt, voor het grootste gedeelte der lezers een
spelbreker geworden, reeds... maar wij veroorloven ons uitweidingen zonder einde
en laten den Graaf van Devonshire langer wachten dan hij het ooit in de gehoorzaal
der Koningin deed.
‘Zoo trof mij het romantische der toestanden,’ merkt mejufvr. Toussaint verder
aan, ‘in die krachtvolle koningin, die eenen ongelukkigen hartstogt koesterde; in dien
beminnelijken man, die onbaatzuchtig genoeg was om eenen troon op te offeren voor
eene liefde, wier belooning zoo onzeker was. Zoo trof mij die jeugdige vorstin, op
een zoo geheel bijzonder standpunt geplaatst, die zich met zoo veel schranderheid
onzijdig wist te houden, tot de groote ontknooping van haar lot, den troon harer
vaderen, welken zij nooit uit het oog verloor; en, ik ondernam het, ze te schilderen.’
Stof genoeg voor een' belangrijken roman, waarlijk, en geschikte overgang tot de
beoordeeling van het werk zelf. Het is ook bijna het eind der voorrede: immers, wij
hadden in de plaats van mej. Toussaint liever gedaan, of zeker broeder niet had
gesproken. Wij kennen er, die het haar niet zullen vergeven, dat zij van die
nachtmerrie onzer verhandelaars met den eerbied der bewondering gewaagde; wij,
die zijne Lierpoëzij lazen en herlazen en zijne Tooneelpoëzij zuchtende in onze kast
plaatsten, vinden er niets vreemds in, dat de vonken van lyrisch genie, welke ook in
deze soms schitteren, haar voor eene wijle verblindden. Maar kwade namen stichten
niet en mej. T. vermijde in het vervolg van dien steen des aanstoots te gewagen; want
na geestelijken haat is er geen erger ter wereld dan die der klassieken. En nu de Graaf
van Devonshire... neen! eerst nog een wenk voor onze jeugdige
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schrijfster, in wier belang wij onze deze lange inleiding getroostten, liever nog eene
vraag, welke zij zich zelve beantwoorden kan; wij weten geen' beleefder vorm voor
eenen goeden raad. Is zij volkomen overtuigd, dat zij in de schildering van het rijke,
het stoute, het krasse, het schrille gelukkigst slaagt, dat zij slechts voor dit genre
aanleg heeft? Dan voere zij verder vreemden op, dan schetse zij verder vreemde
zeden, dan kieze zij, waar zij die het sprekendst vindt, vreemde hartstogten. Doch
verplaatst zij zich slechts buitenslands, dewijl zij vreest, dat zij binnenslands door
gebrek aan studie of gemis aan kennis, mis zoude tasten, dan schrijve zij niet vóór
zij onze geschiedenis meer bestudeerd en befantasiëerd hebbe. Het vreemde kost
haar ook studie, ook tijd, ook nadenken, - de meerdere vrijheid, welke het haren geest
schijnt te laten, is slechts partij trekken van onze minder naauwkeurige kennis - en
wat het ergste van alles is, hare voortbrengselen zullen nooit die w a a r h e i d bezitten,
welke een kenmerk van Nederlandsche kunst plag te zijn, die tot eene hoofdverdienste
van een letterkundig voortbrengsel moest worden gerekend.
Wij onderwerpen die vragen aan haar oordeel, in haar eigen belang en dat onzer
litteratuur. Een waarlijk Nederlandsche roman door eene vrouw van haren aanleg,
na ijverige studie, geschreven, zou, verbeelden wij ons, een uitmuntend werk zijn.
Laat men ons toch het eenvoudige, het alledaagsche, het burgerlijke onzer toestanden
niet tegenwerpen; alles hangt er van af, hoe het behandeld wordt, en hebben wij Sir
Walter's te nederige, maar voor de stof, welke wij aanbevelen, allergunstigste
getuigenis niet voor ons: The Big Bowwow strain I can do myself like any now going;
but the exquisite touch, which renders ordinary commonplace things and characters
interesting, from the truth of the description, and the sentiment, is denied to me.
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Hendrik VIII van Engeland, zijne gemalinnen en dochteren schijnen voor de
romandichters onzes tijds iets betooverends te hebben. Ons heugen fraaije verzen
aan Catharina van Arragon gewijd; Anne Bullen is het onderwerp eener opera van
il divin Maestro; Jane Seymour mag eene der dichterlijkste figuren uit de nieuwere
geschiedenis heeten, wanneer zij, op het toppunt van geluk, als blijde moeder van
Hendriks afgebedenen éénigen zoon, het wichtje in hare armen drukt en sterft: en
Catherine Howard is de prooi van Alexander Dumas geworden! Zeg mij niet, dat ik
Anne van Kleeff en Catharine Parr oversloeg, ik zonderde die uit - want ik sprak van
romandichters, bij wie het poëtische en niet het antiquarische of philosophische de
overhand heeft. Dat dit niet altijd het geval ware, dat er eindelijk eens een talent
opstond, dat Hendrik VIII schetste, zoo als hij ons uit de geschiedenis aangrijnst,
eene schepping des duivels, die onwetend eene bittere satire leverde op de
godsdienstbegrippen zijner eeuw! Ik wenschte hem te zien, omringd van Wolsey,
Holbein, Morus, Erasmus, Cranmer, die merkwaardige mannen uit een'
merkwaardigen tijd; ik wilde zijne verbazing aanschouwen over de koelheid,
waarmede Anne van Kleeff zich het verlies van den koninklijken gemaal getroostte;
ik ware gaarne tegenwoordig geweest, toen de looze Catherine Parr hem door hare
voorgewende onderwerping verschalkte. Maar - om tot ons onderwerp terug te keeren
- een dichterlijke roman zonder liefde-intrigue is niet denkbaar; eene romanheldin
moet jong en schoon zijn, zoo zij belang zal inboezemen; van dáár, dat Mary Stuart
honderdmaal meer bezongen werd dan Elisabeth Tudor, dat de dochter van Anne
Boleyn had ik moeten zeggen, om bij de kinderen van Hendrik VIII te blijven, in de
romanwereld minder vreemdelinge is dan de telg van Catharina van Arragon. Mary
Tudor scheen, vóódat Victor Hugo zich
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aan haar vergreep, der kunst een weinig uitlokkend onderwerp toe; slechts weinige
romandichters waren zich zóó hunner kracht bewust als Scott, wien het in Kenilworth
gelukte eene belangrijke historische vrouw: koningin Elisabeth, eene goede figuur
te doen maken, naast de bevallige schepping zijner verbeelding: Amy Robsart.
Het zal onzen lezers, na deze wenken, niet vreemd voorkomen, dat wij ons, bij
het eerste inzien van den Graaf van Devonshire, verbaasden over de stoutheid eener
jeu gdige schrijf ster, zich aan eene schilderij van Mary en Elisabeth Tudor te wagen.
Die verwondering werd nog grooter, toen wij in Hume, History of England, den held,
dien zij koos, Courtney aantroffen, als den bevalligen en begaafden jongeling, die,
zijns ondanks, de liefde van Mary gewonnen had, maar voor Elisabeth in
hartstogtelijke vereering blaakte. Wij zagen, voor ieder ander dan een buitengewoon
talent, onoverkomelijke zwarigheden; ten einde geen droog verslag te geven en u
echter op de hoogte van het onderwerp te brengen, willen wij er eenige mededeelen.
Het grootste bezwaar leverde de held zelf op, Edward Courtney, Graaf van
Devonshire, ja, én aan het vorstelijk bloed der Tudors verwant, het is waar, én fraai
van gestalte en ridderlijk van hart, ik geef het u toe; maar die, volgens de historie,
niets deed, om de opmerkzaamheid der koningin te verdienen, om op de tong des
volks te leven. Wij herinnerden ons de moeite, welke Scott besteedde, om Leicester
met al zijne blinkende gaven niet in de schaduw te plaatsen van Sussex, die den troon
wezenlijke diensten bewees; hoe, ondanks het allerliefste tooneel in Cumnor-Hall,
waar de graaf Amy Robsart al zijne ridderordes verklaart; waar ons, als haar, zijn
rang, zijn rijkdom en zijn geest verblindt, Leicester toch in den ganschen roman eer
een groot hoveling dan een
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wezenlijk staatsman blijft. Scott's held kon het lijden, want al wat ons hart aan het
boek boeit, is de deerniswaardige Amy; een blik op jufvrouw Toussaint's vrouwen
liet ons weinig hoop over. Tegenover de bijgeloovig-vrome Mary verbeidde ons de
staatkundig-veinzende Elisabeth, tegenover the bloody papist bitch Queen Mary of
red hot memory, zoo als Scott eens zeide, Queen Bess, van wie d'Israëli getuigt that
her education had been severely classical, and that her speeches and her letters are
studded with apophthegms and a terseness of ideas, that give an exalted idea of her
mind. Wij vreesden, bij het onbelangrijke van den held, het overwigt dier beide
vrouwen, in welke wij nog dit bezwaar voor een' romanschrijver vonden, dat de
liefde der eerste, volgens de geschiedenis, niet werd beantwoord, dat de andere, ook
volgens de historie, te mannelijk dacht, om ooit haar vrouwelijk gevoel den teugel
te vieren, en liefde te beantwoorden. Eene leelijke en eene coquette! wij namen het
boek met schrik in handen.
Hoe ver onze galanterie gaan moge, wij stellen te veel belang in den toekomstigen
letterarbeid van jufvrouw Toussaint, om de keuze van haar onderwerp gelukkig te
noemen, of haar te verzekeren, dat zij over alle zwarigheden, welke dit opleverde,
zegevierde. Men versta ons wèl: haar roman is een zeldzame eersteling, die uitmuntend
zou mogen heeten, zoo hare historiekennis hare verbeelding evenaarde; zoo zij niet
geloofd had, dat een dichterlijk g r o o t voelen, zoo als zij zich uitdrukt, genoeg ware,
om personen, uit de geschiedenis bekend, regt te doen. Het boek is te veel en te
weinig historisch, naar ge wilt. Te veel om het onder die soort van romans te
rangschikken, welke als de verhalen van Mad. de Staël het lijden des harten schilderen;
te weinig, om het onder de navolgingen van Sir Walter eene plaats in te ruimen, als
schets des tijds.
Hoeveel het ons kostte de soort te veroordeelen, de waarheid
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eischte het! thans echter, nu het harde woord over onze lippen is gegaan, spoeden
wij ons, u op het vele voortreffelijke opmerkzaam te maken, waarom wij ons zoo
lang met dezen eersteling bezig hielden en zulke hooge verwachtingen van de
schrijfster koesteren. Laat ons de hoofdstukken vlugtig doorloopen, de lof zal de
blaam in de détails overwegen.
Het eenigzins alledaagsch begin: twee reizigers te paard, wordt spoedig vergoed
door den aanval der roovers en het afgeven der in de gevolgen belangrijke beurs,
waarop het cijfer van Elisabeth prijkte, door Courtney; zijne komst bij haar te
Ashridge: de echte galanterie, welke zijne verschijning aan het hof deed uitstellen
om haar te bezoeken, en de schets van Elisabeth zelve. Wij durven niet oordeelen,
in hoe verre Elisabeth bij dit eerste optreden te zeer teedere minnares is, zij was toen
nog zoo jong! - wij bewonderden in haar vertrouwelijk oogenblik met Courtney een'
trek, welke alleen genoeg zou zijn in de schrijfster een' uitstekenden aanleg te
huldigen. Het is de belofte, welke Elisabeth van Courtney eischt, nooit haren naam
aan het hof te noemen, nooit te harer gunste van haar bij de koningin te gewagen.
Deze greep verontschuldigt de werkeloosheid van Courtney, verheft haar tot eene
soort van deugd: jammer slechts, dat de jongeling er door onder den minnaar lijdt.
Maar Elisabeth, vraagt ge misschien, die meer aan den Koninklijken troon, dan aan
het huwelijksaltaar dacht, is zij de liefde, de opoffering van Courtney waardig? Wees
billijk, gij herhaalt slechts mijne aanmerking op het onderwerp; jufvrouw Toussaint
zoude Courtney zijne gelofte hebben doen breken, zoo als Amy Robsart het de hare
doet, door Cumnor-Hall te ontvlugten; maar een tooneel tusschen Mary en Elisabeth
moest, naar de données der geschiedenis, Elisabeth op het schavot hebben gebragt,
zoo zij naar de données van den roman hare liefde voor Courtney aan hare zuster
had bekend. Wyatt overvalt de ge-
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lieven in het Ie Hoofdstuk; de Wyatt, dien gij uit de geschiedenis kent, maar dien
jufvrouw Toussaint nog aan een' melodramatischen gruwel heeft schuldig gemaakt;
doch wij mogen niet vooruit loopen. Op de Vermommingen Ie Hoofdstuk volgt:
Koningin en vrouw, IIde, waarin veel goeds is, vooral het portret van Maria. Weldra
echter merkten wij in de ongesteldheid van Devonshire onmiskenbare, maar talentvolle
navolging op van Leicesters ontsteltenis, als Elisabeth hem naar Varney gevraagd
heeft, van de verleiding der dochter van Sir Hugh Robsart of Lidcotehall spreekt en
eensklaps uitroept: ‘You are surely ill, my Lord?’ enz.
Het speet ons, hier de gelegenheid verzuimd te zien, welke het gezantschap van
Egmond bij Maria ongezocht aanbood, der intrigue iets nieuws, den roman voor ons,
Hollanders, iets belangrijks te geven, door Lamoraal te doen optreden, den
vermogenden edelman, den levenslustigen graaf, den dapperen krijgsman. Waarom
hem in de schaduw gelaten? vroegen wij onwillekeurig; een tooneel tusschen
Courtney, Maria en Egmond had de verlichter godsdienstbegrippen van den eerste
tegen de strengere kerkgevoelens van den laatste fraai kunnen doen uitkomen. Het
is waar, de lauweren van St. Quentyn en Grevelingen blonken nog niet om het hoofd
van Egmond; maar hij zoude daardoor Courtney te minder hebben benadeeld.
In het IIIde hoofdstuk: Het geheim van eene schoone vrouw, leeren wij Lady
Arabella Courtney kennen: wij waagden het zoo even met een woord haren echt af
te keuren; wij hebben overigens slechts lof toe te kennen aan dit oorspronkelijk
karakter. Het is met oordeel gekozen tegenover Maria en Elisabeth, evenals het
geduld van haren minnaar Chandois van den tact der schrijfster getuigt, daar het
Devonshire al het schitterende laat van de rol van jeune premier.
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Aan het einde van het hoofdstuk treedt Darley op, in wien wij eenige familietrekken
herkennen van den secretaris van Frederik Hendrik in den Pleegzoon van van Lennep;
hij is als deze une âme vendue au diable par la pétraille. Wij hebben minder tegen
dien jongen paadje omdat hij op Ludwig gelijkt, - er is zoo veel verraden, dat het
moeijelijk is een' nieuwen verrader aardig te doen verraden - dan dewijl ook hij
Devonshire al weder in de schaduw plaatst. De lezer verbaast zich, dat Courtney niet
eer bemerkt, dat bij eene slang in den boezem koestert. Om billijk te zijn moeten wij
de ondergeschikte persoon van Maggie Snowpust en de gesprekken des volks, bl.
77-83, prijzen.
Eene bladzijde uit het groote Martelaarsboek der Armoede wordt in het IVde
hoofdstuk voor ons opgeslagen. Eene gelukkige vinding, de opvoering van een'
Luthersch leeraar, tot armoede vervallen, sedert zijne beschermster Anne van Kleeff
stierf; - een man, die, wel eenigzins om den wil des lezers, zijn zoontje zijne
lotgevallen verhaalt, maar wiens treurige toestand en schrikkelijk levenseinde ons
een nieuw bewijs leveren, hoezeer jufvr. Toussaint van de scheppingen harer
verbeelding partij weet te trekken. Benefield, de lage Benefield, is, wat hij in den
roman zijn moet, door zijn gruwzaam gedrag jegens Francis, - indien jufvr. Toussaint
de liefde van Darley voor Eva meer ontwikkeld had, haar roman zoude dan
veelzijdiger geweest zijn, maar wij zijn onbillijk, want had de lieve dochter des
leeraars dieper in zijn hart gelezen, wij hadden haren treffenden uitroep (bl. 368)
gemist en de allerliefste had de beide koningsdochteren in het effect geschaad. Laat
ons dus hier onbekrompen prijzen, en u tot proeve, hoe voortreffelijk jufvrouw
Toussaint eenvoudige toestanden schetst, de teekening van het gezin mededeelen:
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‘Men was nu in het midden van November, een gure herfststorm joeg eene koude
jagtsneeuw op, wier donzige vlokjes als voortgedreven vederen op het aardrijk
nedervielen. Eene graauwe nevelachtige lucht voorspelde nog geen spoedig eind aan
deze weêrsgesteldheid, wier drukkende zwaarmoedigheid nog door de vale
avondschemering verhoogd werd. De straten der hoofdstad waren tegen gewoonte
ledig en doodsch, niemand die niet door volstrekten nood of pligt gedwongen werd,
waagde zich op dit uur en in dit weder in de buitenlucht; en toch dwaalden twee
knaapjes van twaalf en zeven jaren in schamele kleeding, in eene weinig bezochte
winkelsteeg der city om; de grootste hunner droeg een kruikje, de kleine eene hoornen
lantaarn; zij hielden elkander bij de hand om op de slecht geplaveide straten bij de
onzekere schemering die hun draagbaar licht rondom hen verspreidde, niet met iedere
schrede te struikelen. Voor veiligheid en gemak op den publieken weg werd in dien
tijd nog weinig gezorgd, want hoewel er reeds onder Hendrik II, in eene soort van
bestrating voorzien was, blijkt het echter uit latere parlementsacten, onder anderen
uit eene van 1766, dat deze toenmaals en nog lang daarna evenzeer als de verlichting,
zeer onvolledig moet geweest zijn.
‘Wat was de olie duur, Lewis,’ sprak het knaapje dat de oudste scheen, ‘wij kunnen
geen brood halen.’
‘Waarom hebt gij dan niet liever brood gekocht, Walter. Wij kunnen in donker
wel eten; ik heb zoo veel honger, en Mary en de anderen ook!’
‘Als wij geene olie hebben, kunnen de zusters dezen avond niet werken.’
Hetzij de kleine Lewis de kracht van dit argument begreep, of dat hij met de
onbezorgdheid zijner jeugd zich er niet verder over bekommerde, hij antwoordde
hierop niets, en beide knapen liepen voort zoo snel zij konden, tot bij een tamelijk
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hoog huis in eene niet geheel onaanzienlijke buurt, waar zij aanklopten. De deur
werd geopend. Een jongentje en twee kleine meisjes schenen zich dit genoegen
betwist te hebben, alle drie omsingelden de aangekomenen en liepen met hen een
ruim vertrek binnen, met de vraag:
‘Wat hebt gij medegebragt, Walter! Lewis?’
‘Geen brood!’ werd hun geantwoord.
‘Geen brood!’ riep een man die met beide armen op de tafel geleund, bij den haard
zat, en liet in eene volslagene moedeloosheid, die meer zeide dan felle wanhoopkreten,
de handen slap nederhangen, terwijl hij het hoofd op de borst nederboog.
‘Geen brood!’ herhaalden twee volwassene meisjes; ‘geen brood,’ klonk het nog
eens uit den mond van drie andere kinderen, die op eene houten bank zaten, welke
het ontbrekende getal stoelen aanvulde. Er lag bittere teleurstelling, er lag wanhoop,
in dien algemeenen uitroep.
‘En waarom dan geen brood?’ vroeg Eva, de grootste der meisjes en zoo het scheen
de oudste zuster, van dit blijkbaar moederlooze gezin.
‘Master Schnissek de kruidenier heeft drie pence meer voor de olie genomen, ik
had er dus slechts twee over, en daarvoor kon ik toch geen gerstebrood krijgen van
zeven pond. Hebt gij nog niet drie pence, zuster?’
‘Het waren de laatste,’ zeide het meisje; en met eene bedaardheid die een
menschenkenner in de ziel zoude getroffen hebben, nam zij het kruikje, en vulde met
zijn inhoud eene lamp, die tot hiertoe slechts kwijnend geflikkerd had. Op dit holle
vertrek, zoo woelig door de veelheid der bewoners, en toch zoo somber door hunne
verslagenheid, want wat is treuriger dan kinderen die niet spelen kunnen omdat zij
honger hebben? had de zwijgende, sluipende, onverbiddelijke armoede
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haar doodsch zegel gedrukt; reinheid en orde betwistten haar echter in de woning
hare prooi voet voor voet. Dit zag men duidelijk in de zindelijkheid der kale,
gepleisterde wanden, waarover wel, door het gemis van vernieuwd witsel, eene
geelachtige tint lag, doch die door geene spat of vuilnisvlek verergerd werd. Dit riep
als het ware de heldere vloer, welks roode en groene baktegels van frischheid
glinsterden even als de spaarzame meubelen van ongeverwd eikenhout waarop geen
stofje te vinden was. Deze worsteling van overleggende vlijt tegen armoede, was
ook zigtbaar in de kleeding van al de leden dezer vervallen bijenkorf. De sergie
tabbaard van den huisvader was dun en vaal, maar toch versteld en zonder scheuren.
Op de bruine rokken der meisjes van eene wollige stof, stak nog met eenige
bevalligheid het groene lijfje af, met de helder witte doek; en het kleine platte mutsje
van een gladde zwarte stof met de strak uitstaande strook, verhoogde zelfs het sierlijke
der kronkelende, ligt blonde haarlokken, vooral bij de tweede dochter Francis, een
lief engelengezigtje, aan welke de nedergeslagene oogen zoo goed stonden met die
donkere pinkers. Dit was het huisgezin van den Lutherschen Evangeliedienaar Thomas
Bealow.
Toen de lamp een meer helderen straalgloed verspreidde, zetten zich de twee
oudste meisjes Eva en Francis aan een staand borduurraam, waarop een werk
gespannen was; een kostbare sluijer van donkergroen satijn, met zilver gebloemte
en kleurrijke wapens, welks pracht zonderling afstak bij het sober geheel dat de
jeugdige werksters omgaf. Eenen tijd lang arbeidden zij naarstig en zwijgend voort,
toen hief Eva het hoofd omhoog, en zag met diep medegevoel op den vader, die nog
altijd in het dofste stilzwijgen op den ontzaggelijk breeden haard staarde, waarop
geen sprankje meer gloorde.
‘Hebt gij het koud, vader?’ vroeg zij.
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‘Neen, Eva, koud juist niet.’
De beweging waarvan hij dit gezegde deed vergezeld gaan, weêrsprak dit echter.
De kleinste kinderen hadden zich bijeengeschoold.
‘Niet koud, vader!’ riep een hunner, ‘ik vind het wel koud; bij den smid aan de
overzijde van het plein ligt veel hout en kolen, daar brandt bij dag een groot vuur,
mag Walter daarvan niet wat gaan halen?’
‘Neen, mijn kind, dat behoort aan dien man alleen,’ antwoordde de vader op doffen
toon.
‘En als gijlieden gezien hadt evenals ik,’ sprak Lewis met levendigheid, ‘welke
groote gierstkoeken en heerlijke zijden spek en gansche stukken gerookt vleesch er
bij master Schnissek lagen! ook gedroogde vruchten, in fraaije mandjes, o, Mary!
als gij dat gezien hadt!’
‘Ach vader!’ riepen Jenny en James, tweelingen van acht jaren, terwijl zij naar
Bealow toesprongen, ‘waarom krijgen wij nooit gierstkoek en gedroogde vruchten?’
De oudere zusters wendden het hoofd af, en werkten voort met gloeijende wangen
en tranen in het oog.
‘Heere! uwe hand is zwaar op mij,’ zuchtte de man, ‘tien kinderen en geen brood!
O, God! gij beproeft mij sterker dan Job, die zag geene kinderen hongeren!
Almachtige, verstomp mij voor hun lijden, of geef uitkomst!’
‘Vader! gij hebt ons immers zelf geleerd Gode te vertrouwen en te zwijgen,’ merkte
Eva met zachtheid aan. Waarom toch n a v o l g i n g e n geleverd, als men zoo goed o o r s p r o n k e l i j k
schrijft!
Het de Hoofdstuk...doch wij kunnen, wij mogen op deze wijze niet voortgaan,
ieder Hoofdstuk, - de roman telt er XIX, - te ontleden, zonder onbescheiden de
grenzen eener heoordeeling te overschrijden. En waartoe zouden wij dat ook?
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Jufvr. Toussaint heeft, naar wij ons vleijen, uit ons oordeel onze belangstelling in
haren arbeid gezien; onze wenken zullen niet voor haar verloren zijn! En de lezer?
Wij zouden bij hem een' geheel anderen indruk te weeg hebben gebragt, dan wij
bedoelden, zoo wij hem niet hadden aangespoord den Graaf van Devonshire te lezen.
Gaarne maken wij hem, dewijl ons de taak rest een verslag van den stijl te geven,
nog op eenige schoonheden opmerkzaam. Welligt is dit overtollig; want wie het boek
tot zóó ver heeft gelezen, leest het uit, het is er boeijend genoeg toe.
Men vergunne ons ditmaal het oordeel over den stijl met eene aanklagt tegen den
corrector te beginnen. Eene vreemde, eene verkeerde interpunctie ontsiert het werk,
men zie de aanhalingen! Jufvr. Toussaint, die vele vreemde talen schijnt te lezen en
niet gaarne versleten uitdrukkingen bezigt, drage, voor haren volgenden arbeid, het
nazien der proeven aan iemand op, die smaak genoeg heeft een' zin niet te
veroordeelen, omdat hij anders gebouwd is, dan alle verhandelaars het sedert vijftig
jaren plegen te doen, maar ook genoeg studie onzer taal bezit, om die door te strijken,
welke n i e t Hollandsch zijn. Wanneer zij alzoo in hare schriften frischheid en netheid
zal vereenigen, durven wij haar beloven, dat het publiek het levendige en schitterende
harer uitdrukking zal huldigen. Voor één klip moeten wij haar ernstig waarschuwen:
het is overdrijving, valsche beeldenpronk, schijn van rijkdom, die voor het geoefende
oog armoede aan gedachten verraadt en zoo ligt in manier verkeert en dan
onuitstaanbaar wordt. Wij maken haar opmerkzaam op den brand van Sterny-Hoụse,
bl. 209-211, op den uitval van Devonshire tegen Maria, bl. 271, en op de
opeenstapeling van gelijkenissen, bl. 262 en 263. Wij schrijven de laatste af.
‘Een glurend bespiedende blik, waarin helsche uitdrukking

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

284
lag. De blik, welken de Wilde op den vijand werpt, dien hij onder zijn scalpeermes
heeft. Zoo staart de Afrikaansche panther op het naakte slavenkind, dat hij onder
zijnen sprong heeft, doch neen! in dien blik lag nog iets anders dan de dierlijke
wraakzucht van den mensch in den natuurstaat, en de instinktmatige wreedheid van
het dier. Het was de verfijnde wellust der wraak en der overwinning, van den
beschaafden Europeaan. Het was de gloed der verhitte dweepzucht, die een stelsel
vervolgt in een' mensch, en die door list heeft overwonnen. Het was die blik, die zich
door alle eeuwen heen, terug vindt, in die razende ijveraars, die de Godsvereering
in vormen dwingen, en de alomtegenwoordige, de allesvervullende godheid, tot
eenen pygmee kneden, dien hunne kinderziel omvatten kan, en die meenen, dat
verwrongen beeld, eene welgevallige hulde te brengen, in offers van lillend
menschenvleesch. De blik, dien de Dagonpriesters wierpen op Daniël; waarmede
Saulus Stephanus zag steenigen; die zich duizendmaal herhaalde, en herhalen zal,
zoolang het staatkundig en godsdienstig fanatismus bestaat.’
Het is Fransche klink-klank, en wie die ten onzent ook nadoe, het Hollandsch
verstand roept er bij uit: Het is niet dìt en het is niet dàt, als het èn dit èn dat is;
waarom hebt gij uit uwen overladen' koker niet dien pijl gekozen, welke zeker treffen
moest? nu schiet ge in het honderd!
Het ware te veel van de jeugdige schrijfster gevergd, zoo wij een nooit verloochend
karakter eischten in den stijl van elk der opgevoerde personen; maar schoon het
blijkbaar is, dat zij voor prinses Elisabeth in kennis der oude talen onder doet, moeten
wij haar den lof geven, dat er doorgaans onderscheid is tusschen de wijze, waarop
deze zich uitdrukt, en die, waarop Maria spreekt. De galanterie van Williams, bl.
358, zoude verdienstelijk zijn, zoo niet enkele tinten en kleuren, laat ons

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

285
juister zeggen, enkele beelden (eene oasis in uwe woestijn, b.v.) de illusie bedierven;
Scott heeft in Kenilworth en meer romans te gelukkig de hooggestemde liefdetaal
dier eeuw geschilderd, om het hem zwak na te mogen doen. Het is gevaarlijk met
hem naar den prijs te dingen: Maria en Gardiner herinneren, bl. 273-277, ter kwader
ure aan Elisabeth en Burleigh, en jufvrouw Toussaint heeft bovendien nog het minder
beminnelijke harer personen tegen zich. Wij erkennen echter, dat Gardiner fiksch
geteekend is. Monnik Johannes (zoo hij al minder historisch en psychologisch waar
moge zijn) getuigt van eene loffelijke verdraagzaamheid, neen billijkheid jegens en
erkenning van onze R.C. broeders, in onze romanschrijvers te zeldzaam. Van Arundel
(misschien niet de Arundel van Hume, die op het huwelijk met Philips aandrong),
is goed partij getrokken. Allerfraaist is Elisabeth's komst in den Tower en Courtney's
laatste bezoek bij Maria. Een der trekken, die ons hooge gedachten inboezemen van
het talent van jufvr. Toussaint, is de schemering, waarin zij de wijze gehuld heeft,
op welke Devonshire zijne geliefde redt, door zich zelven op te offeren. Wij zouden,
ter laatste proeve, de schilderij van zijnen dood willen mededeelen, indien wij niet
reeds te veel ruimte gevergd hadden. Het volgt op eene verzekering, dat Koningin
Elisabeth nooit op Benefield het leed heeft gewroken, door hem Prinses Elisabeth
aangedaan; het speet ons hier geen gebruik te zien gemaakt van haar woord, door de
geschiedenis opgeteekend, tot iemand, die zich, even als hij, menige beleediging had
te verwijten, welke hij zich jegens haar in de dagen harer vernedering veroorloofde:
‘Do you not know that we are descended of the lion, whose nature is not to harm
or prey upon the mouse, or any other such small vermin?’
Maar wij moeten eindigen!
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Toen wij deze beoordeeling begonnen, hadden wij het doel, dat wij er mede beoogden,
in twee woorden kunnen zamenvatten. Wij hadden dan het publiek toegeroepen:
a a n m o e d i g i n g ! en jufvrouw Toussaint s t u d i e ; het is aan haar, het is aan den
lezer te beslissen, of wij het troffen. Zoo ja, dan beloven wij onze letterkunde heerlijke
vruchten van een talent, dat reeds veelbelovende bloesems schonk!
De uitvoering van het werk is beneden de waarde van den inhoud, hoezeer de heer
J.W. Kaiser lof verdient voor het fraai vignet, dat den roman versiert. Wanneer die
ijverige kunstenaar er naar blijft streven, zijner geestige com ositiën allengs meer
juistheid van omtrekken te geven, zal hij aanspraak mogen maken op den rang van
meester in twee kunsten; thans geldt reeds in vollen zin wat een keurig talent eens
van hem getuigde: ‘il manque quelquefois son but, mais quand il attrape il tue.’
1838.
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Poëzij voor de jeugd.
I. Dichtbundeltje voor de jeugd.
Ziet daar, lieve wichtjes!
Een bundel gedichtjes,
Vermaakt er u meê!
VAN ALPHEN.

II. Gedichtjes voor kinderen, door L. Schipper.
III. Vertelseltjes bij moeders schoot. Vervolg op de fabelen en gedichtjes
en hoe langer hoe liever.
Wij deelden, bij een vroegere recensie van versjes voor kinderen (de Gids, jaarg.
1838, bl. 438-445) onze gedachten over deze soort van poëzij uitvoerig mede. Eene
herhaling dier ontwikkeling van ons gevoelen zoude verwaand schijnen: niets noopt
ons er den lezer mede te kwellen. Onze bewondering, onze aanprijzing der Gedichtjes
van den onovertroffen' van Alphen moge de belangen van eenige uitgevers hebben
gekwetst; hunne tegenspraak heeft ons niet overtuigd, dat de jeugd bij het slagen
hunner speculatiën zou hebben gewonnen. Integendeel, meer omgang met kinderen;
- het toeluisteren, bij gelegenheid dat eenige wichtjes versjes, uit Groot en Klein
Westerman en uit de vele boekskens van Mr. van der Aa, opzeiden; - de redenen,
door de kleinen bij-
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gebragt, waarom zij deze liever declameerden - ook onze jeugd declameert! - dan
van Alphen's Gedichtjes, versterkte ons in het geloof aan den pligt der kritiek
opgelegd. Verbeeld u, dat den navolgers de voorkeur boven den meester werd
gegeven, omdat ‘hunne versjes zoo veel meer kunst eischten in het opzeggen.’
Waarlijk, wanneer de schoolmeester daartoe in het land is gekomen, wordt het tijd
aan een woord te herinneren, door Broes voor vijfentwintig jaren gesproken; door
Broes, die toen reeds den zeldzamen tact bezat, welke nog den scherpzinnigen grijze
onderscheidt, iedere verkeerde rigting zijns tijds met een arendsblik op te merken;
door Broes, wien de zeldzamer lof toekomt, van den opgang zijner jaren tot den
avond van zijn leven, bescheiden, ernstig, onvermoeid tegen die alle te hebben
gewaarschuwd!
Zoo ge geen vreemdeling zijt in zijne uitmuntende Leerredenen, raadt gij de plaats,
welke wij bedoelen1; het geldt de houding van Jezus in den Tempel, ‘zittende in het
midden der Leeraren,’ ‘doe hij twaalf jaren [oudt] geworden was.’ ‘Door het
misverstaan van sommige uitdrukkingen in den tekst, is dit tooneel niet weinig
misvormd geworden, vooral in prentverbeeldingen, welke het Jongske voorstellen
als gezeten in het midden van grijze mannen, en die met de deftigheid van den leeraar
onderwijzende. Zulke voorstelling wensch ik, dat bijzonder in het oog van ouders
wanvoegelijk zij, en hun herinnere, dat de uitstekende begaafdheden van een kind,
zonder lieve zedigheid alle sieraad mist, en zelfs schadelijk is. Een wijs man uit onze
eeuw heeft ten dezen opzigte geraden, om de kleine kinderen bij voorkeur tot zulke
wetenschap te lei den, als welke, terwijl zij groote nuttigheid heeft, tevens

1

Leerredenen, door W. Broes. III. deel, 's Gravenhage, bij J. Allart, 1815, bl. 243.
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min vatbaar is om met praling vertoond te worden, b.v. liever tot de kennis van
honderd gemeene voorwerpen, die overal ons omringen, en naar welke niemand
vraagt, dan versjes, die met grooten lof worden opgezegd.’
En stel u nu een lief kind voor, een krullebol van een jongen, die zijn vlieger nog
niet alleen kan oplaten, of een meisje met een paar geestige kijkers, dat nog op uw
knie paardrijdt, en luister toe. Ge hoort geene eenvoudige vertelling, waarin vader
of moeder de wijste zijn, een echt-kinderlijk, maar toch zeer poëtisch versje: neen!
er worden u stukken voorgedragen, welker bastaardstijl, nu eens tot het platte
afdalende, dan weder het gezwollene naderende, die uit de scholen moest doen weren.
En wie vervangen de Oude Baker, de lieve Mama, de Ernstige Vader, uit de gedichtjes,
die zelfs Bowring wist te schatten? Een neuswijs nufje, dat lessen uitdeelt en pedant
is als een scholiere, die zes prijzen heeft behaald; of een dreumes van een jongen,
die geen aalmoes kan geven, zonder als een klein manneke op een catheder den lof
der weldadigheid uit te bazuinen. Of de dichter spreekt zelf en vergeet zoo zeer het
publiek, waartoe hij zich wendde, dat wij onlangs eene kleine, met groote deftigheid,
een natuurverschijnsel hoorden beschrijven, waarvan het schaap niets begreep. Het
was een versje. op een Onweder: zoo wij ons juist herinneren, werd er van den regen,
den storm en den bliksem gezegd, dat zij
Wekken door de ontzachbre woeling,
't Kwijnend leven der natuur.

‘Wat zegt ge daar?’ vroegen wij.
Het kind herhaalde dezelfde woorden.
‘Maar wat beduidt die “o n t z a c h b r e w o e l i n g ,” en dat “k w i j n e n d l e v e n
d e r n a t u u r ?”’
Stumm, wie ein Fisch.
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Zie wij gunnen Lorre zijn koperen kooi en zijn klompje suiker, en zijne zoete
woordekens van de vrouw; maar wij vinden geene papegaaijen zoo aardig, om gevleid
te zijn met de overeenkomst, die onze kinderen er meê krijgen: Lorretje! Kaporretje!
Kapoe!
O, van Alphen!
I. Dichtbundeltje voor de jeugd. Het boekske ziet er allerliefst uit; drie gegraveerde
plaatjes en een gekleurd bloemstukje zijn den netten druk en het goede papier waardig;
de uitgevers verdienen allen lof. En de naamlooze dichter, die zich zedig schrijver
noemt? Zijne talentvolle versificatie, zijne stukjes in den Twentschen tongval, zijn
liefde voor het Huis van Oranje, verraden zijns ondanks den marquis de Thouars.
Uit de poëzij, vroeger door hem uitgegeven, zouden wij hem weinig aanleg hebben
toegeschreven, versjes voor de jeugd te dichten; het is slechts billijk te erkennen, dat
hij onze verwachting overtrof. Of is er geen meesterschap over de uitdrukking in.dit
fragment van een brief van Leonard aan zijn zusje:
Lieve zus! ik zou u schrijven,
Hoe 't in Holland was gesteld;
Maar gij moet mij niet bekijven,
Dat ik 't eer niet heb gemeld.
Meidlief, 'k moest zoo veel bekijken,
Dat ik aan geen schrijven dacht,
En om 't langer niet te o n t w i j k e n ,

[Waarom niet?
Maar opdat mijn lust moog blijken.]
Schrijf ik, Lina! nu bij nacht;
Ja, bij nacht; 't zal u verbazen,
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Maar men gaat hier laat naar bed:
Voor de ruiters taptoe blazen,
Hebben rijke liên geen pret.
'k Heb wel aan geen pijn geleden,
Zusje! sedert mijn vertrek:
Maar aan andere kleinigheden,
Veel te klein voor dit bestek.
'k Wil u dan maar kort verhalen,
Wat er hier alzoo bestaat:
Groote kerken, mooije zalen,
In een uren lange straat.
Pleinen zijn er veel, en grachten,
Markten, bruggen zonder end,
Breede wallen, vol met wachten,
Die men van de hoofdwacht zendt;
Joden, die ik staag zie loopen,
Stooten mij op straat omveer;
Altoos willen zij wat koopen,
Of verkoopen aan een' heer:
'k Heb al stokken, sporen, zweepen,
Maar, helaas te duur gekocht;
Wie verstaat toch al die knepen?
Ja, ik heb al wat bezocht! enz.

Wij wenschten een even gunstig oordeel te mogen vellen over het fond als over den
vorm; wij wenschten te kunnen getuigen, dat door dit bundeltje de kring der begrippen
van de kinderwereld is uitgebreid, dat wij hier veel vonden, wat regt geeft na van
Alphen voor de jeugd te schrijven. Wij willen den heer de Thouars niet hard vallen
over het opvoeren der nuffige Nanny, die de aanleiding tot dit boekje gaf, door hare
opmerking:
‘Altoos lezen in van Alphen,
Dien ik lang van buiten ken
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Of die boekjes door te bladen,
Waar ik nooit mij aan gewen,
Is mij even zoo vervelend,
Als op school een keer of zes
't Zelfde voorschrift af te schrijven,
Of een lang gekende les.
Geef mij daarom eens een boekje,
Dat ik even goed versta,
Vol van zulke mooije versjes;
Maar 't moet n i e u w zijn, hoor Papa!’

Ons zou het aangenaam geweest zijn, indien de dichter voor de jeugd, meer dan hij
deed, andere onderwerpen had behandeld, dan de deugden door van Alphen
onverbeterlijk bezongen, want waar hij met dezen wedijvert, blijft hij beneden zijn
model. Te Laat Berouw, de Pronker, de Drie Weesjes bij het Moedergraf, herinneren
ter kwader ure aan den man, die zoo eenvoudig en toch zoo verheven was, en, als
wij reeds opmerkten, de ouders wijzer schetste dan de kinderen. Het ongeduldige
Betje, het lieve Jedientje, de Verjaargroet van de kleine Elize aan hare Gouvernante,
- scheelt het aan ons, dat wij ze niet natuurlijk en daarom niet verdienstelijk vinden?
Jufvrouw Trekkebek is leelijk, de Brabbeltaal misplaatst; doch laat ons liever van
die onderwerpen gewagen, welke de heer de Thouars voor het eerst en bij voorkeur
behandelt. Indien hij zich de studie voor kinderen wil getroosten gelooven wij, dat
hij in dit vak iets verdienstelijks zal kunnen leveren, schoon wij thans misschien even
zoovele aanmerkingen zullen moeten maken, als er stukjes van dien aard in het
bundeltje voorkomen. Wij achten b.v. den Koning geen gelukkig idée voor eene
zamenspraak tusschen twee kinderen, waarvan het eene nog zoo jong is, als eene
vraag van Fritsje doet vermoeden. En echter is de greep aardig: men hoore:
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FRITSJE.

Moet de Koning ook zoo schrijven
Als Papa?
Dan wou ik geen Koning wezen
Lieve Na!
NAATJE.

Onze Koning rust schier nimmer,
Kleine man.
FRITSJE.

Ach, die goede brave Koning!
'k Schrik er van.
NAATJE.

Denkt gij, Fritsje! dat geen Koning
Zwoegt en slooft?
FRITSJE.

Heeft hij dan ook, als Papa, vaak
Pijn in 't hoofd?
NAATJE.

Dat geloof ik juist niet, Fritsje!
Maar ik weet,
Dat de Koning al zijn uren
Wel besteedt;
Dat hij zorgt voor ieders welzijn,
En zijn' tijd,
Om ons allen voort te helpen,
Nuttig slijt.
FRITSJE.

Was hij hier, die lieve Koning,
Beste Na!
'k Zou hem even hartlijk kussen
Als Papa.
NAATJE.

Leer maar braaf, en blijf hem minnen;
Dan gewis
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Zult ge een nuttig mensch eens worden,
Lieve Frits!

Wij zijn geneigd, om de meerdere levendigheid van voorstelling, hooger lof toe te
kennen aan het versje: Als de Koning jarig is.
Als de Koning jarig is,
Hang ik al mijn printen
Met Oranjelinten
Aan het venster, lieve Kris!
O, ik ben zoo blij van geest
Op des Konings vreugdefeest.

Immers, in den waren toon zijn coupletten als deze:
Als de Koning dat eens wist,
Dat wij hem zoo minnen,
En zijn feest beginnen
Zonder afgunst nijd of twist;
Dat wij bidden met Papa:
‘Schenk hem, God! uw heilgena.’
Dat wij altijd op dien dag
Onze kleine handjes vouwen,
En 't Wilhelmus van Nassauwen
Staamlen met een diep ontzag:
O, hij was vast in zijn' schik
Op dat heuglijk oogenblik!
'k Heb ook vlagjes aan een stok;
'k Heb ook wimpeltjes daar neven
O, ik hou zoo'n vrolijk leven
'k Vlecht Oranje om mijnen bok:
Doet gij dat ook, lieve Kris,
Als de Koning jarig is?
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Het blijkt, dat wij van geene redeneerzieke kinderen houden, dat ons ieder tooneel
uit die wereld welkom is, mits het waar zij. Onze taak verpligt ons, er een den heere
de Thouars minder aangenaam bewijs van te geven. Hoe belagchelijk zoude in den
mond van een kind de uitgalming zijn, waarmede het stukje, ‘Het Vaderland’ getiteld
begint:
Van alle rijken op deze aard,
Is Nederland het meest mij waard.

want wat weet het wicht van de overige rijken? Drie vierde d e r voorregten, welke
het kind ten onzent geniet, en die het vervolgens in het liedje opsomt, smaken de
kleinen overal, - de verpligting, die de heldendaden der vaderen ons opleggen, gaat
nog boven hun begrip. Zij zullen, ook zonder kinderversjes, later genoeg leeren op
de laatste te bluffen, zonder zich om de eerste veel te bekommeren. Oranje, schijnt
ons even overdreven, want:
Oranje! - grooter naam voorwaar!
Klinkt nooit naast God van 's Dichters snaar,

wordt zoomin door een kind begrepen, als wij dit de bevoegdheid toekennen, uit te
roepen:
Van alle Dichters op deze aard,
Is zulk een Dichter 't meest mij waard.

Er is tegen den goeden smaak gezondigd in Papegaai; oordeel zelf:
Als ik een' Papegaai bezat,
Dan leerde ik hem, ik weel wel wat:
Geen beuzelpraat, mijn beste vriend;
Want daarmeê is men slecht gediend;
Maar zinrijk allerlei, dat meest
Ons voedsel geeft voor hart en geest.
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Vooreerst, leerde ik hem ieder lied,
Dat op den braven Koning ziet;
Ja, ieder' reinen citertoon,
Ons door van Lennep aangeboôn: enz. enz.

Moge de waarschuwing niet voor den heer de Thouars verloren zijn!
Aandoenlijk, eenvoudig, lief, op enkele plaatsen zelfs fraai, scheen ons de
Vaderlandsche Rouw, dat wij geheel afschrijven
‘Papa!’ sprak kleine Dilia,
‘Wie is er van ons dood?
Ik zie niet graag dat z w a r t e lak;
Ik hou veel meer van r o o d .
Gij maakt geen enklen brief meer digt
Met ouwels blaauw of wit;
'k Zie zwarte strikjes, anders niet,
Waar of ik ga of zit;
Mijn mooiste jurkjes trekt Mama
Mij 's zondags niet meer aan!
Zij schreit, wanneer ik angstig vraag:
“Ma, heb ik kwaad gedaan?”
Dan krijg ik wel een' zoen van haar,
En dat wel keer op keer;
Maar toch, hoe vaak mama mij kust,
Zij kleedt me in 't w i t niet meer.
Zij zegt: “kind! op een ander jaar,
Dan draagt ge uw kleedjes door elkaar,
Met bonte doekjes weêr!”’
‘Hoe, weet gij nog niet, Dilia!’
Zoo ving haar zusjen aan,
‘Waarom de kindertjes in 't zwart
Gekleed, uit wandlen gaan?
Ik draag mijn jurkjes ook niet meer,
Mijn doekjes van voorheen.
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Mama zegt: “kind, zooals gij rouwt,
Zoo rouwt hier iedereen:
's Lands Moeder is die hulde waard;
Zij was zoo goed, zoo zacht van aard,
Bemind bij groot en kleen.”’
‘Gij weet,’ hernam de Vader, ‘kind!
De koningin is dood;
En daarom lak ik elken brief
Met zwart, in plaats van rood.
Elk, die haar teeder heeft bemind,
Die goede brave vrouw,
Die draagt, tot teeken van zijn smart,
Den vaderlandschen rouw.’
‘Komt dan die brave Koningin,
Papaatjen! nooit hier weêr?
Zit zij dan nu naast Grootmama
Bij onzen lieven Heer?
En als ik nu een zwarte jurk
Zoo graag heb als een groen',
En in de kerk mijn handjes vouw,
Als zoete kinders doen;
En als ik nooit weêr stout wil zijn,
Of plassen in de goot,
Zeg, blijf ik dan uw liefste kind,
Papa! al ben ik dood?
En kom ik dan bij Grootmama
En onze Koningin,
Wanneer ik onzen lieven Heer
Nog boven u bemin?’ ‘O als gij, lieve Dilia!
Zoo braaf wordt als zij was,
Die zoo veel armen heeft gekleed,
En zoo veel leed genas;
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O als gij moeders lessen volgt,
Die vaak van h a a r vertelt;
Dan zult ge op aard gelukkig zijn,
Ook zonder goed en geld;
Want wie zijn' naasten hulp betoont,
God boven alles mint,
En nooit het pad der deugd verlaat,
Die smaakt Gods zegen, kind!’
‘O vader!’ riep het meisjen uit,
‘Ik volg het pad van h a a r ,
Die nu bij God hier boven is.
Dan kom ik ook eens d a a r .’ ‘Ook ik, mijn lieve Dilia,’
Hernam haar zusjen toen,
‘Ook ik wil t' huis en in de school
Altoos het goede doen;
Ook ik wil bidden als zij bad,
Aandachtig voor mijn kreb,
En deelen meê, waar armen zijn,
Van al hetgeen ik heb;
'k Wil alles doen wat God behaagt,
Zoo vurig als gij 't wilt;
O, 'k wil graag leven als zij deed,
En geven even mild.
‘Wij kunnen,’ zegt Mama zoo vaak,
‘Haar nagedachtenis
Niet beter eeren, dan door trouw
Te volgen 't voorbeeld van die Vrouw
Die nu zoo zalig is!’

Hetzij de teekening aan de natuur ontleend zij, - de dichter zegt in zijn afscheid:
Ik moest voor kinders dichten, Ik had mijn eenigst kind zoo lief, -
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hetzij het gevoel van den heer de Thouars de situatie hebbe geraden, wij huldigen er
te vele verdiensten in, om hem niet aan het einde van ons verslag uit te noodigen
meer voor de jeugd te schrijven. Hij zie af van de hopelooze mededinging met van
Alphen, hij betrede zijn eigen weg; wij zouden hem gaarne als vriend een raad geven.
Hij kieze uit het leven onzer Prinsen van Oranje - de groote mannen zijn talrijk in
het geslacht! - eenige merkwaardige feiten, en bezinge die in de eenvoudige manier,
welke wij in dit stukje waarderen, voor de opbloeijende jeugd. Aan geestdrift voor
die taak ontbreekt het hem voorzeker niet; hij getrooste zich de studie die zij eischt!
hij wantrouwe, hij zuivere zijnen smaak, en wij zullen hem zoo gaarne toejuichen,
als de nijd het weinig van ons gelooft!
II. Gedichtjens voor kinderen. Wij ontvangen in dit boekske drie en dertig versjes,
een vignet door Steyn geteekend, - een paar beeldjes zweemen naar houten poppen,
- door Lange gegraveerd -, de aangezigten van moeder en wicht verraden alles behalve
gebrek -, en een brief van den heer N. Beets, die tot voorrede dient. Het is eene
aanbeveling voor den heer Schipper, dat hij ons door dezen wordt voorgesteld.
‘Veel van kinderen houdende en veel met kinderen omgaande, was ik misschien
niet geheel ongeschikt,’ zegt de heer Beets tot den dichter dezer versjes, ‘uwe proeven
na te zien en deed ik het met lust en liefde. De taak was niet moeijelijk. Hier en daar
een regel wat gladder te maken, eene wending meer te doen uitkomen, of een enkel
stijf woord voor een losser en kinderlijker te veranderen; ziedaar alles wat ik er aan
te doen had.’
Wij weten, bij ervaring, hoe ligt, in eene dienst van dezen
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aard, welwillende kritiek voor verwaande betweterij wordt uitgekreten, en beklagen
er ons dus niet over, dat de heer Beets geene reeks der al te talrijke
verkleiningswoordjes uitschrapte. In zijne plaats zouden wij er, welligt, evenmin op
hebben aangedrongen, dit en dat stukje weg te laten; een geestig auteur zeide ons
nog onlangs, dat een schrijver zijnen gebrekkigsten kinderen het meest de hand boven
het hoofd houdt, - de welgeschapene bevallen ieder, ook zonder dat de vader die
aanbrengt.
Het speet ons echter, eenige rancune tegen de kritiek te ontwaren in de regelen:
‘Zijn er onder de gedichtjens altijd nog eenige gebleven, die door den een of ander
wat te wijs, of te hoog gestemd worden gehouden, ik hoop dat men bedenken zal,
dat een boek voor kinderen misschien evenmin kinderachtig als boekachtig zijn moet.
Het mag toch nog iets meer zijn dan de bloote spiegel van hun eigen inzichten en
begrippen.’
Zoo wij ons juist herinneren, drongen wij in werkjes voor de jeugd op kinderlijken
zin aan; zoo wij juist zien faalt aan drie vierde onzer auteurs voor de jonkheid de
gave, zich eenvoudig en toch niet plat, waardig en toch niet schoolmeesterachtig uit
te drukken. Zij preêken in plaats van te schilderen; van der Palm's Bijbel voor de
Jeugd schijnt voor de meesten hunner een verzegeld handschrift te zijn.
‘Een boek te schrijven,’ gaat de heer Beets voort, ‘is zoo gemakkelijk niet,
allerminst een kinderboek. Het is veel gemakkelijker het te beoordeelen; en aan
allerlei vonnissen zal het u niet ontbreken. Maar indien lieve moeders uwe versjes
goedkeuren, en lieve kinderen ze aardig leeren opzeggen: en indien God de Heer ze
zegent aan hunne jonge harten, - dan zou ik in verzoeking komen u dat voorrecht,
dat geluk te benijden.’
Wij stemmen volgaarne toe, dat de kritiek dikwijls gena-
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diger zoude zijn, indien zij bij iedere recensie bedacht, hoe veel arbeid en studie er
vereischt worden om eenig werk te leveren, dat van talent, s c h o o n onvolkomen,
t o c h onmiskenbaar talent getuigt. Maar waarom zoude men den beoordeelaar hard
vallen, indien hij zijne eischen te hooger stemt, naarmate hij dit te sterker ziet
uitkomen? Is het streven naar het volmaakte dan geen heilige pligt; is het wijs, den
naroem op te offeren aan de toejuiching van den tijdgenoot; is de kunst zelve, in
haren idealen zin, geen deel van het goddelijke in den mensch? Voor ons ten minste,
wij kennen aan de critici die laauw zijn voor gebreken, naauwelijks het regt toe
schoonheden te bewonderen. De klagt over namelooze beoordeelaars is aan de orde
van den dag; maar zijn de auteurs in dat opzigt te goeder trouw met zich zelven? De
vraag, wie eene recensie gesteld heeft, wordt slechts uit ijdele nieuwsgierigheid
geboren; de wijze waarop zij gesteld is, beslist over hare waarde. Oordeel, zonder
kennis uitgebragt, verraadt zich door dwaze ingenomenheid of bespottelijke
aanmatiging; de aap des belangs kijkt uit de mouw, hoe men die digt knijpe. Wij
kennen ons zelven geen talent toe, verzen voor de jeugd te schrijven, het zij u een
waarborg, lezer! dat het laatste bij ons niet het geval zal zijn. Maar om de beide eerste
kenteekenen kunnen wij in lieve moeders geen criterium voor kinderpoëzij zien.
Langer dan een vierde van eene eeuw hebben allerlei prullen naast van Alphen's
meesterstukken in de kinderkamer rondgezworven, die misschien verdrongen: het
waren lieve moeders, die deze voor de aardige kleinen hadden gekocht, om i e t s
n i e u w s te hebben. Het is waar, de zegen Gods is aan geen middelen gebonden,
wij allen zijn nog niet wigtig geworden als Afgevaardigden der Maatschappij bij
Uitstekendheid; maar onze gewaande zedelijkheid krijgt toch iets verbazend
ondragelijks. Doch wij zouden afdwalen; indien het gerucht waar-
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heid verkondigt, hebben wij van den heer Beets eerlang verzen voor de jeugd te
wachten, die wij gaarne in onzen geest zouden noemen, die niet so fallacious a theory
behoeven om te worden geprezen. Het zullen geene variaties zijn op de afgezongen
thema's van van Alphen, wij mogen tafereelen uit den Bijbel te gemoet zien; men
kent het genie van den dichter der Oosterlingen.
Uit een drietal proeven willen wij u over het talent van den heer Schipper doen
oordeelen.

Klaasje bij de wieg.
Baker! Baker! is het zoo,
Kreeg ik heusch van nacht een Zusje?
Toe, waar is zij? zeg het gaauw?
'k Gaf zoo dolgraag haar een kusje;
Ligt zij in dat wiegje? ja?
O, al is het nog zoo'n beetje,
Beur toch 't kleed een weinig op,
'k Zal wel turen door een reetje...
'k Zie ze! 'k Zie ze! Baker! och,
Wat een allerliefst gezigtje,
Kijk mij nu dan toch eens aan,
'k Ben uw broêrtje, zoetste wichtje!
Maar zij slaapt - nu, groei maar vlug,
'k Zal dan dubbel met u spelen,
En van 't geen ik heb of krijg,
Wil ik eerlijk met u deelen.

Zoetvloeijendheid zal iemand aan dit versje ontzeggen. Het tweede houdt een nuttige
les in:

Hulp roepen.
Zegt in roekeloos vermeten
Nooit: ‘ik heb u niet van noôn!’
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Weet gij dan wiens dienstbetoon
Gij kunt derven? kunt ge 't weten?
Als ge in groot gevaar zijt, kinderen
En de vrees u overstelpt,
Roept ge aan allen immers ‘helpt!’
En kent meerderen noch mindren?
Laat dat woord dan aan uw' lippen;
(Ach! zoo vaak in roekloosheid,
Maar ligtvaardig heen-gezeid,)
Nimmer, nimmer toch ontglippen!

Tot derde proeve kiezen wij het natuurlijke:

De onberaden wensch.
Wat was de kleine Jakob
Eergistren middag vrolijk,
Toen hem zijn vader zeide:
Gij waart van daag gehoorzaam,
En kendet al uw lesjes;
Nu gaat gij tot belooning,
Ook eens met Paatje wandlen;
Of, vreest gij dat de konde,
Die, in de laatste dagen,
Het water ijs gemaakt heeft,
U 't neusje zal bevriezen?
Neen, zeker niet, papa-lief!
Dus sprak het blijde zoontje,
De vorst dringt niet door 't pelsje,
Dat gij zoo net bij tijds nog
Voor mij hebt laten maken;
Als ik mijn kraagjen opsla,
Dan is het bont zoo lekker,
En sluit zoo om mijn wangen
Ik voel bijna geen koude,
Ik wou we al buiten waren.
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Komaan dan! sprak de vader,
Wij zullen er haast wezen.
En na een weinig loopens,
Daar hoort de kleine jongen
Een vrolijk gerinkinkel
Van rammelende bellen,
Het komt al na en nader,
Nu zij een dijk bestijgen En, op die kleine hoogte...
Wat, wat zien Jakobs oogen?
Wel meer dan twintig arren,
Wel duizend schaatsenrijders,
Die op de glibbrige ijsbaan,
Nu ginds, dan derwaarts zweven,
Zoodat hem alles schemert!
O' sprak hij opgetogen,
Zoo ik dat prettig rijen
Ook eens mogt leeren, paatje!
Dan mogt het altijd vriezen.
Wel foei! sprak toen de vader,
Wat zijn dat dwaze wenschen;
Zoudt ge om het schaatsenrijen,
Zoo nutloos, zoo gevaarlijk,
En daarom u verboden,
Nu al de zegeningen,
Waar de andre jaargetijden,
Ons al meê overhoopen,
Zoo maar op eens verzaken?
De winter, ja, is nuttig,
Maar zeker om 't vermaak niet,
Waar gij hem om zoudt wenschen;
Hij dient tot heil der aarde,
Om haar, door rust, weêr krachten
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En vruchtbaarheid te geven;
Doch, was het immer winter,
Wat wierd er van uw rijen?
Gij stierft weldra van honger,
Niets zou er kunnen groeijen.
De groote Schepper, jongen,
Heeft al de jaarsaizoenen
Zoo goed, zoo wijs geregeld,
Dat iedere verandering
De grootste en zwaarste rampen
Zou brengen over de aarde.
Bemin ze dan, o Jacob!
Zoo als ze elkander volgen,
Met de eigen dankbre liefde;
En, als u Herfst of Winter
Verkwikken en verrukken,
Vergeet dan toch ook nimmer
De rijke zegeningen,
Die u en Lente en Zomer
Zoo overvloedig gaven.

Men ziet het, de strekking is onberispelijk, in toon en trant is van Alphen niet
ongelukkig gevolgd. Waar het voorbeeld er te digt bij staat, als in de Schoorsteenveger
[de Klepperman], blijkt de doorslaande minderheid; maar het Hutje is levendig van
schildering, Doortje aan haren Vader verdient lof om het natuurlijke der uitdrukking;
moet er verscheidenheid zijn, dan geve men dit boekje eene plaats onder, verre onder
van Alphen.
Eenige wenken willen wij den heer Schipper niet onthouden, indien hij zich
opgewekt mogt gevoelen, meer voor de jeugd te schrijven. Onderscheidene zijner
versjes deden ons aan eene opmerking van Miss Harriet Martineau denken; zij maakte
die in eene Amerikaansche school, en wij hebben veel van de Yan-
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kees. ‘De kinderen,’ zegt zij, ‘werden vermaand hunne onderwijzers volkomen te
vertrouwen, er zich van overtuigd te houden, dat hunne vrienden alles tot hun best
doen. Maar zoo min kinderen als volwassenen vertrouwen, even zoo weinig als zij
gelooven, op verzoek. Alle opwekking van dien aard heet zoo vele woorden te
verspillen. Wanneer zij goed worden opgetogen, zullen zij onvermijdelijk dat
vertrouwen koesteren, die berusting aan den dag leggen, en hoe minder er over
gesproken wordt hoe beter. Worden zij dat niet, hoe minder er van gerept, hoe beter
ook, want er kan dan geen spraak zijn van vertrouwen, en het is gevaarlijk dit tot een
zinledig woord te maken. Het ware wenschelijk dat allen, wier taak het is met kinderen
om te gaan, het volkomen bewustzijn hadden, dat zoowel opwekkingen van dien
aard als aanraden en afraden van geen nut zijn in hun geval, en dat de
tegenovergestelde wijze, zich door hunne zinnen tot hun oordeel te wenden,
honderdmalen sneller en zekerder tot het doel voert. Doe hen de waarheid
geloofwaardig voorkomen, en zij zullen die aannemen; laat hun zien, hoe beminnelijk
de deugd is en zij zullen haar liefhebben: uwe vroomheid zij vrolijk, en zij zullen er
zich in verheugen! Maar zoodra gij hen aan henzelven herinnert, door bedreiging,
aansporing of vermaning, dan verzwakt gij - zoo gij iets te weeg brengt - de kracht
hunner onwillekeurige neiging, gij verpligt hen tot een gehuicheld zelfbedwang, en
uwe woorden gaan hunne ooren slechts voorbij, om te worden vergeten.’
Wij hadden daarom de Welgemeende Raad en de Zindelijkheid gaarne uit dit
boekske gemist. Laat ons rond voor onze meening uitkomen, wij wenschten dat
iemand van groot talent zich uitgelokt gevoelde, een boekske voor de jonkheid te
schrijven, waarin de slang nog niet in het paradijs was doorgedrongen.
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O wunderschön ist Gottes Erde
Und werth darauf vergnügt zu sein;

mogt tot motto van zulk een bundeltje strekken, op welks bladen wij slechts beelden
des lichts, der vreugd, der dankbaarheid wenschten aan te treffen. Onze kinderboeken
zijn de boom der kennis in het Eden van ons leven; waarom zoude een enkel niet
een der Engelen zijn, zoo als de aartsvaderlijke dagen er kenden?
III. Vertelseltjes bij Moeders Schoot. Met 24 plaatjes. Het zijn gravures, maar gravures
voor een kinderboek, dat goedkoop moet zijn en waarvan men dus niet veel eischen
mag. Bedriegen wij ons, indien wij deze voor overdrukken houden, nadat de platen
voor de Duitsche uitgave tant soit peu waren afgesleten? Wij doen die vraag niet om
den heer van Boekeren hard te vallen, dat hij tot een gewonen greep der mannen van
het vak zijn toevlugt nam. Wèl wenschten wij dat onze boekhandelaars zich in dit
opzigt bepaalden tot het overnemen der platen uit prachtwerken, als er in ons klein
land niet kunnen worden uitgegeven; die eene reeks van gezigten uit het een of ander
rijk voorstellen, tot welker teekening alleen ons gering debiet niet eens de reiskosten
van een jong kunstenaar zoude goed maken. Wij juichen - soit dit en passant - de
ondernemers niet toe, die jeugdige talenten uitnoodigen, bij flaauwe afdrukken van
uitheemsche, helaas! w e l e e r lieve gezigtjes, onbeduidende Hollandsche verzen te
maken; de wellustige Dudu b.v. [als onlangs in ons zedelijk land is geschied] in eene
kwijnende Athanasia te verkeeren (vertalingen naar Moore voor oorspronkelijke
verzen op te disschen); maar in een boekje als dit, heeft men geen regt
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kunstjuweelen te eischen. En echter willen wij bij deze gelegenheid de klagt lucht
geven, dat in ons vaderland, zoo fier op zijne schilders, de teekenkunst zoo verre ten
achter is, dat wij naauwelijks eenige dragelijke lithographen tegen de vele talenten
kunnen overstellen, die onze naburen in dat vak bezitten. Waartoe toch alle onze
Maatschappijen voor Wetenschappen en Kunsten, indien wij blijven nadraven; neen,
- nasukkelen en nakruipen?
De versjes zijn een vervolg op de Fabelen en Gedichtjes, door ons bij eene vroegere
gelegenheid met lof vermeld, op het hoe Langer, hoe Liever, ons niet ter beoordeeling
geworden, maar dat wij des ondanks gaarne aanprijzen. Schoon titel noch voorberigt
het vermeldt, zijn wij de vertaling dezer gedichtjes weder aan het uitstekend talent
van den heer Goeverneur verschuldigd; het schittert op elke bladzijde. Wij herhalen
de vroegere aanmerking, dat het oorspronkelijke de dieren welligt te weinig als dieren
regt doet, er te veel menschelijks onder schuift, zoo ge ons de uitdrukking vergunt,
niet, dan om den verdienstelijken vertaler uit te noodigen, ons eens iets oorspronkelijks
in dit genre te schenken. Hij kieze, zoo zij hem meer aanlagchen, andere onderwerpen;
wij stellen er prijs op, zijne taal in den mond onzer kinderen te hooren. Hoe
gemakkelijk is de uitdrukking, en hoe speelt het vernuft met de banden, die het zich
uit schalkschheid aanlegt, in

De beer en de bijenkorf
BEER.

Wel jemenie joosje, wat riekt het hier goed!
Ha 'k merk, hier is honig, en honig smaakt zoet; 'k Ga daadlijk aan 't smullen en vul mij de maag:
Maar kijk eens, die Bijen zijn waarlijk een plaag,
Zij bijten en steken me in hals en in kop:
Weg, Bijen! of 'k hap u straks altemaal op.
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De honig rook zoet, en de Beer had er trek in,
Dus nam hij een korf beet en stak daar zijn bek in;
Doch toen hij maar pas met zijn tong wat gelikt had,
Toen was 't, of zijn ligchaam met spelden beprikt zat,
Zijn snoet en zijn kop en zijn nek en zijn poot deed
Zoo'n pijn, dat hij wegliep en brullend zijn' nood kreet:
Och, riep hij, die honig is ja, wel van smaak zoet:
Maar 'k merk, dat een Bij, als ze steekt, dat van raak doet.
O wee mij, o wee mij, wat pijn! ach, ik wou, dat
Ik maar weer gerust bij mijn kind en mijn vrouw zat.

Hoe vloeijend:

De geit.
KNAAP.

Zeg, jufvrouw Geit, als 't u behaagt,
Waartoe ge zulk een sikje draagt.
GEIT.

Dat sikje groeit aan onze bekken,
Opdat ge er aan zoudt kunnen trekken,
Als 't ons eens lust met u te gekken.
KNAAP.

Zeg mij dan ook, als 't u behaagt,
Waartoe ge zulke horens draagt.
GEIT.

'k Heb horens, om u weg te jagen,
Als gij mij al te veel mogt plagen,
En ik 't niet langer wil verdragen.
Ei, ei, riep het Knaapje: kijk dan, wat ik doe!
En greep haar bij 't sikje, - de Geit liet dat toe;
Maar toen hij te hard trok, berouwde 't hem ras,
Zij stiet met haar horens en wierp hem in 't gras.
O wee! riep hij, maar was niet boos op de Geit,
Want, dacht hij, zij heeft mij 't vooraf wel gezeid.
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Hoe ongezocht verheven, bl. 65:
Weet gij, hoeveel held're starren
Aan het blaauwe luchtruim staan?
Weet gij, hoeveel donk're wolken
Trekken langs des hemels baan?
God, de Heer, Die ze allen telde,
God, die ze op haar plaatsen stelde,
Kent haar alle, groot en klein.
Weet gij, hoeveel mugjes spelen
In den held'ren zonnegloed?
Weet gij, hoeveel vischjes dart'len
In den koelen watervloed?
God, de Heer, riep hen bij namen,
Dat zij alle in 't leven kwamen
En thans blij en vrolijk zijn.
Weet gij, hoeveel kind'ren 's morgens
Opstaan van hun legersteê,
Om wat goeds en schoons te leeren
En te spelen wel te vreê?
God daarboven kent hen allen,
Heeft aan hen zijn welgevallen,
Kent ook u en heeft u lief.

Welk eene andere jeugd, welk een ander volk, dat zich zoo vol kracht en kern uitdrukt,
dat het flaauwe geteem, door leerdichten en verhandelingen in de mode gebragt,
belooft! Deze taal is naklank uit de dagen toen Jan in zijn kracht was, toen hij Hoofts,
Rembrandts en Vondels had, toen hij den Bijbel vertaalde, het mannelijkste
Hollandsch dat ooit geschreven werd.
1839.
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H.C. Andersen.
I. O.T. Roman.
II. 't Was maar een speelman.
Zart Gedicht, wie Regenbogen,
Wird nur auf dunklen Grund gezogen;
Darum behagt dem Dichtergenie
Das Element der Melancholie.
GÖTHE.

Eene uitvoerige levensschets van H.C. Andersen - naar het Hoogduitsch van G.F.V.
Jenssen - door den uitgever van: 't Was maar een Speelman, vóór den verdienstelijken
roman geplaatst, is dubbel belangrijk, én dewijl zij ons voor het karakter des schrijvers
inneemt, én omdat zij eene bijdrage levert tot het verband tusschen ziel en kunst. Zij
is eene nieuwe uitgave van het oude verhaal: hoe het talent worstelen moest met het
lot, eer het gelegenheid vond op te treden. Zij geeft aanleiding ter verdediging onzer
geliefkoosde stelling: dat er individualiteit uit onze dichterlijke scheppingen spreken
moet, indien deze iets meer zullen wezen, dan aardige weêrspiege-
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lingen van dezen of genen meester; indien het ons om den roem eens kunstenaars te
doen is, en niet om den dubbelzinnigen lof: ‘wat knutselt hij handig!’
Laat mij dat opstel van Jenssen als rooden draad bezigen bij deze aankondiging;
het zal mij behulpzaam zijn om u het talent van Andersen te doen kennen, en
misschien hier en daar uitlokken een woord lucht te geven, dat mij op het hart ligt.
Wij worden in den jare 1805 eene armoedige woning te Odensee, op het eiland
Fynen, ingeleid; wij treffen er een grootje, een' schoenmaker met zijne jonge vrouw
en een schreeuwend kind aan, - eene groep, die niets dichterlijks heeft, zoudt gij
zeggen, die erger dan burgerlijk, die gemeen is. En echter hoe lasterlijk zou die waan
zijn, daar de Voorzienigheid - Zij zij er voor geloofd! - hart noch geest afhankelijk
heeft gemaakt van wat wij als rijkdom of fatsoen, weelde of adel huldigen. Ik behoef
slechts eenige trekken dier personen te doen uitkomen, en zij zullen ook voor u
voorwerpen van studie worden. Die grootmoeder heeft betere dagen gekend; die
grootmoeder boet eene onberadene vlugt uit het ouderlijk huis met eenen
tooneelspeler; die grootmoeder lijdt in het lot harer kinderen. Want de schoenmaker,
haar zoon, is ook op zijne beurt onvoorzigtig gehuwd; hij arm, zijn meisje arm; hij
jong, zijne vrouw jong, de beklagenswaardige eerstgeborene, denkt gij! En dat te
regt; want de schoenmaker heeft den geest des tooneelspelers overgeërfd; het is hem
in zijne woning te eng; hij wordt verteerd van lust in den vreemde te reizen; hij leest
Holberg; hij schrijft liedjes; den Bijbel heeft hij digtgeslagen, dewijl de duivel der
twijfeling in hem oprees; de arme eerstgeborene, de beklagenswaardige knaap! Het
verheugt mij, dat een enkele straal van licht het tooneel mag opluisteren; de moeder
blijft vroom! En het grootje leidt het kind in den tuin van het gasthuis, waarin zij
oppasster is, de wereld der
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bloemen in, en de vertellingen harer pleegzuster voeden zijne jeugdige phantasie
met sprookjes en wonderen; wij behoeven nog niet te wanhopen aan dien knaap, aan
H.C. Andersen, die eenmaal eene eervolle plaats onder Denemarkens grootste dichters
moet innemen.
Hoe gaarne zou ik op deze wijze met u voortgaan; uwe deernis eischen voor het
weesje, wanneer zijn vader soldaat is geworden, en deze toch niet verder komt dan
in Holstein; wanneer hij wordt afgedankt, en ijlend te bedde ligt en sterft, en eene
armschool de plaats wordt, waarin het genie zich ontwikkelen moet; - uwe
opmerkzaamheid vergen voor het ontluikend vernuft, wanneer de jonge Andersen
een treurspel schrijft, waarin geen der personen den dans ontspringt, of eenen prins
en eene prinses opvoert, die, volgens het oordeel van het jongske, niet spreken kunnen
als andere menschen, en die Deensch, Hoogduitsch en Fransch dooreenrabbelen.
Doch ik mag zoo uitvoerig niet zijn; - ik mag hem voor u noch aan het weefgetouw
schetsen in de fabriek, waar men hem, om zijne mooije stem en zijn aanvallig gezigt,
een meisje scheldt, en voor den lieven blos der onschuld het hooge rood der schaamte
op zijne wangen roept, - noch u de gewetenswroeging schilderen, die de knaap
gevoelde, toen hij, onder het opgaan ter eerste nachtmaalsviering, meer aan zijne
krakende laarzen dacht, - de fraaiste, die hij nog ooit had gedragen, - die, over de
broek getrokken van kap tot hiel waren te zien, - dan aan de heilige plegtigheid. Ik
mag er niet bij wijlen, schoon het oogenblikken zijn, die eenen diepen blik in zijn
gemoed vergunnen, der pen van den schrijver der Confessions waardig. Ik moet zijn
eerste bezoek in den schouwburg overspringen, eene wedergade der bekende schets
van Lamb, en geen kopij! Ik mag u slechts de lezing van de volgende bladen dringend
aanbevelen. Ik maak u slechts ter loops opmerkzaam op de profeetsij van

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

314
Baggezen, toen de jonge avonturier bloode en schreijende voor hem stond: ‘Ik
voorzeg, dat er eens iets van hem worden zal!’ Op den wijzen raad, welke deze
vergezelde: ‘word maar niet verwaand als het publiek u toejuicht.’ Ik weet niet,
wanneer de jonge Andersen belangrijker is, als hij in het overgangstijdperk zijne
stem verliest, of dagelijks naar de dansschool gaat, om in balletten op te treden, of
ten laatste door een treurspel de opmerkzaamheid van Oehlenschlaeger en Ingemann
tot zich trekt. Maar ik weet wel, dat het bitterste leed hem spijze en drank was, toen
hij studeren zoude, en door zijnen Rector miskend, niet begrepen is het juiste woord,
het voorwerp der spotternij werd van zijne medescholieren, dewijl de plakmonarch
de maat had voor allerlei soort van middelmatigheid, maar deze juist bij het genie te
kort schoot!
Eindelijk verscheen zijne Voetreis naar Amack, en men erkende eenen dichter in
hem; een bundel verzen volgde deze op; het was eene vertrouwelijke uitstorting van
zijn gemoed, een spiegel, waarin zijne ziel weêrkaatste. Walter Scott zingt, in zijn
fraai Rokeby:
Woe to the youth whom Fancy gains,
Winning from Reason's hand the reins.
Pity and woe! for such a mind
Is soft, contemplative and kind.

Andersen was op de Latijnsche school zoo dikwijls om zijne fijnste, edelste,
verhevenste gewaarwordingen geplaagd en beschimpt, dat hij zich die allengs leerde
schamen; dat hij er grillig den spot mede dreef; dat hij, om door de nuchteren niet
voor dwaas te worden aangezien, bijtend werd voor zich zelven. Daarom volgde in
het boek eene parodie van een ernstig gedicht dat vers zelf menigmalen op; hij had
bij wijlen willen toonen, dat hij zoo goed als eenig ander de keerzijde van den penning
kon zien. Daar waren er, die hierover be-
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denkelijk het hoofd schudden; daar waren er, die vreesden, dat het kwalijk zou
afloopen met een gemoed, door zoo strijdige elementen beheerscht; de kleingeestige
critici! Het ontbrak hun aan kunstzin, in die schijnbare verloochening des gevoels
eene overmate van prikkelbaarheid te zien, - er de verklaring in te lezen, die Andersen
met deze stukken had willen afleggen: ‘Ook dat kan de Goddelijke, die mij bezielt!’
- bij deze de hoop te koesteren, dat die verschijnselen zouden verdwijnen met de
ziekelijke schoollucht, die ze teelde. Zij zagen voorbij, dat Andersen slechts zijne
e i g e n e verzen had geparodiëerd; de eminent-kluchtigen en de eminent-hatelijken,
de grappenmakers en de uitjouwers in de poëzij doen het slechts de meesterstukken
van anderen. Bij de eersten is het geene kunst, is het eene aardigheid, zoo als de
Bamberg's zeggen; - bij de laatsten boezemt de taankleur van den nijd, ondanks de
hansworstengrijns, afschuw in. De parodiën van Andersen;... maar waartoe zou ik
er verder over uitweiden? De eenvoudige hoofdschudders en de gemoedelijke
bevreesden waren even verbaasd, toen hij, na een reisje door de schoonste oorden
van zijn vaderland, eenen bundel Phantasiën en Schetsen uitgaf, liederen, meest alle
in zwaarmoedige stemming gedicht. Zij hadden hem dus nog niet begrepen! Het
bleef boven hunne bevatting, dat zijne kindsheid, zijne jongelingsjaren achter hem
moesten liggen als een nevel, en dat de gestalten, die er tegen opdoemden, dus nooit
haren oorsprong zouden verloochenen, dat hij slechts zou kunnen teekenen met dien
achtergrond. Het stervend Kind, een der meesterstukjes uit den bundel, is in zes of
zeven talen overgebragt; schoon steller dezes er twee vertalingen in het Hollandsch
van las, beweert hij, wien het lief of leed moge zijn, dat zoomin den meester als onzer
moedertaal in die proeven regt geschiedde.
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Een onzer tijdschriften, ik geloof schier de Vaderlandsche Letteroefeningen, heeft
onlangs, bij de beoordeeling eener reize, de snuggere opmerking gemaakt, dat
menigeen het publiek de kosten zijner uitstapjes liet betalen, door de aanteekeningen,
op deze gemaakt, uit te geven. Andersen, die hetzelfde deed, toen zijne wankelende
gezondheid hem verpligtte eene mildere lucht in te ademen, toen zijn vermoeide
geest behoefte gevoelde aan afwisseling van tooneel, zal geene genade vinden in de
oogen van dien beoordeelaar. In goeden ernst, wij weten niet, hoe men zoo iets
denken, schrijven, drukken kan! Wij willen niet eens opmerken, dat geen uitgever
een werk ter perse zendt, zonder dat hij gelooft er zijn voordeel mede te zullen doen;
wij willen zelfs niet beweren, dat niemand in ons vrije land verpligt wordt een boek
te koopen, op poene van te worden opgeknoopt. Wij komen er rond voor uit, dat wij
wenschten dat onze jonge schrijvers en dichters meer reisden, opdat er grootere
verscheidenheid heerschen mogt in onze litteratuur; opdat het oordeel over kunst
onbekrompener mogt worden; opdat men ons niet langer de eene maand voor, de
andere maand na, dezelfde prullaria opdischte, met de lompe aanmatiging: Dat is
Hollandsche kost!’ met het bitse verwijt: ‘Zoo gij dien niet lust, dan zijt gij verwend!’
In de gulden dagen onzer letterkunde zat Jan niet, als m a l z e u n t j e bij m a l
m o ê r t j e , thuis, om elkander aan te gapen en te bewonderen. En wij zien niet in,
waarom wij die beoefenaars van letteren en kunsten ten onzent, welke minder door
de fortuin bedeeld zijn, de schadeloosstelling zouden ontzeggen, die eene reize, te
goeder trouw, met l e t t e r k u n d i g g e w e t e n , zoo gij de uitdrukking duldt,
geschreven, zou kunnen opleveren. Onze berigten over den vreemde zouden er door
winnen aan veelzijdigheid; wij zouden genezen worden van den waan, dat de eerste
en de honderdste reize, dat a l l e , plaatsbeschrijvingen
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moeten zijn; wij zouden onze eischen leeren stemmen naar den jongeling, met wien
wij den togt ondernamen; iets anders verwachten van den jeugdigen geleerde; iets
anders van den jeugdigen dichter; - maar genoeg. Om tot Andersen terug te keeren,
hij gaf zijne reis door een gedeelte van Zwitserland uit, en had aan de kennissen, op
het togtje gemaakt, aan den naam, dien de Duitsche vertaling van zijn werk hem
verwierf, het genoegen te danken, dat men hem ook elders dan in Denemarken leerde
schatten. Het is een pleizier, dat onzen tehuiszitters slechts zelden wedervaart, maar
waarvan wij, zoo het ons gebeurt, een' ophef maken, als waren wij zoo vreemd aan
Europa als Otaheitiërs. O Staring! wat hebt gij, in uwen ijver voor oorspronkelijkheid,
zoowel in stof als in stijl, voor doove ooren gepredikt:
Het strekke uw' moed ten spoor, doch mag uw kroon niet wezen:
Aan Seine, aan Theems, aan Rijn
Vertaald te zijn:
Maak dat u, onvertaald, Frank, Brit en Duitscher lezen.

Een edele trek van Andersen verdient melding. Hij werd naauwelijks naar waarde
geschat, daar viel de nijd hem aan. In een nameloos geschrift, Brieven van een'
Spokende getiteld, werd zijn genie verguisd, en dreef men den spot met zijnen naam,
dien hij met eenen heilige gemeen heeft. Schoon de laatste flaauwe aardigheid hem
geen zeer mogt doen, de smaad, bij den aanval jegens hem gehuicheld, trof hem
zeker; want de spokende had talent, hoe laag hij dit ook jegens hem misbruikte. En
welke was de wraak van Andersen? Hij nam de edelste, door het zijne beter te
besteden. In de eerste der beide romans, aan het hoofd dezer aankondiging vermeld,
steekt hij den draak met de laffe woordspeling, maar huldigt den geest van den
schrijver door de lofspraak van zijn eigen held. Hij neemt de edelste, hadden wij
kunnen zeggen; want nu de
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beschimper een veelschrijver is geworden, en de bezoekers van den schouwburg te
Koppenhagen hem bij wijlen uitfluiten, wordt de pen van Andersen niet tegen Herz
in galle gedoopt. Wij zouden dit ten onzent als een voorbeeld ter navolging willen
aanbevelen; doch het was niet alleen daarom, dat wij er van gewaagden: de uitgave
der Brieven van een' Spokende oefende onwillekeurig eenen grooten invloed op het
lot van Andersen uit. De schrijver van deze - dien wij u zoo even noemden - ontving,
om de groote verwachtingen, die zijn optreden inboezemde, eene gratificatie van de
Deensche regering, ten einde eene reis door Frankrijk, Duitschland en Italië te kunnen
doen. Andersen's vrienden verzochten voor hem eene dergelijke. De schrijver dezer
levensschets beproeft te schertsen met het onderscheid tusschen de eigenschappen,
die Oehlenschlaeger of Ingemann, Heiberg of Orsted aan Andersen toekenden, en
waarop zij hunne aanspraak op die gunst te zijnen behoeve grondden. Hij doet het,
dunkt ons, ten onregte. Het waarachtig talent is niet louter vernuft en niet louter
gevoel, niet enkel gecst en niet enkel hart; het is die alle tevens, zoo het aanspraak
zal mogen maken op den eernaam van dichter; het overwegen van het eene of het
andere element, van den zin voor het ernstige of voor het luimige, bewijst slechts in
welk genre hij het gelukkigst slagen zal. En het verschil tusschen de eigenschappen,
die zijne vrienden hem om strijd als de kenmerkendste toeschrijven, had eenen meer
opmerkzamen beoordeelaar dan V. Jenssen misschien tot de gissing geleid, of
vernuften, van welken aard ook, in kunstbroeders die gave misschien niet het vurigst
bewonderen en benijden, welke hun eigen bewustzijn hun zegt, dat hunzelven
ontbreekt. Maar het onderzoek zou ons te verre voeren; de bede werd door den Koning
van Denemarken toegestaan; wij hebben er de afwisseling van tooneel, die 't Was
maar een Speelman zoo aanlokkend maakt, aan dank te weten.
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Wij zouden fluks overgaan tot de poging u den indruk te schetsen, door het talent
van Andersen op ons gemaakt; tot het mededeelen van eenige proeven, of deze de
juistheid van ons oordecl mogten bewijzen, zoo wij u niet opmerkzaam wilden maken
op de verdiensten van het Deensche hof, liever nog van het Deensche Koningshuis,
in betrekking tot de beoefenaars van kunsten en letteren in het arme, kleine, barre
rijk. Opdragten aannemen, en ridderordes uitdeelen, geschiedt overal; maar het
voorbeeld geven van liefde voor vaderlandsche taal, vaderlandsche poëzij,
vaderlandsche letterkunde, is iets zeldzaams in de vorsten onzes tijds, zoo gij die der
Franschen uitzondert, bij welke de beschaving het eindelijk zoo verre heeft gebragt,
dat zin voor iedere glorie schier tot de voorwaarden van het koningschap behoort.
Denemarken leeft, als meer staten in het Europa onzer dagen, voor drie vierde in
herinnering zijner voormalige grootheid; - wijlen zijn goede Koning mogt op het
Weener Congres aller harten hebben gewonnen, zoo als le mot historique luidt, geen
zijner vrienden, die zich niet beijverde hem zoo veel zielen te ontnemen als hij kon;
- zijne zeemagt is in den grond geboord; - zijner landmagt zijn de wieken gekort; het gebied zijner taal is bekrompen als dat der onze, maar zijne burgers zijn minder
vermogend: moest de letterkunde niet te gronde gaan? - Neen, want de volksgeest
hangt noch van voorspoed van wapenen, noch van tal van wingewesten af; neen,
want in de dagen der verdrukking werd het eenige onvervreemdbare, de moedertaal,
het volk dat slechts voor overmagt zwichtte, dierbaarder dan ooit; neen, want het
koninklijk geslacht telt zoowel verstandelijk genot als stoffelijke welvaart onder de
vele behoeften, die het bevredigen moet, zoo de levensbeginselen ongekrenkt zullen
blijven. Bernstorff en Klopstock leveren niet de eenige schoone bladzijde in de
Deensche jaarboeken,
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hoe het Hof mannen van verdienste wist te waarderen. De bloote vermelding, dat
Koppenhagen, de residentie, slechts éénen schouwburg heeft, en dat die ééne een
Deensche is, schijnt mij reeds een lofspraak. Voeg er bij, dat het koninklijke geslacht
dien getrouw bezoekt; dat het er den smaak des volks veredelt; dat het dien in eene
soort van oefenperk herschept voor de dichters, welke het onderscheidt, beschermt,
tot buitenlandsche reizen in staat stelt, - en maak de toepassing, zoo gij niets beters
te doen hebt.
Andersen's reize was, als zijn vroeger leven, eene mengeling van wee en weelde
der ziel, waarbij het moeijelijk valt te beslissen, naar welke zijde de evenaar overhelde.
Schimpdichten over de hem betoonde koninklijke gunst, den dichter uit zijn vaderland
nagezonden; de mare van het overlijden zijner moeder, gedurende zijne afwezigheid:
de twijfeling zijner vrienden, of zijn talent zich niet in de Schetsen en Phantasiën in
vollen bloei had vertoond, om sedert allengs te verwelken, staan tegenover het
bezoeken van Parijs, de vriendschap van Thorwaldsen, het verblijf in Italië. Doch
zoo de schalen wankelden, zoolang hij in den vreemde omzwierf, weldra bleek die
der geneugten de zwaarste te zijn, toen hij Denemarkens eilanden weder uit de golven
had zien opblaauwen. Hij voltooide - hij deed de Improvisator het licht zien - een'
roman, onder den invloed der zon van het Zuiden geschreven; de twijfelaars werden
overtuigd, dat zij zich te vroeg hadden bekommerd; het boek vestigde zijnen roem.
O.T. en 't Was maar een Speelman volgden zijnen eersteling; wij huldigen gaarne
eenen oorspronkelijken romanschrijver te meer. Zoo wij oorspronkelijk zeggen, en
daarmede onze aanbeveling beginnen der beide werken, die voor ons liggen, dan
bedoelen wij daarmede niet dat droombeeld van enkele dwazen: iets, dat afwijkt van
alles, wat men ooit heeft gehoord of gezien; iets,
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dat naar alle waarschijnlijkheid allerleelijkst zou zijn, dewijl het veld der uitvinding
geen hoekje meer heeft, dat nog braak ligt, wij zouden schier zeggen, dat niet is omen overgeploegd tot uitputtens toe. De gedachte, die er ons bij voor den geest zweeft,
is, dat hij zijn werk iets eigenaardigs heeft gegeven, door niet enkel op de vleugelen
der fantasie te vertrouwen, die duizend en duizende malen zijn aangeschoten; - door
zijne ondervinding, door alles, wat hij genoten, en meer nog, wat hij geleden heeft,
eene mijn te achten, waarin nog aderen konden schuilen, vóór hem niet of ten minste
niet dus aan het licht gebragt. Het is waar, ook hij heeft modellen bestudeerd; een
weinig lectuur, en gij merkt op, dat Hoffmann en Göthe zijne lievelingsmeesters zijn;
maar hoe weinig verloochent zich zijne individualiteit onder den invloed van beide!
Hoe luttel heeft hij gepoogd het fantastische van den eenen, het filozofische van den
anderen, na te bootsen; hoe helder schijnt bij hem de bewustheid, dat zijne kracht in
het melancholische schuilt!
Wij zouden het ons niet kunnen vergeven, zoo wij deze gelegenheid verzuimden,
op den weldadigen invloed opmerkzaam te maken, dien het grootste genie onzes
tijds op die jongeren heeft, welke in zijnen geest trachten door te dringen. Het is een
streven naar een helder besef der mate van licht, der krachten van geest, des aanlegs
van het talent, ons bedeeld. Het is geen oordeelloos navolgen als dat, hetwelk geheel
Europa met Walter Scottsche romans heeft overstroomd, dat ons James'sen van
allerlei natiën en tongen bezorgt, wier uitvoerige beschrijvingen De Lille's regels
onsterflijk zullen maken:
S'il rencontre un palais, il m'en décrit la face;
Il me promène après de terrasse en terrasse;
Je saute vingt feuillets pour en trouver la fin
Et je me sauve à peine à travers du jardin.
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Het is ontwikkeling van wat er karakteristiekst is in onze wijze van denken en
gevoelen, gewaarworden en invloed oefenen. Andersen behoort, naar het ons
toeschijnt, tot de voortreffelijkste leerlingen uit die school; hij bezit den takt, waarheid
en verdichting hand aan hand te doen gaan, dewijl hij, als de Duitsche meester,
overtuigd is, dat niet alles uit zijn leven belangrijk is, dat de kunst eene andere
groepeering eischt dan de natuur.
O.T. staat in onze schatting beneden 't Was maar een Speelman; maar wij
wenschen, dat gij beiden lezen zult, lezer! Er zijn in den eersten genreschilderijtjes,
aan het huiselijke leven der Denen ontleend, die voor geen der kabinetstukjes, waarop
gij in uwe verzameling zoo trotsch zijt, behoeven onder te doen. Doch ik gebruik
daar onwillekeurig een beeld, aan eene zusterlijke kunst ontleend, die u misschien
juister denkbeeld van den aard van Andersen's begaafdheid kan geven dan verdere
omschrijving. Wat hij ons levert, zijn schetsen van eene meesterhand; eenige fiksche
stukken, die een duidelijk begrip geven van wat hij u wil doen zien, maar die wel
iets aan uwe eigen fantasie overlaten, al hebt gij niet gezworen van elken kunstenaar
de uitvoerigheid van eenen Dou te eischen. Ik wil niet met een mijner vrienden
beweren, dat hij, die ze op die wijze schetst, ons iets ongeacheveerds in de handen
stopt, schoon ik het met hem eens ben, het werk van dien kunstenaar het volkomenst
te achten, welke het talent van Rembrandt bezit: den hoofdpersoon sterk te doen
spreken, zonder de ondergeschikte voorwerpen te verwaarloozen; - de stoffaadje zoo
te geven, dat zij er is en er niet is; er is, om tot den indruk van het geheel bij te dragen;
er niet is, om de aandacht van deze af te leiden, door haar, waar zij geene aanspraak
op maken mag, tot zich te trekken. Doch dat is de v o l k o m e n h e i d , en zeg mij
eens, of gij gelooft, dat de Rembrandt's talrijker zijn in de litteratuur dan in de
schilderkunst?
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Wij aarzelen, welk tooneel wij voor u kiezen zullen uit O.T., den roman, waarop,
evenzeer als op den Speelman, ons motto uit Göthe past. De achtergrond is somber,
en echter hoe vrolijk zijn de karakters van Sophie en Wilhelm, hoe origineel is de
kamerjonker, hoe beminnenswaardig de reine, edele, schier nieuwe figuur Eva! Hoe
waar, en als ook uit ons volksleven gestolen, is het tooneel tusschen vader en zoon,
die beide hetzelfde verdachte huis hebben bezocht, en toch aanmerkingen maken op
de ligtzinnigheid en de onzedelijkheid der stukken, die men, uit het Fransch vertaald,
te Koppenhagen opvoerde! Het is een eigenaardige karaktertrek der Deensche
letterkundigen, dat zij geene w i t g e p l e i s t e r d e g r a v e n sparen; dat zij niet:
‘wulpsch en weelderig en onkiesch!’ schreeuwen, waar het vernuft zich toegeeft in
het schilderen van het schoone, het zinnelijk schoone, ja, maar toch het schoone, dat
onze kat i n d e n d o n k e r k n i j p e r s zoo mal maakt, - om een hoekje. Doch het
zou onbillijk zijn, bij de vooroordeelen, die er nog ten onzent heerschen:
Ce que j'en pense, on pourrait vous le dire,
Mais je me tais par respect pour les moeurs!

juist dit te kiezen. Wij bepalen ons daarom tot den donkeren achtergrond zelven,
dien de schrijver in dit boek, met minder kunst dan in den volgenden roman, in een
enkel hoofdstuk voor den lezer aanschouwelijk heeft gemaakt; gij zult er, naar wij
hopen, den meester in huldigen:
‘Het was op eenen namiddag in den zomer van 't jaar 1810 (in het stedeke Odensee,
naar de overlevering wil, weleer de zetel van Odin); het water in de grift was vrij
hoog, twee waschvrouwen verrigtten er haren arbeid. Zij hadden biezen matten om
het lijf gebonden en sloegen met houten kloppers op het natte goed. Zij waren in een
druk gesprek, maar zetten niettemin haar werk ijverig voort.
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Ja,’ zeide de eene, ‘beter weinig met eer dan veel met oneer! Zij is veroordeeld!
Morgen moet zij met de viool gaan. Het is zeker; Karen van den torenwachter en de
vrouw van den armenvoogd hebben 't mij gezegd, en die twee gaan niet met leugens
om!’
‘Mijn God!’ riep de andere uit, en liet den klopper zinken, ‘moet Johanne Marie
met de viool gaan? Dat mooije meisje, dat er zoo fatsoenlijk uitzag, en zich zoo net
kleedde!’
‘Ja, dat was juist haar ongeluk!’ zeide de andere; ‘zij wilde te hoog vliegen! Neen, laat ieder het zijne! zeg ik dagelijks tot mijne kinderen. Men krijgt loon naar
werk. Het is beter te werken, dat het bloed van onder de nagels komt.’
‘Ach, zie eens!’ zeide de andere, ‘daar gaat de oude ziel, de vader van Johanne
Marie. Hij is een goed man; hij was zoo in zijn schik met die dochter, en morgen
moet hij haar zelf de viool omhangen! Maar zoude zij werkelijk gestolen hebben?’
‘Zij heeft het zelve bekend!’ zeide de andere, ‘en de overste is onverbiddelijk: ik
geloof, dat de geweldiger1 bij hem inging.’
‘De overste moest zijnen eigen zoon maar wat beter in toom houden. Dat is een
slecht mensch; toen ik onlangs ginds aan de grift garen wiesch, en vrolijk was als
altijd, noemde hij mij w i j f ; had hij nog v r o u w gezegd, dan was 't goed geweest;
maar w i j f heeft eene verachtelijke beteekenis! Zie, daar drijft de heele boel weg!’
riep zij op eens, toen het laken, dat zij om den spoelbak gebonden had, losging en
door den stroom medegevoerd werd; zij liep het achter na, en het gesprek was
afgebroken.

1

In Denemarken, in het burgerlijke, dezelfde bediening als die van provoost of
provoostgeweldiger bij het militaire.
Holl. Vert.
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De oude man, dien zij gezien en beklaagd hadden, ging in het nabijgelegen groote
huis, waar de overste woonde; hij had zijn oog ter aarde geslagen; eene diepe stille
smart was op zijn gerimpeld voorhoofd te lezen. Hij trok zachtkens aan de huisschel,
en bukte zich diep voor de in 't zwart gekleede dame, die hem opendeed.
Wij kennen haar, het was Rosalie, de goedaardige Zwitsersche vrouw, die het
bestier der huishouding van den overste Thostrub op zich had genomen.
‘Goede, oude man!’ zeide zij, en leide vriendelijk hare hand op zijnen schouder:
‘de overste Thostrub is wel streng, maar onmenschelijk is hij niet, en dat zoude hij
zijn, wanneer hij u morgen uwe dienst liet verrigten! de overste heeft gezegd, dat de
geweldiger te huis kon blijven!’
‘Neen!’ zeide de oude. ‘De Heere zal mij kracht geven! Gode zij dank, dat Johanne
Marie's moeder de oogen gesloten heeft, zij behoeft deze ramp niet te aanschouwen!
Wij zijn er onschuldig aan!’
‘Brave man!’ zeide Rosalie. ‘Johanne was altijd zoo goed en bescheiden, en nu
-!’ Zij schudde het hoofd. ‘Ik zoude voor haar hebben durven instaan; maar zij heeft
het immers zelve bekend!’
‘Het regt moet zijn loop hebben!’ zeide de grijsaard, en tranen stroomden over
zijne wangen.
In dit oogenblik werd de kamerdeur geopend, en de overste Thostrub, een lang,
mager man, met doordringende oogen, stond voor hen. Rosalie verwijderde zich.
‘Geweldiger!’ zeide hij, ‘morgen zijt gij van dienst vrij.’
‘Heer overste, het is mijn pligt er bij te zijn, en, als ik een woord mag zeggen, de
menschen zouden er kwaad van spreken, als ik wegbleef.’
's Anderen morgens reeds vroeg was 't plein, waarop de hoofd-
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wacht en het raadhuis staan, met menschen opgevuld; zij wilden het schoone meisje
met de viool zien gaan. De tijd begon hun lang te vallen, en nog zag men niets van
het verwachte. De schildwacht, die met afgemeten passen op en nederging, kon ook
geene opheldering geven. De deur van het raadhuis was gesloten, alles scheen dus
het zich plotseling verbreidende gerucht te bevestigen, dat de schoone Johanne Marie
reeds voor een uur op de binnenplaats van het raadhuis met de viool was gegaan, en
dus niemand er iets meer van zoude zien. Ofschoon dit nu geheel tegenstrijdig was,
dewijl de straf juist in het openbare er van was gelegen, vond zulks toch veelvuldig
geloof en veroorzaakte groote ontevredenheid.
‘Dat is gemeen!’ zeide eene eenvoudige vrouw, in welke wij onze waschvrouw
herkennen, ‘dat is gemeen, om de menschen zoo voor den gek te houden! Gisteren
heb ik gewerkt als een paard, en nu laat men ons hier uren staan, zonder dat wij iets
te zien krijgen!’
‘Ik had het wel gedacht,’ zeide eene andere vrouw, ‘een glad gezigtje heeft vele
vrienden! Zij heeft zeker de grooten voor zich weten te winnen!’
‘Gelooft gij niet,’ zeide een derde, ‘dat zij met den zoon van den overste goede
vrienden geweest is?’
‘Ja, vroeger zoude ik neen gezegd hebben, omdat zij er zoo zedig uitzag, en op
hare ouders is nimmer iets te zeggen geweest; maar nu weten wij, dat zij gestolen
heeft, dus kan zij zich ook wel op andere wijzen verkeerd gedragen hebben. De zoon
van den overste is een looze klant. Hij zwiert en loopt in stilte Wij weten er meer
van dan zijn vader; die heeft hem te streng onder den duim gehouden; te groote
strengheid zet kwaad bloed!’
‘God sta mij bij! nu zal het beginnen,’ viel de tweede
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vrouw in, terwijl eene afdeeling soldaten van de hoofdwacht uittrok, en, op kleine
afstanden van elkander, een' wijden kring afzette. Nu werd de deur van het raadhuis
geopend, en twee dienders, benevens eenige wachten, geleidden de veroordeelde,
die reeds met de viool omhangen was. De viool is een houten juk, dat over de
schouders van den misdadiger gelegd wordt, het hout loopt van voren spits toe, en
hier worden de handen vastgebonden, bovenop staan twee ijzeren beugels, de voorste
met eene bel, de andere met een vossenstaart, die langs den rug van den veroordeelde
neerhangt.
Het meisje scheen naauwelijks negentien jaar oud; zij had eene bijzonder fraaije
gestalte, het gelaat was edel en fijn gevormd, maar doodsbleek; men kon echter geene
uitdrukking van smart of schaamte bij haar ontwaren; zij geleek eene boetvaardige,
die in ootmoed hare kastijding volbrengt.
Haar oude vader, de geweldiger, volgde langzaam; zijn blik was strak, geene
beweging verried wat in zijne ziel omging. Zwijgend nam hij zijn plaats bij eene der
steenen pilaren voor de hoofdwacht.
Een luid gemurmel ontstond onder de menigte, toen zij het schoone meisje en den
armen ouden vader ontwaarden, die zelf de schande zijner dochter mede moest
aanschouwen.
Een bont langharig hondje was in den kring geslopen; de afgemeten stap van het
meisje in de vrijgehouden ruimte, het luiden der bel, en de vossenstaart, die in den
wind heen en weder slingerde, lokten den hond, die begon te blaffen en in den
vossenstaart wilde bijten. De wachten joegen hem weg, maar hij kwam spoedig terug;
hij waagde zich niet weder in den kring, maar stak den kop vooruit, en blafte
onophoudelijk.
Het volk, door de schoonheid van het meisje en het gezigt van den ouden vader
tot medelijden bewogen, werd door dit
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tooneel weder in eene vrolijke stemming gebragt; men lachte en vond het geheel
eene onderhoudende vertooning.
Het uur was om, de viool zou afgenomen worden. De geweldiger trad nader, maar
toen hij de hand naar het juk uitstrekte, begon de oude man te waggelen en hij zonk
op de harde steenen neder.
Van rondsom ging een luide kreet op; het jonge meisje alleen stond zwijgend en
onbewegelijk, hare gedachten schenen op verren afstand; eenigen meenden echter
opgemerkt te hebben, dat zij hoewel ook slechts voor een oogenblik, hare oogen
toegeknepen had. Een diender bevrijdde haar van de viool, haar oude vader werd
naar het wachthuis gedragen, twee dienders bragten haar weder naar het raadhuis.
‘Voor dezen keer is 't afgeloopen!’ zeide een oude handschoenmaker, onder de
toeschouwers. ‘Bij de eerste gelegenheid gaat zij naar het tuchthuis.’
‘O, daar hebben zij het zoo kwaad niet!’ antwoordde een ander. ‘Zij zingen en
lollen den ganschen dag, en behoeven niet voor den kost te zorgen!’
‘Ja, maar de kost is er ook naar!’
‘Die is zoo slecht niet! menig arm mensch zou God er voor danken, en Johanne
Marie zal wel niet het schraalst bedeeld worden! Hare moei is er immers
keukenbestierster, en deze, kunt gij wel begrijpen, is het met den opzigter eens. Dit
voorval, kan ik mij verbeelden, moet den ouden haast het leven kosten. Hij viel als
een zak op de steenen neer; men kon het hooren dreunen!’
De menigte verstrooide zich.
De laatste onzalige stem had de waarheid voorspeld.
Drie weken later droegen zes soldaten, uit een gering huisje in de Ooststraat een
baar weg, waarop eene doodkist stond van geel stroo gevlochten.
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De oude geweldiger lag met gebroken oogen en gevouwen handen in de kist. In de
stille kamer, op den rand van het bed, zat Johanne Marie, even bleek als de doode,
die weggedragen werd. Eene medelijdende buurvrouw greep hare hand, en noemde
bij herhaling haren naam, eer zij het hoorde.
‘Johanne, ga met mij! eet een mondvol erwten, en spaar uw leven, is 't niet om
uwent wil, dan althans om des kinds wil, dat gij onder uw hart draagt!’
Het meisje loosde een bitteren zucht. ‘Neen, dat is zoo niet!’ zeide zij, terwijl zij
de oogen sloot.
Medelijdend trok de buurvrouw haar met zich.
Eenige dagen later traden des morgens twee dienders in het armoedige vertrek,
waar de geweldiger gewoond had. Johanne Marie was weder voor het geregt gedaagd.
Een nieuwe diefstal was bij den overste gepleegd. Rosalie zeide, dat zij het
weggeraakte reeds lang gemist, maar gedacht had, dat 't het beste was er maar niet
aan te denken. Het driftig, onbuigzaam karakter van den overste en zijne verbittering
tegen Johanne Marie, die, zoo als hij beweerde, haren braven vader, door haar slecht
gedrag, in het graf had geholpen, waren oorzaak, dat zij nogmaals als beschuldigde
voor de regtbank verschijnen moest.
Rosalie, die, ingenomen door de schoonheid en lieftalligheid van het meisje, nog
veel van haar hield, was ditmaal gerust, in de overtuiging dat zij alles zoude
ontkennen, daar de diefstal in de laatste dagen gepleegd was. Men vernam het spoedig,
Johanne Marie kon die bezwaarlijk bedreven hebben; echter bekende zij, tot
algemeene verwondering, aanstonds, dat zij de schuldige was, en bekende dit met
eene gerustheid, die allen in verbazing bragt. Haar edel, schoon gevormd gelaat was
als van eene doode, de donkerblaauwe oogen glansden als die van eene koortszieke;
deze schoonheid, deze schijnbare kalmte

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

330
en echter deze verstoktheid in de ondeugd, bragten eenen zonderlingen indruk bij de
toeschouwers te weeg.
Zij werd tot gevangenis in het tuchthuis te Odensee veroordeeld. Door het betere
gedeelte der menschheid veracht en verstooten, trad zij haren straftijd in. Niemand
had kunnen vermoeden, dat onder een zoo schoon uiterlijk een zoo bedorven gemoed
schuilen kon.
Men plaatste haar aan het spinnewiel; stil en in zich zelve gekeerd, verrigtte zij
den haar opgelegden arbeid. Aan de ruwe vrolijkheid der andere gevangenen nam
zij geen deel.
‘Slechts den moed niet verloren, Johanne Marie!’ zeide de duitsche Heinrich (een
persoon uit den roman), die aan den weefstoel zat. ‘Zing mede, dat er de tralies van
dreunen!’
‘Johanne, gij hebt uwen vader in het graf geholpen!’ zeide hare moei, de
keukenbestierster. ‘Wie heeft u op zulke kwade wegen gebragt?’
Johanne Marie zweeg, de groote, donkere oogen zagen stijf voor zich, terwijl zij
het spinrad draaide.
Vijf maanden verliepen, zij begon te sukkelen, werd doodziek en bragt eenen
jongen en een meisje ter wereld, twee aanvallige en welgeschapen kinderen; slechts
was het meisje zoo zwak en teêr, dat haar leven aan een zijden draad scheen te hangen.
De stervende moeder kuste de kleinen en weende: het was de eerste maal, dat men
haar had zien weenen. Hare moei zat alleen bij haar aan 't bed.
‘Trek uwe handen niet van de onschuldige kinderen af!’ zeide Johanne Marie.
‘Zeg hun eenmaal, als zij grooter zijn, dat hunne moeder onschuldig was! De
almagtige God weet dat ik nimmer gestolen heb! Onschuldig ben ik, en was het toen
ik op de markt aan de openbare schande prijs gegeven werd, zoo wel als nu, terwijl
ik hier zit.’
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‘Mijn God in den hemel! wat zegt gij daar?’ riep de vrouw uit.
‘De waarheid!’ antwoordde de stervende; ‘Heere ontferm U mijner! - - mijne
kinderen - -!’
Zij zonk op haar leger neder en was dood.’

II. 't Was maar een Speelman.
Wij ontleenden voor deze beoordeeling een motto aan Göthe: ‘Geen regenboog
zonder bewolkten trans; geen aandoenlijk gedicht zonder donkeren achtergrond;’
vergun ons het hier te herhalen.
Wij weten niet, wat ons zou doen aarzelen dezen roman een s c h o o n d i c h t s t u k ,
't Was maar een Speelman eene heerlijke elegie te noemen, vol streelende melancholie.
De dagen zijn voorbij, waarin zulk eene karakterisatie aan poëtisch proza deed denken.
Er is niemand onder onze lezers, die zoo zeer bij zijnen tijd ten achteren is, dat er
hem eene huivering bij aangrijpt, als verbeidde hem in dit boek eene sentimentele
of larmoyante historie. Zij is integendeel een waarborg, dat de stijl zich beurtelings
door levendigheid en door sierlijkheid boven den alledaagschen poespas onzer
populaire vertellers zal verheffen, die eenen duren eed hebben gezworen, dat wij
nooit dan de la vile prose zullen lezen.
Doch tot nog toe verdedigden wij de uitdrukking, als ware zij geene lofspraak;
eene andere vraag rijst welligt bij sommigen, die deze bladen ter hand nemen, op:
Houdt de roman alles, wat hij belooft? Het is veel gevraagd; want het sluit in: Is niet
alleen de hoofdconceptie, is ook de uitvoering der dé-
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tails dichterlijk? Mogt het Andersen gelukken in eenen roman uit onze dagen - het
tijdvak van 1812 tot 1831 - evenzeer der wereld als der natuur regt te doen; legt hij,
met andere woorden, evenveel zin aan den dag voor de geneugten van ons gezellig
leven, als voor de geheimen der nog altijd gesluijerde godin? Laat het geheel eenen
harmonischen indruk achter, die het verstand bevredigt, het gevoel verheft?... Ik bid
u, mijne heeren! Waarlijk, indien die vragen bij u opkwamen, wij zouden ons geluk
mogen wenschen, u zulk eene hooge gedachte van zijn talent te hebben ingeboezemd;
maar u het boek met eene buiging bescheiden overreiken: à vous le pas!
Verre van ons aan te matigen over dit alles op meesterachtigen toon uitspraak te
doen, willen wij liever de hoofdgedachte van den roman met u beschouwen, en hier
en ginds eene aanmerking wagen, de toetsing welker juistheid wij u, bij de lectuur
van het werk, zelven overlaten.
Eene proeve doe u den held en de heldin, doe u het plan des boeks kennen:
‘Het was in Juli. De kleine (Christiaan, de toekomstige Speelman) speelde in de
bergplaats voor turf, welke de grens tusschen het vaderlijk huis en zijne tooverwereld
vormde. In een hoek van het kleine gebouw waren eenige steenen losgeraakt. De
knaap legde zich op de knieën, om door de reet van den muur te gluren; maar hij kon
slechts eenige groene bladeren zien, die door de zon werden beschenen. Met eene
sidderende hand waagde hij het eenen steen los te maken: de daarboven liggende
gleden benedenwaarts; het hart klopte hem, en hij durfde zich niet roeren. Na eenige
oogenblikken vatte hij weder moed. De opening in den muur was grooter geworden:
echter kon hij slechts het terrein van een kersenboschje overzien; maar voor de
verbeelding van den knaap lag daarin een rijkdom, gelijk voor den volwassene in
het gezigt van een met rijp ooft
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beladen vruchtboom, wiens takken zich, van den rijken last gekromd, ter aarde buigen.
De bladeren waren groot en vol; door enkele scheen de zon heen; andere daarentegen
bevonden zich in de schaduw; en te midden van dit alles hingen twee rijpe kersen,
zoo frisch en rood! Kanaäns druiven konden geen rijkere denkbeelden van
vruchtbaarheid verwekt hebben, dan deze beide kersen. Maar in het beschouwen lag
ook de verzoeking om te plukken; doch dit ging niet: een steen te hebben losgemaakt,
was zonde genoeg voor éénen dag.
Den volgenden namiddag lagen de steenen nog even zoo. De groene bladeren
beefden voor de opening door den togt, en de kersen hingen er nog. Toen bewoog
zich de kleine hand angstig, en raakte de kersen aan, doch zonder ze af te plukken.
Maar toen de hand ten tweeden male de betooverende vrucht aanraakte, en de vingers
reeds den steel omvat hielden, raakte eene kleine hand de zijne aan, en hij haalde die
zoo schielijk terug, dat een tweede steen er door uitviel. Hij kroop vol angst in een
hoek, en verstoutte zich eerst na eenige oogenblikken, vol verwachting, voor den
dag te komen, om door de wijder geworden opening te kijken. Een paar groote bruine
oogen ontmoetten zijne blikken: zij verdwenen echter even zoo schielijk, en kwamen
toch spoedig weder te voorschijn. Het waren de oogen van een bevallig klein meisje;
nieuwsgierig luisterde hij op een voorzigtigen afstand voor de opening.
Het was Naomi, de kleindochter van den jood, die slechts een paar jaar jonger dan
de knaap was, en die hij ook reeds kende. Hij had haar wel voor het venster van haren
grootvader zien staan; haar eenigzins uitstekende kleeding had op den knaap eenen
onuitwischbaren indruk gemaakt.
Een tijd lang zagen de kinderen elkander onafgebroken aan.
“Jongetje!” zeide Naomi eindelijk: “gij moogt wel bij mij komen: maak het gat
maar wat grooter.”
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En alsof eene magtige toovernimf het had bevolen, vielen nog twee steenen in den
tuin.
“Hoe heet gij?” vroeg zij.
“Christiaan,” antwoordde de knaap, terwijl hij zijn hoofd in eenen door de zon
beschenen tuin stak. Naomi schoof de wijngaardranken, die den muur beschaduwden,
ter zijde, en Christiaan stond in het land zijner droomen, zich zelven in de
aanschouwing vergetende.
Zijne ouders zouden hier slechts een fraai tuintje met zeldzame bloemen, een
wijngaard tegen den muur, een populier, en op eenigen afstand twee acacia's gevonden
hebben: doch wij moeten zien hoe de binnentredende dit alles beschouwde: wij
moeten even als hij, den sterken bloemengeur inademen, de warme zonnestralen
voelen, de rijke pracht gadeslaan.
Welige, breedgebladerde wijnranken, geurige kamperfoelie en blaauwe en roode
convolvuli slingerden langs den muur, en vormden een behangsel. Een boeket van
mosrozen vormde een halven kring om de prachtvolle violieren van ongewone grootte
en kleurenmengeling, van donkerblaauw tot sneeuwwit; hun geur scheen alle andere
welriekende geuren te overtreffen. Voor den door donkergroenen klimop en zijne
eigene bladeren omgeven populier stond Naomi, het aanvallige kind, met de vernuftige
gazellenoogen en de bruinachtige tint, die hare Aziatische afkomst verried; maar het
bloed scheen frisch en heerlijk door hare volle, door gitzwarte haarlokken
omschaduwde wangen. Een donker kleedje, door een zwart lederen gordel
bijeengehouden, omsloot haar ranke leest.
Zij trok hem bij zich op de bank onder de acacia, waar de bleekroode bloesems in
digte bosjes nederhingen. De schoonste kersen werden geplukt. De knaap zag om
zich heen; hij waande zich in eene andere wereld verplaatst, die verre van het vaderlijk
huis verwijderd lag. Op eens klapperde de ooijevaar op
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het dak, en Christiaan herkende het nest en de jongen, die daarin stonden en hem
met hare wijze oogen schenen aan te kijken. En hij dacht aan de kleine binnenplaats
zijner ouders, aan den bak met kers, en aan de dakgoot; hij verwonderde zich, zoo
digt bij dit alles te zijn; - de ooijevaar kon alles overzien.
Thans nam Naomi hem bij de hand, en geleidde hem in het kleine tuinhuis, hetwelk
naauwelijks plaats voor vier personen aanbood; voor de kinderen echter was het eene
feestzaal. De phantasie van het kind teekent immers kasteelen en paleizen in het
zand.
Een enkel venster van donkerrood glas wierp een tooverachtig licht op het donker
behangselpapier, waarop allerlei dieren en bloemen waren afgebeeld; een struis-ei,
dat door de roode verlichting een geheel bijzondere kleur aannam, hing in 't midden
van het vertrekje. Naomi wees op het venster; Christiaan snelde er naar toe, en nu
lag alles buiten in den wonderbaarsten gloed voor zijne oogen. Hij dacht daarbij
onwillekeurig aan den brandenden berg, waarvan zijn vader hem verteld had. Alle
voorwerpen lagen als in eene zee van vuur; elk bloempje en elke bloem gloeide; de
wolken schenen vuur op een vurigen grond te zijn; de ooijevaar zelfs, het nest en de
jongen schenen te branden.
“Het brandt!” riep de knaap; maar Naomi lachte over zijne verbazing, en klapte
in de handjes. Zoodra de kinderen het tuinhuis verlaten hadden, nam alles zijne
natuurlijke kleur weder aan, ja het frissche groen scheen hun nog liefelijker toe dan
te voren. De bloemen hadden weder hare menigvuldige kleuren; de ooijevaar was
weder wit en had roode pooten zoo als altijd.
“Willen wij geldleendertje spelen?” vroeg de kleine Naomi, terwijl zij een takje
door twee bladeren trok. “Dit is de weegschaal; gele, roode en blaauwe bladeren zijn
goud. De roode
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zijn de beste. Gij moet koopen; maar gij moet mij iets in pand geven. Gij kunt mij
uwen mond geven; - wij spelen maar; ik hou het niet degelijk. Dan geeft gij mij ook
uwe oogen.” Zij maakte hierbij eene beweging met de hand, alsof zij hem beide wilde
afnemen, en Christiaan kreeg zoowel roode als blaauwe en gele bladeren. Nog nooit
had hij zoo mooi gespeeld.
“Lieve Hemel, Christiaan! zijt gij daar in den tuin?” riep plotseling zijne moeder
door de opening in den muur.’ Eene meesterlijke inleiding, dunkt mij; de karakters van Christiaan en Naomi
schemeren reeds in de kinderwereld door. Wij gebruiken opzettelijk dat woord, want
meer is het niet, en meer moet het niet zijn, - een paar toetsen, waaruit gij het doel
des meesters gissen en raden moogt. Christiaan is bloode, Christiaan is geniaal;
immers hij aarzelt na den eersten steen er dadelijk zoo vele los te breken, dat hij door
het gat kan heenspringen, en hij doet het niet; immers hij denkt in het tuinhuis, in
plaats van te vragen: hoe komt het, dat die glazen zoo rood zien? aan den
vuurspuwenden berg, waarvan zijn vader hem zooveel heeft verhaald. En Naomi?
Vindt gij het geenen heerlijken trek, dat het Jodenkind schagchertje speelt, en pand
eischt, en hem goud borgt voor zijnen mond en voor zijne oogen; het kind, dat al
gemeenzaam is geworden, zoowel met de wonderen der natuur, als met de gebruiken
der wereld?
Het geheele boek door h e erscht dezelfde verhouding tusschen beide; Christiaan
is jegens Na omi bij opvolging de beschroomde knaap, de beschroomde minnaar,
het beschroomde genie; Naomi voor hem eerst het wilde speelmakkertje; dan de
genadige freule, die hem verloochent; later de partner, die hem in eenen wilden walz
der bespotting prijs geeft; vervolgens de eerzuchtige, die hem zal liefhebben, als hij
een groot man zal zijn geworden; eindelijk - maar ik mag u den afloop des romans
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niet verklappen. Wij wagen de gissing, dat Andersen in Christiaan zich zelven heeft
geschilderd: wij bewonderen de navolging; wij beklagen het oorspronkelijke. Wat
moet de man niet geleden hebben, die dus tot in de fijnste nuances de rampen van
een genie beschreef, dat zich zelven niet begreep; dat zich zelven miskende; dat
kunstliefde genoeg bezat, om naar het hoogste te streven, zedigheid te over, om dit
buiten zijn bereik te achten. Wij twijfelen er geen oogenblik aan, dat gij, zoo als wij,
deze figuur prijzen zult zonder eenig m a a r ; doch wat Naomi betreft, wij aarzelen.
Het schijnt ons toe, dat de schrijver tegenover haar stond, even als zijn held;
Christiaan's zwakke hand moge de viool beheerschen, de wilde zwartlokkige, die
oostersch bloed in de aderen heeft, deinst terug voor zijnen greep. En Andersen? Hij
heeft alles op haar hoofd zamengehoopt, wat eene reeks van verrassende, schitterende
tooneelen doet verwachten; eene dochter uit den stamme Jacobs is hare moeder: gij weet niet, wien gij voor haren vader hebt te houden, een' Noordschen duivel of
een' Deenschen graaf; - de aanleg van haar karakter, de ontwikkeling harer driften
draagt slechts bij om dit te raadselachtiger te maken; het faalt haar niet aan
temperament om met eenen paardrijder te vlugten; zij drijft de onbeschaamdheid
zoo verre, dat zij later eenen markies huwt, met andere woorden, zij is beurtelings
een kind uit het graauw, en een kind uit de groote wereld. En echter woont gij schier
geene scène bij, waarin Naomi u duidelijk wordt, waarin zij haar gemoed blootlegt,
waardoor gij haar gedrag begrijpt, en de feiten des schrijvers niet des suppositions
gratuites blijven, neen, in zoo vele onmisbare schakels der keten verkeeren. Het
schijnt Andersen's talent in dit opzigt te ontbreken aan kracht; met eene enkele
uitzondering (Deel I, bl. 250) - Naomi tegenover de gravin - vermijdt hij de verklaring,
de losbarsting, waar gij die verwachttet, waar
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gij haar onvermijdelijk geloofdet. Hij veronderstelt haar; zij is al voorgevallen; hij
springt haar over; hij verzwijgt ze; hoe dikwijls wenschten wij den Deenschen
romandichter iets van den moed, van het talent, van het genie toe, dat jufvrouw
Toussaint bij zulke situatiën aan den dag legt!
Het is, wij bekennen het, een bewijs, dat er evenzeer objectiviteit als individualiteit
in eenen kunstenaar wordt vereischt; - maar zoo wij in billijkheid hebben gelaakt,
wat wij de zwakke zijde des boeks achten, hoe veel blijft er nog te prijzen over!
Wij hebben van de afwisseling van tooneel gesproken, die dezen roman zoo
aanlokkend maakt; Denemarken, Oostenrijk, Italië, Frankrijk zien wij beurtelings
van de belangrijkste zijden; wij weten niet waaraan de voorkeur te geven: of aan den
togt op het ijs tusschen Seeland en Schonen, of aan de schetsen uit het lustige Wien,
aan het Rome der schilders, of aan het Parijs, dat de eerste gedachtenis zijner drie
dagen viert. Meesterlijk schijnt ons de beschrijving van den oploop tegen de Joden
te Koppenhagen, 4 Sept. 1819, schoon wij juist op die plaats het deerlijkst worden
teleurgesteld in onze verwachting van een tooneel tusschen Naomi en Lucia...Gij
ziet, de booze geest der kritiek had ons schier tot eene herhaling verleid, en ons de
onregtvaardigheid jegens het boek doen begaan, met geen enkel woord van de
verscheidenheid van karakters te gewagen, door welke Andersen ons dwingt te
erkennen, dat het slechts aan hem staat zich aan de boeijen der subjectiviteit te
ontscheuren. De krankzinnige Lucia, de goedronde Peter Wick, zijn alleen de lectuur
waardig!
Wij scheiden van het boek met nog ééne proeve - het is een bewijs van des
schrijvers aandoenlijke sympathie voor het leven der natuur:
‘Toen hij weder te huis kwam, miste hij den ooijevaar.
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“Hij zal wel komen,” dacht hij, en liet derhalve de deur van de schuur openstaan.
“Maar wie weet of hij niet met de anderen is weggevlogen! De bladen worden
dagelijks geler.”
Dien nacht sliep hij zeer onrustig; en reeds met het aanbreken van den dag stond
hij op, en ging naar zijnen tuin. - Naomi had hem immers in zijnen droom gebeden
om haar hier een graf te schenken. Plotseling hoorde hij van den kant der weide een
vreemd gedruisch, en zag terstond daarop honderden van ooijevaars door elkander
door de lucht zwieren. Zij beproefden hunne krachten, gelijk de landman zegt. Hij
zag, hoe eenigen door de anderen overweldigd en met de sterke snavels doodgepikt
werden. Daarna vloog de geheele troep onder een algemeen geklepper hoog in de
lucht op, en verdween.
Christiaan ging naar de weide. Hier lagen zeven ooijevaars dood op het gras, en
de uitgeplukte vederen zwierden nog in het rond.
“De natuur gaf u geene krachten genoeg, en daarom moest gij sterven, gij arme
dieren! Gij mogt niet mede naar warmere landen vliegen,” zeide hij weemoedig,
terwijl hij om zich heen zag. Daar lag er een onder de dooden, die een rood lint om
zijn poot had; Christiaan nam hem in zijne armen op. Het dier was nog warm; maar
de witte vederen waren met bloed bevlekt, en de lange hals hing slap naar beneden.
Het was zijn ooijevaar; - hij drukte het dier aan zijne borst.
“Zoo wordt mijn droom vervuld,” zeide hij. “U, niet haar, houd ik in mijne armen.
U zal ik een graf schenken tusschen de bloemen van mijnen tuin.” - En hij kuste den
dooden vogel, trok eene witte en zwarte veder uit zijne vlerken, en stak die boven
zijnen spiegel. Toen ging hij naar den tuin, delfde een graf, bestrooide het met groene
bladeren, legde den ooijevaar daarin, en dekte hem met aarde toe. De wilde rozenboom
stond vol geelgroene bladeren naast het graf van den vogel.’ -
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Een woord over de vertaling dezer romans en wij eindigen. U i t h e t D e e n s c h
staat op den eenen, n a a r h e t D e e n s c h op den anderen titel; het is onbeleefd te
zeggen: ‘Mijneheeren! daar hebt gij een logen laten drukken!’ en echter, dat wij het
gelooven konden! Maar neen - wij zouden het er dan voor moeten houden, dat beide
vertalers onze fraaije dagbladen, - welker berigten uit den vreemde beurtelings
Engelsch, Duitsch en Fransch rieken, welker r e d e n e r e n d e a r t i k e l e n meestal
mofsch... eilieve, vul het woord zelf in - dat zij deze zoo o p v a l l e n d hebben leeren
b e n u t t e n , dat het grofste germanismus hunnen ooren niet meer zeer doet. Liever
nog komen wij voor ons vermoeden uit, dat zij eene Hoogduitsche vertolking hebben
ter hand genomen, waar het Deensch hun te hoog liep; dat dit nog al dikwijls gebeurde,
en wij slechts daaraan uitdrukkingen hebben dank te weten, die niemand begrijpt,
tenzij hij Hoogduitsch hebbe geleerd. B.v. ‘De zoon van den overste is een looze
klant, hij zwierf en loopt in stilte,’ of: ‘Zijn hart klopte hem,’ of: ‘Oud Frankische
liverei,’ ‘Over stok en steen,’ enz.
O.T. - de billijkheid eischt, dat wij het getuigen - is veel slechter vertaald, dan 't
Was maar een Speelman; doch dezelfde billijkheid gebiedt ook, dat wij er bijvoegen,
dat wij minder mogten verwachten van een boek, bij den heer ter Gunne uitgegeven,
dan van een werk, dat de heer Frijlink het licht deed zien. De eerste scheen ons tot
nog toe door de keuze zijner auteurs voor den achteruitgang te ijveren; Carolina
Pichler, en nog eens Carolina Pichler, het nieuwe rad van Aventuur, - dat de Vaderl.
Letteroefeningen een zeer geestig en vernuftig uitgedacht spel prezen, - Justus van
Effen, - het model voor de negentiende eeuw! - met eene voorrede of verhandeling
van N.G. van Kampen...ziedaar bewijzen, dunkt ons. Doch wij hebben het boekske
van Prof.
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Muller gelezen, en willen den verscheidene niet hard vallen, die te veel schreef, dan
dat alles voortreffelijk hadde kunnen zijn; wiens oordeel over stijl niet langer eene
autoriteit is. De heer ter Gunne is vooruitgegaan door de keuze van Andersen; - wie
weet of hij het een ander maal ook niet in de wijze van vertolken doet? Van den heer
Frijlink, die toont, dat hij den geest onzes tijds begrijpt; van den man, dien hij voor
deze taak geschikt achtte, hadden wij gehoopt iets beters te ontvangen. Wij hebben
het meermalen gezegd: vertalen is geen handwerk; vertalen moet studie zijn; vertalen
moet talent eischen, of het boek is geene vertaling waardig. Tot walgens toe is in
den jongsten tijd de phrase herhaald, d a t d e s t i j l d e m e n s c h i s ; op het gebied
der fraaije letteren, op dat der poëzij vooral houden wij haar voor eene waarheid.
Andersen, om onze toepassing te maken, Andersen heeft in het oorspronkelijke eene
keurigheid van uitdrukking, die hem van eene slordige navolging had moeten
vrijwaren; - men heeft hem niet genoten, wanneer men hem niet eerbiedigt.
Welligt roepen zoowel de vertalers als de uitgevers bij deze aanklagt uit: ‘Wij zijn
in de handen van een purist gevallen.’ Helaas, mijneheeren! ik wenschte, dat gij
waarheid spraakt; dat ik beweren mogt, nooit iets te hebben geschreven, dat naar een
germanismus, anglicismus of gallicismus zweemde; dat ik de taal altijd had
geëerbiedigd als het heiligste, ons door de vaderen vermaakt! Maar zoo ik mij zelven
de tuchtroede niet spaar, dan zult gij mij vergunnen te vragen: Wat zou er van worden,
indien de algemeenheid van het vergrijp zijne straffeloosheid waarborgde? Wij zijn,
ik beken het met smart, al op weg! - Reeds leest gij iederen avond of iederen ochtend
eene rhapsodie, die gij vóór tien jaar niet zoudt hebben verstaan, en gij zegt niet
langer, wanneer gij het brabbelmoes slikt: ‘in plaats van dit verfoeisel,
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zou men, zoo ik het in tijds had gewild, zuiver Hollandsch hebben geschreven!’ onlangs heb ik aan het einde eener beoordeeling, door eene anders keurige hand voor
dit tijdschrift geleverd, - het gold ook een' roman uit het Hoogduitsch, - de woorden
gelezen: ‘Het boek is goed vertaald,’ en echter stiet ik later in dat werk op plaatsen,
als de volgende: ‘Hij hernam zijne mannelijkheid!’ - Ons Instituut - dat er roem op
draagt uit zijnen aard conservatief te zijn! - ons Instituut ziet bij die verbastering der
taal onverschillig toe, of ziet de zonden van eenige zijner leden uit esprit de
camaraderie over het hoofd; - ik geve u de keuze tusschen de beide verklaringen,
mits gij maar niet, nog onverschilliger, voor het onderzoek bedankt met een koel:
‘Le jeu ne vaut pas les chandelles! (Een fatsoenlijk man speelt geen kaart dan bij
twee kaarsen!)’
Ons vaderland vloeit over van Genootschappen en Maatschappijen; ik wenschte
dat er nog ééne werd opgerigt, maar zonder contributie, - maar zonder bijeenkomst,
- maar zonder verhandeling, - maar zonder bijdragen; maar van welke gij, hij, zij,
ik, maar van welke wij allen leden moesten zijn, maar dat de onzigtbare Maatschappij
voor de Taal moest heeten. Met andere woorden, ik wenschte, dat wij allen onze
ooren scherpten, en onze tong ligt maakten, om Hollandsch, zuiver Hollandsch, niet
dan Hollandsch te spreken, te schrijven, te dulden; ik geloof, dat wij een g o e d
w e r k zouden verrigten. De ismen en anen zouden verdwijnen; de leelijke schrijftaal
door eene eenvoudige, natuurlijke, w a r e spreektaal worden vervangen, die slechts
ééne zou wezen met de toekomstige boekentaal; zeg niet pia vota, bid ik u!
1840.
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Kopijeerlust des dagelijkschen levens.
I. Camera Obscura van Hildebrand.
Non lusisse pudet, sed non incidere ludum.
HORATIUS.

II. Studenten-typen; door Klikspaan.
III. De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en
voorkomen van verschillende Standen.
IV. Nederlanders door Nederlanders geschetst.
Ik zou gaarne, naar aanleiding van de werken, aan het hoofd dezer bladzijde vermeld,
een woord in het midden brengen over den Kopijeerlust van het Dagelijksche Leven,
dien karakteristieksten trek van de letterkunde onzes tijds; - wilt gij mij vergunnen
met eene aanhaling uit den Correggio van Oehlenschlaeger te beginnen?
De bedoelde plaats is geene andere dan het tweede tooneel
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van het vierde bedrijf des treurspels. Het feit valt voor te Parma, in een galerij van
schilderijen, die de eigendom zijn van eenen aanzienlijken edelman, Ottavio geheeten.
Het tooneel is - gelukkig ledig. Maar daar komt hij op, de held van het stuk, de
drieëndertigjarige Antonio Allegri, de schilder uit het dorpje Correggio, die zijnen
lichtenden N a c h t al heeft gepenseeld, en echter den langen weg uit het vlek te voet
moest afleggen. Erger nog. Hij heeft een schilderstuk op den rug, dat hij te koop
komt aanbieden, want de man is echtgenoot en vader, echtgenoot en vader, wiens
gezin hongert... ‘Arme kunstenaar!’ roept gij uit; zeg des ondanks: ‘Gelukkige!’ bid
ik u, - of hebt gij nooit eene Madonna van Correggio, hebt gij nooit zijne Maria
gezien?
‘Vermoeid,’ zegt Oehlenschlaeger, ‘vermoeid zinkt hij op eenen stoel neder;’ en
nu vergunne de Redactie van de Gids ons eenige regels ruimte voor zijne naïve
ontboezeming:
ANTONIO.

Hier ben ik er eindelijk, maar hoe moede! Het is ook zoo heet, en de weg zoo lang,
en de zon brandt zoo! - Wat is het hier frisch en luchtig; zie, die grooten der aarde
hebben het toch goed; het staat aan hen in koele, hooge paleizen van steen te wonen,
die de zonnestralen buitensluiten of het uitgeholde rotsen waren. Hoe hoog is dat
gewelf, hoe trotsch zijn die bogen! Breede zuilen werpen hier en ginds hare
schaduwen, en in den gang koelen kille fonteinen, al ruischende, muren en lucht af!
- Goede God! wie zoo wonen mogt! En wie weet hoe spoedig het mijn deel zal zijn?
- Wat valt het ligt die breede, koude, marmeren trappen op te stijgen! Er staan antieke
bustes in de nissen, hoe statelijk, hoe rustig blikken ze op mij neêr.
(Hij ziet rond.)

Een zaal, ha, die zal prachtig wezen.
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(Hij springt op.)

Ei, wat zie ik, vol schilderstukken? Hoe, het is de galerij! Heilige Moeder Gods! ik
sta midden in den tempel, en ik weet er niet af!
(Hij vouwt zijne handen.)

Hier hangen dan de onsterfelijke werken der Italiaansche meesters; hier zullen ze
blijven hangen, of het schilden, heerlijk beschilderde wapenschilden waren op het
graf van gesneuvelde helden; teekenen hunner daden! Groote God! welke zal ik het
eerst beschouwen? Landschappen, wilde dieren, helden, Madonna's! Mijn blik zwerft
om en rond als een gelukkig bijtje over honderde schoone bloemen. Van louter zien,
zie ik niets, slechts de tegenwoordigheid mijner lievelingskunst gevoel ik, het is of
ze mij met reuzenkracht aangrijpt. O, laat mij schreijen, laat mij knielen in den tempel
mijner voorvaders!
(Hij knielt een wijle, en rijst dan op, en beziet de schilderijen met naïf genoegen.)

Zie, dáár hangt een mooi stuk. Maar neen, - mooi is het toch niet, - alles kan ook niet
even verdienstelijk zijn. - Maar, wat zie ik? of dat keurig is! Nu, heb ik ooit iets
dergelijks gezien: daar staat eene oude vrouw en schuurt haar keteltje in een keuken,
naast haar zit hare kat te slapen, en hier blaast een blonde jongen zeepbellen uit dat
kort eindje. H e t i s m i j n o g n o o i t i n g e v a l l e n , d a t m e n o o k z u l k e
dingen schilderen kon!
Het is een gelukkige greep, dunkt mij, om eenige ideeën over kunst te geven,
Correggio in eene galerij van schilderijen te brengen, Correggio, die zich ter naauwer
nood zijn talent bewust is, Correggio, die nog zoo weinig van de onderscheidene
scholen weet. Werp mij niet tegen, dat het een anachronismus is, h e m bij zulk een
stuk te doen stilstaan; al beweest gij, dat de eerste Vlaamsche keuken ruim vijftig,
ruim honderd jaren na Correggio's dood werd geschilderd, ik zou nog Oehlenschlaeger
gelijk geven, dat hij hem het eerst bij dien laagsten trap der kunst deed wijlen. ‘Laagste
trap!’ herneemt uwe na-
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tionale eigenliefde verbaasd, en ik fluister u in antwoord toe: ‘Kopijeerlust des
dagelijkschen levens!’ doch voeg er luide bij: Maar toch kunst, wanneer gij talent
genoeg bezit, om dat te idealiseren; wanneer uw open zin er de natuur met liefde in
waardeert en geniet, wanneer gij er van getuigen moogt, wat de Italiaansche meester
van die proeve onzer schilderschool getuigt:
ANTONIO.

En echter, hoe blinkt alles in die keuken van zindelijkheid, het is een lust om te zien.
Als men er door de holle hand op tuurt, dan is het of men het zonnelicht, door de
wijnrankblaren om het vensterke geslingerd heen, in dien koperen ketel ziet
weerkaatsen! Wie heeft het toch geschilderd? Zou de naam er niet onder staan?
(Hij zoekt en leest.)

‘Een onbekende Vlaming.’ Een Vlaming? wat is dat voor een landsman? Zou
Vlaanderen ver, heel ver van Milaan liggen? Maar daarboven hangen grooter stukken:
tafels met bloemen, glazen met wijn, en half afgeschilde citroenen, honden, keur van
vogels, o die zijn heerlijk, ha, ha, ha!’
Frons de wenkbraauwen niet, lezer! dewijl de Deensche dichter ook den Stillen
Levens regt laat wedervaren, dewijl hij daarvan gewaagt n a de hulde der nabootsing,
onzer alledaagsche natuur toegebragt. Ik zou kunnen beweren, dat zuidelijke
schoonheidszin ligter bevredigd wordt door eenen bloemenkrans dan door eene oude
vrouw. Ik geloof niet, dat gij neen zoudt kunnen zeggen, wanneer ik u vroeg: Of er
niet tegelijk meer aanlokkende en meer ware poëzij schuilt in wild en gevogelte,
hetwelk onwillekeurig beemd en woud voor den geest roept, en ons de weelde der
jagt herinnert, dan in een jongske, dat bellen blaast, die ironie op de ijdelheid des
menschelijken levens, door kinderlippen te voorbarig verkondigd? Liever dan u dus
te kwellen, wil ik u verzoenen, door eene aanhaling van den man, die ook
Oehlenschlaeger's meester was:
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Das alles sieht so lustig aus,
So wohl gewaschen das Bauerhaus,
So morgenthaulich Gras und Baum,
So herrlich blau der Berge Saum!
Seht nur das Wölkchen, wie es spielt
Und sich im reinen Aether kühlt!
Fände sich ein Niederländer hier,
Er nähme wahrlich gleich Quartier,
Und was er sieht und was er malt,
Wird hundert Jahre nachgezahlt.
Wie komt dir denn das Alles vor?
Es glänzt als wie durch Silberflor;
Durchscheinend ist 's, es steht ein Licht
Dahinter, lieblichstes Gesicht.
Durch solcher holden Lampe Schein
Wird alles klar und überrein,
Was sonst ein garstig Ungefähr,
Tagtäglich, ein Gemeines wär, Fehlt 's dir an Geist und Kunst-Gebühr,
Die Liebe weisz schon Rath dafür.
GOETHE.

Een s a l t o , maar niet m o r t a l e , hoop ik, brengt ons van de vroegere Nederlandsche
schilderschool op de Schetsen en Types der letterkunde onzer dagen over; doch ik
heb mijn gevoelen door dat woord s p r o n g al half verraden. Immers, het is niet
louter de tijdsruimte, welke ons van Metzu, Netscher en van Mieris scheidt - dat
drietal idealiserende kopijisten van ons huiselijk leven - welke mij tot die uitdrukking
verlokte. Het hemelsbreed onderscheid valt niet enkel aan de twee eeuwen toe te
schrijven, die er verliepen, sedert Brouwer, Ostade en Jan Steen de geneugten van
wijn en min voor een krachtig volk tot uitspatting toe schetsten en schilderden. Er
zou ruk noch schok worden vereischt, om van gene tot deze te komen, zoo
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de types evenzeer het gevolg waren van inheemsche ontwikkeling; als zin voor de
natuur, die hen omringde, liefde voor de schoonheid, welke zij zagen, voelden,
begrepen, zich in de schilderstukken van het voorgeslacht afspiegelde. Het is reeds
vroeger in dit tijdschrift opgemerkt, dat de Hollandsche poëzij der zeventiende eeuw
in Starter's en Breero's hare levenslustige schilders had. Eene met zorg bewerkte
studie, welken invloed de slechts halfoordeelkundige navolging der ouden op Vondel's
dichtstukken uitoefende, - een volstrekt niet lofredeachtig onderzoek, waarom
Rembrandt, door zijn streven naar oorspronkelijkheid, soms zoo gemeen en dus ter
nood betrekkelijk waar werd - beide zouden van de innige overeenstemming getuigen
in de Hollandsche geniën van dien tijd, tot in de gebreken toe. Tusschen de
Doelenstukken van Govert Flink en van der Helst's geschonden' Schuttersmaaltijd
laat zich menige beeldtenis, door Pieter Corneliszoon Hooft geleverd, ophangen; ja,
het is, of zij er alle in harmonie van uitdrukking door winnen. De eene kunst dier
eeuw leert mij de andere begrijpen, waarderen, genieten, van het laagste tot het
hoogste! Ik lees Camphuyzen in de vertrekken van Pieter de Hooghe; hetzelfde kalme
licht blinkt mij uit beide tegen. Ik begrijp de kusjes van Reael uit de Nymphen van
Poelenburg. De heer van Zuylichem is te huis in de kluchten der Vlaamsche Bent.
Jan Luyken heeft Teniers bestudeerd, eer hij de Duytse Lier besnaarde. En de zee?
De triomfen van Willem van de Velde blinken ons aan uit de zegezangen van Vondel;
- Ludolf Bakhuizen en Antonides van der Goes, aan wiens IJstroom geeft gij de
voorkeur?
In onzen tijd - - Ik ga u teleurstellen, want de loop mijner redenering deed u eenen heftigen uitval
tegen onze hedendaagsche schilderschool verwachten - alsof op de jongste Haagsche
Tentoon
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stelling noch Duitschers, noch Franschen, noch Belgen hadden geëxposeerd!
Het verwijt zou ietwat onbillijk zijn; schilderen is ten onzent een beroep. De
liefhebbers verlangen geene gedachten in een stuk - ‘dat vermoeit zoo!’ En onze
kleeding! Zij heeft weinig uitlokkends voor het teekenstift. Hare kleuren eischen
geen achtste der verwen, die het palet aanbiedt. Is het wonder, zoo de meeste
hedendaagsche genrestukken flaauwe navolgingen der ouden worden, zijn, blijven;
flaauwe vooral, dewijl het sprekend-ware om den wil van het keurig-kiesche ontbreken
moet? Doch het is hier de plaats niet daarover uit te weiden. Ook heb ik de
schilderkunst, heb ik onze vroegere school vooral slechts als bondgenoote opgeroepen,
om de letterkunde te beschamen, nu deze zich, in navolging van vreemden, op hunne
manier, aan een genre wijdt, dat ten onzent, vóór eeuwen, door hare oorspronkelijker
zuster reeds met gelukkig gevolg werd beoefend. Vindt gij de uitdrukking te hard?
Hebt gij dan nooit opgemerkt, dat onze letterkunde schier altoos aan den leiband
loopt, wel meer of min op haren eigenen draai, maar toch aan den leiband? J'excepte
les exceptions; maar met Walter Scott is de historische roman begraven, en Charles
Dickens, den held van den dag, treft gij nog meermalen elders aan dan op den inhoud
van het Leeskabinet, welks schutblad toch dikwijls genoeg met dien naam prijkt. Het
tijdschrift, waarin wij deze gedachten plaatsen, gaf ons, zoo wij ons juist herinneren,
het eerst eenige fragmenten zijner Pickwickisten, naar ons oordeel zijn verdienstelijkst,
zijn oorspronkelijkst werk, waarin zijn humor zich het gelukkigst uitte: Sam en de
oude Weller zijn benijdenswaardige figuren. Ook eenige zijner Schetsen vonden
ruimte in de Gids; zij waren voor deze en gene te sterk gekarikaturiseerd,
waarschijnlijk ook voor den zin der redactie, die het bij weinige proeven
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liet berusten, en zich in den smaak des volks bedroog. Of is het niet alles Dickens,
wat de klok slaat, tot in de nagelatene papieren van jufvrouw Stauffacher toe? o
wonderbare wisselzin! - Dickens had zijnen tijd begrepen; de Goden, de Vorsten, de
Helden hebben uitgediend, het burgerlijk-alledaagsche, uwe en mijne historie, ziedaar,
wat bevallen moest! Geen grootsch plan meer, maar beurtelings treffende of aardige
détails, - afwisseling, des noods ten koste van de eenheid des geheels, verscheidenheid, door lachwekkende overdrijving van het goede, door het opvoeren
van monsters, als Ralph en Quilp! Alles, tot zelfs de wijze van uitgeven moest een
offer zijn aan den geest des tijds. Maandelijks, wekelijks eenige blaadjes, en in deze
eene p i q u a n t e s c è n e , of de gang des verhaals die medebrengt of niet, zij moet
er in; het fragmentarische is de vloek van den vorm; maar wat is niet fragment in
onze dagen! De billijkheid gebiedt, dat wij ook de goede zijde van den letterkundigen
Baäl niet verzwijgen. Ter vergoelijking van dit alles bezit hij groote juistheid van
opmerking in kleine karaktertrekken, veelzijdigen zin voor maatschappelijke
toestanden, eenen bewonderenswaardigen stijl, waaraan onze vertalers slechts zelden
regt weten te doen, en, hoogste lof! een vurig geloof aan het goede, aan het
onsterfelijke, aan het goddelijke in den mensch! Het is vooral om die laatste,
onwaardeerbare eigenschap, dat ik geen' moed heb hem te verwijten, dat hij de kunst
van haren vorstelijken zetel heeft afgerukt, om haar, - laat mij de woorden van
Professor Geel mogen bezigen: - ‘een festijn te laten geven in een gaarkeuken!’ Het
was welligt zijn tijd, die hem zijns ondanks medesleepte; de behoefte aan iets nieuws;
den langzamen, ten deele weêrstanen, maar toch onloochenbaren invloed der jonge
Fransche letterkunde op de Engelsche. Of is de schrijver van Crichton niet tot Jack
Sheppard gezonken? Of heeft
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Bulwer ons niet onlangs medelijden afgevergd voor eenen boef?
Ook werd de Schetsen- of Typenmanie door de ten minste zamengeschakelde of
aaneengereide opvoering der burgerlijke personaadjes van Dickens nog niet bevredigd.
Alles moest voorwerp van kunst - ten minste van beschrijving - worden; de radicalen
in de litteratuur beweerden, dat er over ieder wel een artikel te schrijven viel. Och
ja! En wiens eerzucht voelde er zich niet door gestreeld? The Heads of the People
werden bij duizenden en tienduizenden verkocht; tekst en illustratie wedijverden in
levendigheid en aanschouwelijkheid. Les Français peints par eux-mêmes bewezen,
hoeveel sympathie une mine à exploiter bij de Franschen vindt. Laat ons er bijvoegen,
dat hun veelzijdig talent van stijl ten minste de kans aanbood er een kunstgenre van
te maken. Maar ook de Belgen waagden zich op de koord, - wien verbaast het, dat
wij ten leste mede aan den dans moesten? Ik heb er mij dikwijls over verwonderd,
dat men ons zoo lang met rust liet; maar, helaas! wij doen er boete voor, - wij springen
thans ook, en wel op twee plaatsen tegelijk, dat het een' aard heeft: het was uitstel,
with a vengeancc!

I. Camera Obscura van Hildebrand. 1839.
Onze lange inleiding over den Kopijeerlust des Dagelijkschen Levens zou haar doel
hebben gemist, zoo het iemand, na het lezen der vorige bladzijden, thans inviel te
vragen: ‘Waartoe eene beoordeeling twee jaren na de uitgave van een boek, dat
verdienden opgang maakte, dat herdrukt werd?’ Mogt die stem zich echter doen
hooren, wij zouden haar niet wederspreken, wij zouden den zin slechts aanvullen
met: ‘Een boek, dat, trots onze aanmerkingen, eenen derden druk zal
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beleven, al was het alleen om de verdienste van den stijl!’ En wij vleijen ons, dat de
verbaasde begrijpen zou, dat wij louter uit liefde voor de kunst eenen blik op het
genre werpen; dat wij, zonder tot dezen eersteling in dien trant op te klimmen, geen
billijk oordeel over de volgende proeven konden uitbrengen, dat zoowel de vorm als
de geest van de Camera Obscura studie waardig zijn, al leiden beide niet tot even
bevredigende uitkomsten.
Mogt een onzer lezers er op aandringen, hem van een verslag te verschoonen, hij
stelle zich gerust, wij hebben geen plan er ons zelve mede te kwellen. Een g o e d
verslag eischt p r o e v e n , - het boek, dat voor ons ligt, is zoo bekend, dat wij slechts
zullen aanhalen, waar wij bedenkingen opperen; de billijkheid verpligt er ons toe.
Een woord over den titel, over de verklaring van dezen door den schrijver gegeven,
leide ons tot de opstellen. ‘Camera Obscura,’ zeide men in den beginne, ‘alsof het
iemand gegeven ware louter weêrkaatsing te zijn.’ - ‘Camera Obscura,’ beweerde
een schalk, ‘waarom niet Daguerréotype, die spiegelt nog getrouwer af, die geeft
nog juister weêr?’ Zoowel de schalk als het publiek hadden gelijk; maar de schrijver
had gepoogd er zich over te verontschuldigen (bl. 247), door te verwijzen naar de
volgende plaats:
‘De schaduwen en schimmen van Nadenken, Herinnering, en Verbeelding vallen
in de ziel als in eene Camera Obscura, en sommigen zoo treffend en aartig, dat men
lust gevoelt ze na te teekenen, en met ze wat bij te werken, op te kleuren en te
groeperen, er kleine schilderijen van te maken, die dan ook al naar de groote
Tentoonstellingen kunnen gezonden worden, waar een klein hoekjen goed genoeg
voor hen is. Men moet er evenwel geen portretten op zoeken, want niet alleen staat
er honderd maal een neus van Herinnering op een gezicht van Verbeelding, maar
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ook is de uitdrukking des gelaats zoo weinig bepaald, dat een zelfde tronie dikwijls
op wel vijftig onderscheiden menschen gelijkt.’
Anonymus, in libro inedito (tegenover den titel.)
Wij zullen ons fluks een paar aanmerkingen op die plaats uit het onuitgegevene werk
van den naamlooze veroorloven; eerst nog eene getuigenis, en wel van Hildebrand
zelven, over zijn werk; gij treft die in de opdragt aan:
‘Gij weet hoe en wanneer ik deze opstellen heb bijeen gekregen. Zij zijn bedacht
in verloren uren, tusschen de wielen en op het water, op wandelingen en in vervelende
gezelschappen. Zij zijn geschreven in oogenblikken, waarin een ander zijn piano
opensluit, of een pijp rookt, of over Don Carlos praat. Zij werden in gezellige uurtjes
voorgelezen, onder vrienden, alleen onder vrienden. Nu ze dan bijeen vergaderd zijn,
en aan het publiek worden overgegeven, hoop ik dat het publiek ze als zoodanig zal
beschouwen. Al wie nu niet van Hildebrand houdt moet ze maar niet lezen.’
Het publiek heeft die modestie d'auteur niet naar de letter opgenomen, en het deed
wèl; - ondanks die laatste spijtige aanmerking, houden wij van Hildebrand om den
wille van zijn talent, schoon wij hem de sympathie, waarop hij in de laatste woorden
aanspraak maakt, niet onvoorwaardelijk beloven. Het schort echter noch aan het
onjuiste van den titel, noch aan het min naauwkeurige der kunsttheorie van Anonymus.
Een goede naam voor een werk van dien aard is een verduiveld moeijelijk ding;
Leigh Hunt heeft eene geestige schets gegeven van de zwarigheden, er aan verknocht.
Het was bij gelegenheid dat hij een weekblad Mengelingen in het licht zond; waarom
zouden wij den lezer die proeve van Iersch vernuft onthouden? ‘Ik was in mijne
radeloosheid,’ vertelt hij, ‘een vriend gaan bezoeken, die alles voor een boek kan
doen, alles, behalve het een titel geven! Ik trof er een groot gezelschap
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aan, dat het met hem vergeefs beproefde. Eindelijk verkeerde hij, op de manier van
Rabelais, de hopelooze onderneming in een grap; ieder zou opgeven, wat hem het
eerst inviel. Hoe wij schaterden om de dwaasheden die elkander nu opvolgden. Soms
stak er zin in de keus, trots al de ongerijmdheid, wanneer mijn boek b.v. den naam
zou dragen van: Drie Stuivers Reflectie, of: Iedereen zijn eigen Spiegel, - de Adviseur,
of: Wien zal ik een handje helpen in het Stellen? - Nonsens, het vervolg hierna. Anderen wekten, louter door kracht van tegenstelling, den lachlust onweêrstaanbaar
op, als: De Krokodil., of: Deplezierige Reismakker; - Chaös, of: Aangename
Mengelingen; - De Voetknecht, of: Bloemen van Vernuft; - Bijgeloof, of: De
opgeruimde Verlichter; - Bloed, eene Verzameling van luchthartige opstellen. Weêr
anderen waren niets dan buitensporig dol: De vermakelijke Voorvader; - De
Ossenlende, door een Leek; - De Tandpijn, of: Herinneringen van
alleronaangenaamsten aard; - Gedachten bij het opnemen van eenen Snuiter; - De
Piano-Forte van Paulus Aemilius; - Het Kaartspelvan de Zeven Slapers; - De
Arabische Duizend en Eene te paard gestegen, - en wat gij nog dollers denken kunt.’
Hildebrand heeft, het zij tot zijne eer gezegd, meer gegeven dan zijn titel beloofde;
kunstenaar, als hij is, gevoelde hij, dat bloote nabootsing, napenseeling, navolging,
hem beneden zijne roeping zou doen blijven; - doch wij mogen ons zelven niet
vooruitloopen.
Een woordje tot den Anonymus. Hij wil Neuzen der Herinnering zetten op Gezigten
der Verbeelding, alsof dit niet iets gedrogtelijks moest geven, alsof niet alles in de
natuur harmonisch ware, tot zelfs het leelijke toe. Hij beweert, dat ‘één zelfde tronie
wel op vijftig onderscheidene menschen gelijkt;’ er eenen zweem van heeft, ware
nog iets geweest. Wij prezen straks den kunstzin des schrijvers; waarom nam hij dan
deze onjuiste plaats over? Het valt niet moeijelijk de oor-
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zaak te gissen, - hij wenschte t o e p a s s i n g te vermijden.
Verdicht ten onzent uit de dagen, die gij zelf hebt beleefd, wat gij wilt; wanneer
gij het tooneel binnen de enge grenzen van ons vaderland plaatst, zal men straks de
vriendelijkheid hebben u de originelen aan te wijzen, waarnaar gij werktet, al kent
gij die originelen noch van gezigt, noch bij naam. Prettig verschiet! Er op te worden
aangezien, dat ik u ten toon heb willen stellen, mijnheer A.! die mij nooit leed hebt
gedaan, dien ik evenmin het opzet had te grieven; - kon ik het helpen, dat gij al aan
uw derde of vierde politieke geloof zijt, nu eens p l u s r o y a l i s t e q u e l e R o i ,
dan weder de G r o n d w e t , n i e t s d a n d e G r o n d w e t , m a a r d e G r o n d w e t
g e h e e l , al naar de wind waait? - Nog aardiger! Mevrouw Z., die u anders zoo
heusch plagt te ontvangen, is koel en vreemd jegens u, en gij zijt dom genoeg, om
haar in eene vlaag van vriendschappelijke vertrouwelijkheid te vragen: Wat u toch
in hare opinie benadeelt? - Zijt gij dan de eenige, die niet weet, dat gij, in eene klagt
over het weinig gezellige onzer gezelschapskringen, meer van de vrouw, van de
welopgevoede, van de vermogende, van de aanzienlijke vrouw hebt geëischt, en dat
mevrouw Z. - zij en geene andere - de vrouw was, waarop gij het oog hadt? - O die
miskenning uwer beginselen, grievendst, waar gij dacht u van hare waardering zekerst
te mogen achten! Gij zijt kunstenaar; ge buigt u voor den staf der kritiek; gij waagt
het ook uwe opmerkingen over uwe lievelingsstudie mede te deelen. - Allengs
vervreemden uwe vrienden, uwe kennissen ten minste, van u; gij hebt bij hen op
belangstelling gerekend, gij treft, in plaats van deze, slechts eigenliefde aan,
eigenliefde in hare honderde nuances, van de zwakte, die nog eene wijl welwillendheid
voorwendt, tot de kracht, die u bar terugstoot, zelfs als gij met warmte het
bewonderenswaardige prijst. Wie gaf u het regt te
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gelooven, dat allen in uwe overtuiging zouden deelen, de overtuiging: dat geen auteur
ooit onderging door de kritiek; dat slechts wij er ons zelven onder helpen; dat hij het
minst gevaar loopt te verdolen, die eener waarschuwende stem in tijds het oor leende!
Wat er u het regt toe gaf? Uw letterkundig geweten, dat het u als pligt voorschreef;
hetzelfde letterkundige geweten, dat u troost over de geraaktheid van mijnheer A.
en de verbolgenheid van mevrouw Z.; het was liefde voor uw land, liefde voor het
gezellige leven, liefde voor de kunst, die er u toe aanspoorde.
Wij zijn van zelven tot de verklaring genoopt, waarom wij niet onvoorwaardelijk
met Hildebrand sympathiseren. Het boek heeft tal van verdiensten, en wij zullen
daaraan straks onbekrompen regt doen, maar er faalt voor ons gevoel eene
hoofdverdienste aan, welke wij zoo gaarne bij en boven die alle zouden huldigen.
Het is geen lid der Nuttigheidsbent, dat hier spreekt. Ik weet, dat ik geen regt heb
van den auteur te vergen, dat hij gispe, hervorme, afbreke; het beste misschien, wat
er bij ons te doen is. Het valt mij niet in, van hem te eischen, dat hij zich mede beijvere
de wetenschap vooruit te brengen, de kunst eenen stap verder te doen gaan. Hij heeft
in dit boek slechts willen teekenen, en hij deed het voortreffelijk, en met warmte;
maar welke warmte? - O dat eene liefde als die voor de taal, door zijn werk zoo
heerlijk verkondigd, zich over alles had uitgebreid, hoeveel schoonere vruchten zou
het dragen, dan wij er nu aan dank mogen weten, hoe talrijk zij zijn!
Eene uitweiding over de opstellen zelven verduidelijke mijne gedachte.
Hildebrand heeft de goede gewoonte zijne geschriften te dagteekenen; het is of
de auteur ons eenen blik op de geschiedenis van zijn gemoed vergunt. Wij zien h o e
de geest zich ont-
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wikkelde van iemand, ‘die zuinig moet wezen met de jaren, dewijl hij nog zoo jong
is,’ (bl. 39), en, trots die jeugd, zoo veel voortreffelijks leverde. Een Beestenspel
schijnt, volgens het jaartal 1836, bl. 24-34, de eersteling zijner opstellen te zijn
geweest; het is eene dichterlijke gedachte, in pracht van taal uitgedrukt, schrikbarend
overladen in den stijl van Victor Hugo, maar des ondanks iets belovende, mits de
jaren die weelderigheid zouden temperen. Een weinig meer philosophie, en de
schrijver zou zelfs niet gewenscht hebben de beesten in den paradijsstaat te zien (bl.
25), dewijl men tot in zijne wenschen toe redelijk moet zijn, dat is, tevreden met de
wereld, zoo als Gods bestuur ons die geeft. Wat zou onze natuurlijke historie der
dieren, zoo als zij nu zijn, winnen bij eene aanschouwing der dieren, zoo als zij toen
waren? Een weinig meer philosophie, en hij zou niet hebben geschreven: ‘De
anatomie, gelijk alle analyse, is schadelijk aan de poëzij,’ bl. 32; hoe verder onze
wetenschap het brengt, hoe juister onze dichterlijke beelden zullen worden, of kan,
mag iets indruk op mijn gevoel maken, dat mijn verstand als onwaar heeft leeren
kennen? Maar het geheel kondigde een nieuw talent aan, eene groote heerschappij
over de taal, en wij zijn niet zoo overrijk aan vernuften, dat wij ook op zulke gaven
geen prijs zouden stellen. Varen en Rijden, 1837, volgde; het was een groote stap
voorwaarts. Het huwt oorspronkelijkheid van schrijfstijl aan getrouwheid van
teekenstift. Het maakte grooten opgang, maar geenen grooteren dan het verdiende.
Onze trekschuiten, onze diligences, onze stoombooten, werden nooit tegelijk zoo
luchtig en zoo geestig, zoo waar en zoo breed geteekend. En liep er hier of daar wat
idiosyncrasie in het gedurig afkeuren onder, de auteur maakte al die uitvallen goed
door de humaniteit van het slot: ‘Maar nu houdt gij mij (ik zie het wel!) na de lezing
van dit alles, voor een ontevreden, knorrig, ongemak-
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kelijk mensch, voor eenen ellendigen pessimist, daar geen spit meê te winnen is,
voor een akeligen Smelfungus, die niet reist dan met het land en de geelzucht,
waardoor elk voorwerp dat hij ontmoet miskleurd en verdraaid wordt; - ik moet zoo
billijk jegens mijzelven zijn van te verklaren, dat ik een geheel ander karakter heb.
Integendeel, ik behoor tot de opgeruimde, vrolijke, zich vermakende schepselen, en
schik mij in alles, mits ik aan alles een belagchelijken kant mag zoeken, en daarover
uitvaren en schertsen.’ (bl. 184). Waarom niet, wanneer er, zooals in dit stukje,
harmonie is tusschen den vorm en den geest? beide zijn even gezond. Zoo wij ons
niet bedriegen, verschenen daarop Vooruitgang, 1837, - het Water, Begraven, eene
Tentoonstelling van Schilderijen, en de Wind, 1838 - den lezers van dit tijdschrift
bekend, en sedert in Proza en Poëzij opgenomen. Van die allen hadden wij slechts
het vierde, de historie van Aegidius Punter, en de beschrijving van o n s Pietjen
gaarne in dit boek aangetroffen, meer om het talent van den stijl, dan om den geest
van het stuk; want ik zou er naauwelijks op durven toepassen, wat Hildebrand op bl.
249 van de Camera Obscura schrijft: ‘Zoo het boek u bevalt (mijn vriend!), dan durf
ik wel hopen dat het meerderen bevallen zal. Het zou dan vol zijn van geestige, maar
vrolijke en goedaartige opmerking, die niet aarzelt zich zelve in te sluiten; van dien
welwillenden lach, die niets heeft van den grijns; het zou dan een toon van aangename
gezelligheid hebben, waarbij men zich op zijn gemak gevoelt, en die den lezer zou
boeien en bezig houden, en naar willekeur stemmen tot heldere genoechelijkheid en
ongemaakten ernst! Het is maar een wensch, vriendlief!’
Het jaar 1838 is in dezen bundel alleen vertegenwoordigd door Genoegens smaken
(u i t d e c o r r e s p o n d e n t i e m e t A u g u s t i j n ), niet de gelukkigste bijdrage
tot het geheel. De
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schrijver wil eenen wijsgeerigen toon aanslaan; maar hoe komt het, dat het mij in dit
opstel, als bij meer plaatsen van dien aard in het boek, te moede is, alsof zijne
philosophie diepte mist, alsof hij zelf niet weet, waarheen zij ons brengen moet? ‘De poëzij, Augustijn! is overal, maar die, die men opmerkt in de werkelijkheid, is
beter dan de aangeworvene of aangewaaide.’ (bl. 194). Even waar als goed, maar
rijm dit nu eens met: - ‘Dat is het geluk der kinderen, dat ze niet onderzoeken of
beproeven, of er ook een verdrietige kant is aan hetgeen hun voor genoegen wordt
aangerekend; of het de moeite waard is in hun schik te zijn. Een vlieger oplaten plaisir hebben; een zak vol knikkers - plaisir hebben; uit rijden gaan, een dag vacantie,
een avond opblijven - plaisir hebben; zie daar hun logica. Als men ouder wordt is
het: kan, moet, wil, zal, durf, denk ik, door dit of veeleer door dát, geheel of
gedeeltelijk, of te kort of te lang, of waarachtig of schijnbaar genoegen, ware vreugde,
genot of slechts tijdpassering hebben; - òf, is alles maar illusie? Dat moet niet wezen:
dat is goed als men oud en af is.’ (bl. 195). Hoe? Liefde voor onderzoek is immers
even natuurlijk in den volwassene, moest het ten minste zijn, als lust uit onwetendheid
in het kind? Een' stap verder, Hildebrand! - ‘Het komt er slechts op aan, te weten
wat men jouissance noemt, en welke faculteit men laat zwijgen, als een andere
spreekt.’ Uw Augustijn moge bekennen, dat gij hem geteekend hebt, maar wanneer
mijne onbeduidendheid nu de Hollandsche kermissen gemeen vindt, dewijl ons volk
bij publieke feesten schaars aardig-vrolijk, dikwijls grof, soms liederlijk is - gij hebt
in de Rotterdamsche kermis geene gelukkige keuze gedaan, gij geeft het zelf toe ben ik dan verpligt vermaak te huichelen ten koste van mijnen gezuiverden smaak?
Op bl. 190 en 191 zijt gij op den regten weg, en toont mij met den vin-
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ger aan hoe ik mij er amuseren moet. - ‘Gy hebt twee mooie, lieve nichtjes; vrolijke,
prettige meisjens! rechte spring-in-'tvelden. De Rotterdamsche meisjens z i j n vrolijk.
Met deze hadt gij door de kramen moeten wandelen; voor deze allerlei lieve
kleinigheden moeten koopen.’ (bl. 190). Dat was heusch, dat was humaan van mij
geweest. Maar over de kijkspelen, over de beestenspelen glijdt gij met eene aardigheid
heen; van het Cirque Olympique spreekt gij zelfs niet. Een weinig verder geeft gij
mij, en u zelven ook, eene les, die wij wèl zullen doen te behartigen. ‘Niets is zoo
kinderachtig, zoo onaartig en zoo inhumaan, dan geestig te willen zijn door de
ontleding van eens anders grappen.’ (bl. 192.) Maar verder verliest gij de
Rotterdamsche kermis uit het oog. Indien uw stuk hier eindigde, zou ik vermoeden,
dat gij er nooit eene hadt bijgewoond. Doch uw sprong van de Rotterdammer op de
boerenkermis verraadt, dat gij de eerste slechts te goed kent. Waarom ziet gij het
wijsgeerige: ‘Alles op zijne plaats!’ voorbij? Wanneer iemand zin heeft voor eene
boerenkermis, voordat het wat laat wordt, altoos; wanneer iemand u w e beschrijving
van deze (bl. 192) genoten heeft, dan ben ik het; maar dezelfde waarheid, welke ik
daarin huldig, had ik in uw opstel ten opzigte der fatsoenlijke luî verlangd. Gij zoudt
dan hebben geschetst, hoe verre onze stadskermissen beneden onze stadsbeschaving
zijn; gij hadt gewenscht, dat onze hoogere, onze middelbare kringen zich prettiger
leerden amuseren, - uw stukje had er waarschijnlijk meer bekeerd dan - Augustijn?
Wij zouden alle grenzen overschrijden, zoo wij op die manier wilden voortgaan,
en echter vloeit het boek over van bewijzen, dat Hildebrand het verder heeft gebragt
in fraai teekenen, dan in juist redeneren. Neem b.v. Jongens, 1839 (bl. 19), de schets,
die furore heeft gemaakt, - Kaiser's vignet is haar waard, en dit is groote lof - waarom
bengelt haar die jere-
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miade tegen de boosheid der wereld achteraan? Het ligt niet in het plan Gods, dat
wij altoos kinderen zullen blijven, en zoo wij in dien leeftijd ‘zoo veel onschuldiger
waren tot in het kwaaddoen toe,’ bl. 7, ik hoop, dat wij nu verdienstelijker zullen
wezen in het weinige goeds, dat wij stichten. Verstand en zedelijkheid heeft de
menschelijke leeftijd boven den kinderlijken v o o r ; deugd is strijd, en kenniszucht
leidt tot volmaking, moet er ten minste toe leiden met de hulp des geloofs. Al hooger
loopt de weg van de wieg naar het graf, van dit tot een volgend leven! - Kinderrampen
(bl. 9 tot bl. 23), hoe aardig in sommige détails, lijdt aan hetzelfde euvel; de
levensbeschouwing is partiëel, bekrompen, onverstandelijk. Het is de poëzij van
Anno Een, in strijd met de maatschappij onzer dagen, niet om haar nog verlichter te
maken, neen, met eenen benijdenden blik op dat gelukkig dommelen. - ‘Een heel
mooi ding die tevredenheid, maar in het volop des kinderlijken geluks zelf ingesloten,
en niet opmerkenswaardig,’ bl. 10. Neen, heel iets anders, Hildebrand! en vrij wat
betamelijkers en tegelijk verheveners: de erkenning, dat eene liefderijke
Voorzienigheid alles ter onzer ontwikkeling heeft geregeld, opdat wij mogen opwassen
in kennis! Ik kan den auteur naauwelijks de invective tegen de rekenboeken ten goede
houden om den wil der geestige teekening, welke hij ons van dat lijden levert - een
letterkundige heeft hoogere roeping dan te amuseren. Dubbele tanden moeten
uitgetrokken, ik geloof, dat men dit zelfs in le bon vieux temps deed. In de laatste
bladzijde is veel behartigenswaardigs, mits niet gededuceerd uit de hoofdonderwerpen
van het opstel.
Verre Vrienden is een vreemd stuk, bl. 228-244. Lamb heeft hetzelfde onderwerp
behandeld (Distant Correspondents, in de Essays of Eliah,) minder sentimenteel,
meer vriendschappelijk, met meer humor, zoo niet tevens met meer waarheid.
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De proeve is de quintessence zijner brieven aan Manning; gij vindt ze in: The Letters
of Lamb, with a Sketch of his Life by T.N. Talfourd. Het spijt ons, dat wij in
Hildebrand's Verre Vrienden alweder dienzelfden afkeer van verstandelijke,
veelzijdige betrekkingen aantreffen, welken wij vroeger opmerkten.
Jongensvriendschap is het ware! mannentrouw is zeldzamer, legt meer verpligtingen
op, kan duurder staan, weg er meê! Wat is er het gevolg van? Dat ik, na drie malen
lezens, nog niet het minste belang in Antoine stel. Het leven zijner ziel is mij duister;
de schrijver schijnt slechts verbaasd van zijne vele reizen, vergenoegt zich met die
verbazing. En de drie of vier laatste bladzijden, waarin de beide vrienden ‘tot de
heerlijke ontdekking komen, dat er na een groot tijdsverloop en uiteenloopende
ondervinding, veel gelijkheid van gevoelens en beginselen in onze ziel waren blijven
bestaan,’ bl. 241, wat wint gij er bij? Op die ondervinding op de wijziging van beider
begrippen en hunne des ondanks bewaarde eenheid kwam het aan; maar gij wordt
er geen zier van gewaar. - Het behoort tot die opstellen, welke zeven achtste van het
publiek gemakkelijk meenen te begrijpen: waarin voor dat zeven achtste geen zweem
van donkerheid is, maar bij welke het ééne achtste, dat nadenkt, dat zich zelf reden
geeft van den indruk, voor hetwelk de lektuur niet verloren is, zoodra het de laatste
bladzijde des boeks heeft gelezen, vreemd opziet, en verwonderd vraagt: ‘Waartoe?’
Humoristen, bl. 62-66, achten wij eene scherpe, maar ware kritiek, dubbel aardig
van eenen auteur, die, blijkens dit opstel, blijkens bl. 245, weinig met beoordeelingen
en beoordeelaars opheeft, doch wien wij des ondanks gaarne de gave toekennen juist
te zien, wanneer hij wil. Zonder malice zij het gezegd dat onze beoordeeling, voor
hem ten minste overbodig zou wezen, zoo wij zeker konden zijn, dat hij ons later
vier
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en een halve bladzijde van dat gehalte over den Kopijeerlust des dagelijkschen Levens
zou schrijven.
Nurks (Een Onaangenaam Mensch in den Haarlemmerhout, bl. 35), Nurks is,
volgens de Studententypen van Klikspaan, een woord geworden voor een karakter.
Wij zijn welligt vermetel, wanneer wij beweren, dat het een monster is à la Dickens;
wij willen er bijvoegen, dat er evenveel talent aan verkwist is, als aan Quilp, en dat
aan Hildebrand de prioriteit toekomt. Wij huldigen den meester in de schikking, die
Nurks niet anders opvoert dan bij een enkel bezoek in den Haarlemmerhout, die hem,
in het begin van het opstel al, naar de Westindiën stuurt. Maar wij vragen dien zelfden
meester, of de overtuiging, dat de schildering van dien mensch in andere
omstandigheden, bij de ontwikkeling van dat karakter tegenover driften of rampen,
of het besef der noodzakelijkheid, hem zulk een einde te geven:
De West is 't Kerckhof van - - -

of dit alles hem niet had moeten bewegen ons die schets te sparen? Het is waar,
Hildebrand zelf zou alles behalve beminnelijk zijn geworden door zijne overscherpe
teekening van het publiek des Haarlemmerhouts, wanneer de afgrijsselijke figuur
van Nurks niet al zijne bitterheid vergelijkenderwijze verzacht, niet al zijn wrevel
overtroffen had. Maar met den moed, die tot zulk eene persiflage behoorde - en wij
dragen er Hildebrand geene rancune om toe; - met het talent, dat hij voor
natuurschildering bezit - hij heeft er onder eenen anderen naam blijken van gegeven;
- met de gave der vinding, hem verleend, zou het hem ligt zijn gevallen zich zelven
door iets anders, dan door dien misgreep te redden. Wanneer wij nu den burgerlijken
Nero - want wat is Nurks anders? - uit het opstel wegdenken, vinden wij schier
nergens in den teekenaar den humanen jongman van bl. 53 terug.
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‘Is dat een rok van je vader?’ vroeg Nurks grappig aan den jongen, die hem zijne
limonade bracht, en zich zeker niet zeer bekrompen in dat kleedingstuk bewoog.
‘Ik heb geen vader,’ zei de arme jongen, en het ging mij door de ziel. Wij zijn genaderd tot het uitvoerigste stuk uit den bundel: De Familie Stastok, bl.
67, eene satire op onze burgerluî, zoo er ooit eene geschreven werd. Wij zouden haar
mede toejuichen, zoo Hildebrand ook zich zelven een weinig edelmoediger had prijs
gegeven; zoo hier en daar een straal van licht het donkere tafereel had opgeluisterd;
zoo het doel dier schets hooger ware. Ik vrees, dat ik daar het onmogelijke heb
geëischt. Indien ik Hildebrand's stemming kon wijzigen, indien ik Hildebrand op
een ander standpunt zet, dan ziet hij anders, dan ziet hij meer, en welligt zou er veel
goeds in die zelfde karakters aan het licht komen, welke hij tegelijk zoo belagchelijk
en zoo vervelend heeft gemaakt. Wij zien louter door zijne oogen, door de oogen
van iemand, die te veel wereld heeft voor dien kring, welke een beetje meer hart
moest hebben, om er zich in te amuseren. De helft der aardigheden - en hij wint
schier aan alles eene zijde af, die een spotziek lachje opwekt - de helft der
aardigheden, welke hij zoo overvloedig voor ons veil heeft, zou hij moeten opofferen,
zoo hij humaner was. Ik weet niet, of ik mij duidelijk uitdruk; maar sla Vlerk's
Polsbroekerwoud op, wanneer gij weten wilt, wat er van dien slag of die stemming
wordt, zoo zij in overdrijving ontaardt. ‘Ieder heeft echter het regt,’ hoor ik zeggen,
‘in deze soort van litteratuur te schetsen, zoo als hij ziet en voelt; val Hildebrand niet
hard, dewijl hij in dien tijd de burgerluî beet nam, - wie weet of hij later denzelfden
pessimisten-bril niet eens opzet, om de hoogere standen te bekijken; dan zou de
schaal immers in het huisje staan?’ De bedenking is zo o waar als heusch; maar een
weinig
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meer sympathie met het menschelijke in den mensch zou van gezondere zielsstemming
getuigen, zou harmonischer indruk geven, zou tegelijk kunst en deugd zijn. Vooral
wensch ik - het is ook maar een wensch! - dat hij zijne sympathie - het treffendste
blijk van zijn gevoel uit het gansche boek - niet weêr, zal ik zeggen, verkwiste aan
iemand, die er zoo weinig regt op heeft als het Diakenhuismannetje. ‘Verkwiste,
weinig regt?’ En wat is het anders, lezer! dan een vooroordeel, waarvoor hij uw
medegevoel opwekt? De schrijver heeft het zelf gevoeld en - zóó juist is zijn oordeel
- niet verzwegen.
‘Ik wou in mijn kist leggen’ - (zegt Keesjen, die jaren lang g e n a d e b r o o d heeft
gegeten van de Diaconie), - ‘ik weet niet, ik zal maar zeggen, zoo als ik er mijn vader
in heb zien leggen, met eigen goed; ik heb nooit een eigen hemd gehad, één eigen
doodhemd wou ik hebben.’
‘Ik was aangedaan. Spreek mij niet van vooroordeelen. De rijken der aarde hebben
er duizend. Deze arme man kon alles verdragen; schrale spijs, een hard bed, en naar
de mate zijner jaren harden arbeid. Hij had geen eigen huis, hij zou geen eigen graf
hebben; o, had hij dan ten minste de zekerheid, dat zijn allerlaatste gewaad het zijne
zijn zou.’
Had hij dan ten minste zijn vooroordeel! - want dat blijft het; al het talent des
schrijvers reikt niet toe, om zijne verdediging de voordragt van den oude te doen
opwegen. Zóó sterk is de kracht der overtuiging ondanks ons zelven, dat Hildebrand
declameert, waar Keesjen verhaalt. Was er dan geen aandoenlijke trek te bedenken,
bij welken het hoofd ‘amen!’ kon zeggen op de uitspraak des harten? Jufvrouw
Stastok bood er gelegenheid te over toe aan; zij is de eenige, die niet onder des
schrijvers antipathiën behoort. Wij stonden te langer bij dit feit stil, dewijl er
Sterniaansch talent is in de teekening van klein Keesjen; dewijl de auteur ons, in zijn
gesprek met
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hem, ja, vooral bij zijn eerste aanspreken des ouden mans op de binnenplaats, door
eenige even frissche als juiste opmerkingen verrast. Wij hechten te meer gewigt aan
onze bedenking, dewijl dit verhaal overvloeit van bewijzen, hoe zeer Hildebrand
palet en penseel meester is.
‘Onze zeug het ebigd,’ bl. 153, is door ons gansche vaderland een spreekwoord
geworden; het is de gisping van eene te regt bespotte gemaaktheid:
‘One touch of nature makes the whole world kin!’

En een auteur, die zulke invallen heeft, of zoo opmerkt - Hildebrand kieze - hem
zouden wij niet mogen aanbevelen naar wijsgeeriger zin te streven, een hooger doel
te beoogen; hem niet de woorden mogen toeroepen, welke Schiller tot de kunstenaars
rigt:
Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben,
Bewahret sie!
Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!
Der Dichtung heilige Magie
Dient einem weisen Weltenplane:
Still lenke sie zum Oceane
Der groszen Harmonie!

Verbeeld u niet, dat wij hier van Hildebrand eischen, dat hij reeds op zijne jaren het
toppunt der kunst bereikte, neen, wij hebben er slechts op aangedrongen, dat hij er
naar streve!
Het zij echter verre van ons, dat wij dit trachten naar het hoogste te eenzijdig
zouden drijven, dat wij maar zin zouden hebben voor één genre; - men ga bij ieder
slechts van het ware beginsel uit! Een oude Kennis, bl. 197-227, ligt voor ons
opgeslagen: I. Hoe warm het was en hoe ver! II. Hoe aartig het was! III. Hoe
voortreffelijk zij was! wij weten niet, aan welke der drie schetsen de voorkeur te
geven; hier is scherts, hier

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

367
is luim, hier is geest; het is een genrestukje onzer oude school, kras en waar! De
auteur staat buiten het opstel, of laat hij zich even zien, dan is er goedhartigheid in
zijn woord over de dikken. De auteur kopijeert lager leven, maar schikt en groept
met voorbeeldeloos talent. De auteur geeft ons een' schat van opmerkingen ten beste,
zonder er mede te pronken; gij waardeert ze eerst regt, wanneer gij u zelven reden
tracht te geven, waarom die teekening in hooge mate de verdienste van frischheid
bezit. Er is zijdelingsche, maar goedaardige gisping van ons Hollandsch phlegma in
zulk eene ontmoeting van twee oude vrienden! Onze vrouwelijke opvoeding behartige
de les, haar in Mien gegeven. B u i k j e n , aan het einde, achten wij op de daad betrapt!
Het te huis komen van Bruis, die voor zijne vrouw niet eens weten wil, hoe hij werd
teleurgesteld, alles is natuur, gezonde Hollandsche natuur: Hildebrand is op den
regten weg!
Eene hoofdverdienste van het boek hebben wij, onder onze beschouwing der
opstellen, herhaalde malen ter loops geprezen; wij moeten er nog eenmaal op
terugkomen: het is de stijl, de taal. Wij weten niet, ook na twee, drie malen lezens,
wat meer toejuiching verdient: de waarheid van opmerking, in welken geest dan ook,
of de gelukkige uitdrukking der gedachte. Het Hollandsch - Hildebrand heeft de taal
te lief, om niet gaarne haren lof in den zijnen te hooren - het Hollandsch is ons nog
rijkere mijn gebleken, sedert zijn talent er zoo vele nieuwe, te lang voorbijgeziene,
te achteloos verzuimde aderen in ontdekte!
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II. Studenten-Typen; door Klikspaan.
Encyclopédie morale is de titel der reeks van schetsen, aan alle standen van het
hedendaagsche Fransche volksleven ontleend; wij kennen Klikspaan gaarne den lof
toe, dat hij in deze Studenten-Typen - getrouwe afschaduwingen der jongelingschap
aan de Leidsche academie, - van hetzelfde wijsgeerige doel uitging; dat hij er van
den kring, dien hij gadesloeg, eene gelukkige bijdrage toe leverde. Eene bijdrage,
zeggen wij, dewijl de wensch door den schrijver herhaalde malen uitgedrukt, zich
door anderen, ter volmaking van zijnen arbeid, de behulpzame hand te zien bieden,
schaars gehoor vond - dewijl hij, bij de verschijning van eene dezer, nu eerst tot één
deel zamengevoegde, twaalf afleveringen (in achttien maanden in het licht gekomen),
openlijk betuigde, reikhalzend uit te zien naar de type van den Theologant, naar die
van den meermalen toegezegden Medicus, - welke des ondanks nog aan den bundel
ontbreken. Het zou onbillijk zijn, bij de bescheidenheid, welke Klikspaan zijnen
arbeid slechts Studenten-Typen deed noemen, hem, die geene aanspraak op het leveren
van eene volkomene voorstelling a l l e r nuances van studie maakte, dat onvolledige
te verwijten. Wij beginnen onze recensie dan ook slechts met die opmerking, om te
betuigen, dat het ons, even als den auteur, spijt, dat hij geene ijveriger medewerking
vond; - eene enkele type en eenige weinige bladzijden slechts zijn van de hand van
een' zijner vrienden. Wij doen het vooral om onze verbazing te betuigen, dat het
verdienstelijkste boek ten onzent in het genre geschreven, geene sympathie bij onze
gestudeerde talenten heeft opgewekt, terwijl de Nederlandsche Maatschappij van
Schoone Kunsten, op den titel van een schier planloos werk, tekst van de b e s t e
schrijvers belooft. Het is inderdaad beklagenswaardig; want waren alle vormen van
het
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akademieleven, in Klikspaan's geest, in zijne typen aanschouwelijk gemaakt, het
voortreffelijke werk zou volkomen zijn geweest.
Een voortreffelijk werk, herhalen wij, een werk, waarvan de auteur te regt in zijne
voorrede zeggen mogt: ‘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.’ Een werk, waarvan wij gaarne de verdediging beamen in het besluit:
‘Dat er tot de zamenstelling van een boek, als het zijne, een levendige prikkel noodig
is, die van de liefde of van den haat.’ Terwijl wij er, even als het kleine publiek zijner
keuze, slechts de eerste in zien, zeggen wij hem na: ‘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.’
Het is een boek over en voor studenten, maar tevens bestemd om in uitgebreider
kring nut te stichten; Klikspaan zelf geeft in zijne korte opdragt het doel aan, dat zijn
blik mat: ‘Aan allen,’ zegt hij, ‘aan allen, die het wèl meenen met de Leidsche
Hoogeschool; aan ouders en voogden.’ Welligt zijn er onder onze lezers, welke van
die toewijding verbaasd opzien, wanneer ik hun zeg, dat er in dezen bundel opstellen
voorkomen, die allerlei feilen der jeugd, allerlei uitspattingen der driften, allerlei
gebreken van hoofd en hart blootieggen en ontleden, Flanor, de Aflegger, de
Klaplooper, de Diplomaat, de Liefhebbers en de Hoveling b.v.. Mogten wij er toe
bijdragen, hen vooral te overtuigen, dat de schrijver dit doen moest, ‘dewijl hij hetgeen
hem verkeerd toescheen wilde berispen, bespotten, en aldus den kop inslaan; dewijl
hij het akademische koornveld trachtte te wieden, en daarom het onkruid op den
grooten weg wierp, opdat een iegelijk het vertrappen zou.’ Wij hopen daarin het best
te zullen slagen door eene beschouwing dier stukjes zelve; - de har-
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monie tusschen Klikspaan's middelen en Klikspaan's plan zal er, ongezocht, door in
het oog vallen. Wanneer ondanks de aanmerkingen, waartoe ons deze of gene
bladzijde nopen zal, het talent des auteurs doorgaans zijne strekking waardig blijkt,
zal niemand zich meer verwonderen, waarom hij ook bij ons zoo levendige sympathie
vond.
Laat ons daartoe ditmaal niet beginnen met het begin - van het boek, laat ons het
laatste opstel het eerst inzien, het opstel, dat het geslacht teekent, de Student, om
straks over eenige der soorten een woord in het midden te brengen, - totdat gij u
uitgelokt gevoelt de overige in het werk zelf te lezen.
‘Daar staat hij.’ zegt Klikspaan (bl. 349), ‘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! 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 den 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!’
Daar staat hij, - Klikspaan heeft de gansche ruimte zijns
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boeks vóór zich, om u al, wat er in een' student schuilt, aanschouwelijk vóór te stellen;
vergun ons het in weinige trekken te doen, - daar staat hij, onze toekomstige literator,
medicus, jurist, theologant. Het zal de taak zijns levens worden, òf den roem der
vaderlandsche geleerdheid uit te breiden, - òf den kranken het leven en de verlorene
gezondheid weder te geven, - òf het regt te verdedigen, zonder welks handhaving
geene maatschappij duurzaam is, - òf zijne medestervelingen op te voeden voor den
hemel van Hem, die in geest en in waarheid wil worden aangebeden! Hebt gij u
zelven ooit afgevraagd, wanneer gij geleerden ontmoettet, die ter naauwernood in
hunnen kleinen kring bekend werden, en welken dus de faam onregt zoude doen,
wanneer zij hunnen naam aan den roem overbriefde; - wanneer gij doctoren aantroft,
wien weinigen hun vertrouwen schonken, weinigen, door de collega's van zulke
artsen, die te zelfder tijd met hen studeerden, innig beklaagd; - wanneer gij advocaten
zonder zaken hoordet noemen, wier kleine praktijk telken jare meer inkrimpt, dewijl
zij de heffing per hoofd verzwaren, naar mate de heffe van hoofden verder uit hun
bereik deinst; - wanneer de godsdienstoefening u onder het gehoor van leeraars riep,
voor wie het kussen der orthodoxie een slaapkussen is geworden; hebt gij u zelven
dan afgevraagd: H o e studeerden zij? Individu's maken geenen regel, - zegt men.
Maar bij het velerlei flaauwe, dat onze dagen kenschetst; bij het geroep om
verbeteringen, die niet tot stand komen; bij het gebrek aan lust tot onderzoek in de
wetenschap; bij het gebrek aan smaak in de kunsten; bij de onvolkomenheid onzer
wetgeving; bij het rampzalig oprakelen van vroegere, schier uitgedoofde
godsdiensttwisten, moet eene twijfeling bij u zijn opgerezen. Eene twijfeling, die ik
u naauwelijks in woorden behoef te verduidelijken, eene vertwijfeling, of waarlijk
de bloem der natie
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- welke in de orde der dingen tien jaren later de toongeefster onzer maatschappij
wordt, - of doctoren en domine's, meesters en hooggeleerden, leden des raads, leden
der tweede kamer, of zij er inderdaad aan de akademie naar streefden die plaatse aan
het hoofd des volks te verdienen door zuiverheid van beginselen, - door rijkdom van
kennis, - door helderheid des verstands, - door ontwikkeling van al het menschelijke,
door aankweeking van wat er goddelijks is in ons?
Wanneer het boek van Klikspaan ons louter tot de droevige verbazing opwekte,
hoe er nog zoo veel goeds, zoo veel edels, zoo veel voortreffelijks in onze
maatschappij aan het licht komt, zou het slechts de verdienste eener getrouwe
teekening bezitten; - zijn doel reikte hooger: zoo het aan hem stond, hij zou ons
vaderland eene schooner, roemrijker, gelukkiger toekomst willen waarborgen.
Er is alle scherpte, maar ook alle waarheid der satyre in dit gesprek, van een rector
en zijnen kweekeling, die op het punt is naar de akademie te gaan:
‘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:
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‘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! houdt 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 niet bij u 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.
De Student, bl. 350 en 351.
Niemand zal beweren, dat den toekomstigen student uit dit gesprek zijne
bestemming helder wordt, en echter is het nog de kordaatste raad, waarmede wij in
deze reeks van voorstellingen de jongeluî naar de akademie zien vertrekken. De
auteur lascht nergens eene proeve in van de dikwijls oordeellooze zedekundige
sermoenen van vaders en voogden; maar daar, waar hij den invloed van ouders op
de keuze van den stand schetst, is de les niet minder opmerkenswaardig, dewijl zij
zijdelings wordt gegeven. Bijv. in den Jurist-Literator is de ijdele eerzucht van papa,
die er op aandringt, dat zijn zoon letteren en regten gelijken tred zal doen gaan, ‘opdat het blijken moge, dat het geld, wat m e j e Latijn en j e Grieksch heeft gekost,
niet in het water is gegooid,’ - is deze oorzaak, dat zoonlief zijnen tijd verknoeit, om
een kandidaats in de letteren te doen, waarmede Huig i n d e n d o p zijne klassische
loopbaan besluit. In den Hoveling is het de vervloekte ziekte waarvan zij in het
ouderlijke huis niet genezen zijn, de macroglossa die Koormberg tot een zedelijk
monster

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

374
maakt, de flikflooizucht; luister: ‘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.’ Hapert het, in het eerste geval, aan
verstandelijke verlichting; schort het, in het tweede, aan zedelijke ontwikkeling, wij
treffen in de Liefhebbers karakters aan, welke de ouders hun best deden tevens zoo
onbeduidend en zoo belangziek mogelijk te maken. Al overdrijft Piet Kole ietwat ik ga zijn gevoelen over zulke jongeluî aanhalen - gij kent de originelen, waarvan
de Quaden de karikaturen zijn: karikaturen, zoo als een lief vriend ze zou noemen,
die regtstandig uit de waarheid opschieten. ‘'t Is een gevolg van hunne opvoeding’,
zegt Piet Kole van de verzamelaars van handschriften en de bijeengaarders van oude
penningen; ‘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, schelpen, horens, prenten, weet ik wat? en zoo leeren zij kwanselen op de
school, schagcheren, spelen met dingen, die in hunne oogen althans kostbaar zijn.’
- En hoor nu de toepassing: ‘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 wanen,
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.’ - Erger nog, soms zendt men de jongeluî
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naar de studie - om alles, behalve om de wetenschap:
‘Maar worden de regten aldus door de meesten beschouwd? Mogt het eenmaal
zoo wezen! Maar vooral’ (geschiedt) ‘dit niet aldus door de d i p l o m a t e n . 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 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 medicijnen waren te gemeen; “het zou
zonde zijn, dat een rijke jongen zijn leven tusschen ziekbedden ging begraven, of
zijne familie met booze kwalen aanstak.” “De godgeleerdheid en letteren zijn goed
voor burgerlui, die mogen domine's 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. Ei lieve, ik bid u, wijs mij
een tweede vak, waarin men om den graad studeert, en door vijf jaren nietsdoen het
regt koopt om een boerenbedrieger - een uithangbord voor eene kroeg zonder

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

376
jenever - in den wind te hangen. Nu komt er doorgaans nog bij, dat de d i p l o m a t e n
geene overvliegers zijn.’
De Diplomaat, bl. 81 en 82.
Hoe jammer, dat niemand het verlangen des redacteurs heeft vervuld, en hem aan
de type van den t h e o l o g a n t geholpen; onder de motieven, waarom sommige
dezer studeren, schuilen ook allercurieuste. Waartoe zouden wij echter op meer
bewijzen aandringen van het hedendaagsche gebrek aan degelijkheid, aan helder
bewustzijn onzer roeping in haren ganschen omvang, aan de kloeke
levensbeschouwing, welke onze vaderen in de zeventiende eeuw onderscheidde, toen
Leiden, door heel Europa vermaard, de voedster van schier alle groote mannen was?
Het opstel - de Student - wij verloren het te lang uit het oog - schetst in breede
trekken, hoeveel er afhangt van de wijze, waarop het eerste jaar aan de akademie
wordt doorgebragt, het gevaarlijke van valsche schaamte, het behoudende van vroege
liefde. Het tweede jaar ziet den evenaar in het huisje tusschen de geestige vermaken
en de ernstige studiën; het is dat tweede jaar, waaraan elk waar student de zoetste
herinneringen heeft dank te weten, vrijheid, onderzoek, weelde, zoo als geen andere
stand veroorlooft, duldt of aanbiedt. In het derde jaar heeft ‘een totale
student-verduistering van twee maanden plaats, welke voor de geheele hoogeschool
zigtbaar is,’ hij wordt kandidaat, hij komt er door, en met glans. Het vierde jaar ziet
hem geëngageerd en hybridisch; hij is bij zijn meisje of op zijne kamer; hij vrijt of
hij blokt. Het vijfde jaar is dat der promotie, ‘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 daar
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mede nu vooruitgekomen!’ Wij willen het gelooven, Klikje! - ik mag dat vertrouwelijk
woord, waartoe de auteur op andere plaatsen het regt geeft - wij willen het gelooven;
maar waarom hier geen hooger toon aangeslagen, waarom hier niet onderzocht,
waardoor er zoo weinig verband is tusschen de wetenschap en de maatschappij,
tusschen de werkelijke wereld en de wereld der studie? Gij kunt ons antwoorden:
‘Ik schreef Studenten-typen, en geene bedenkingen over d e n g e e s t o n z e r
a k a d e m i ë n ;’ maar gij, die zoo geestig den draak steekt met de verpligting eene
d i s s e r t a t i e te schrijven, welke zoo vele w e t t e n e n b e s l u i t e n hervormd en
afgeschaft wenschtet, gij ziet te juist, om ons niet toe te geven, dat uw laatste opstel
er eene ronding, er eene volledigheid door had gewonnen, welke er nu aan ontbreekt.
Waarom, auteur, die zoo gaarne eene les aanschouwelijk maakt, die haar zoo fraai
in beelden brengt, waarom dit ook hier niet gedaan, en de wetenschap op de
maatschappij gewroken, zoo als toch dikwerf het talent, aan de akademie ontwikkeld,
dit ten onzent doet? Uwe laatste schets, hoe aardig ook, heeft daardoor nu iets
eenzijdigs - wij willen de aanmerking verzachten, door haar mede te deelen; er is
des ondanks waarheid en verdienste in.
‘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. Een week daarna komt een andere 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!
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‘Gij schijnt wel groote behoefte te hebben, mijnheer, om uw vaderland nuttig te zijn.’
(Plegen onze Excellenties zoo ironisch te zijn?)
‘En om te eten!’
(En onze sollicitanten zoo laag?)
Aldus wordt het volk zedelijk verlamd en neêrgedrukt. 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 z i j n h o o f d h e e f t g e s t o o t e n . 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?’
De Student, bl. 365 en 366.
Hoe een boek dat portée heeft, ons medesleept, hoe het ons vergeten doet, dat de
redactie van het tijdschrift, waar-
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voor deze bijdrage bestemd is, ons slechts enkele bladzijden mag inruimen!
Wa n n e e r komt de jongeling aan de akademie? w a a r t o e bezoekt hij haar?
w a a r m e d e is hij uitgerust? w e l k e is zijne verhouding tot de maatschappij,
wanneer hij in deze terugkeert? Zietdaar vragen, die wij aanstipten, die voor zeven
achtste worden beantwoord door den hoofdinhoud des boeks, h o e men studeert.
Gelukkig eischen de overige typen van ons geene uitvoerigheid, evenredig aan die,
waartoe ons de eene verpligtte, om de strekking van het werk te doen kennen. Wij
zouden er thans prijzende van kunnen scheiden, dewijl de meest bevoegde recensenten
van de getrouwheid dier teekeningen, van het juiste dezer karakterschetsen, dewijl
de jongelingschap, welke te Leiden studeert, er reeds een oordeel over heeft uitgebragt,
dat voor de eigenliefde, voor den kunstzin, voor het hart des auteurs streelend moet
zijn. Hij schilderde onder hunne oogen; hij ontleende hun zijne tinten en toonen;
waar zij gelijkenis vinden, moet hij de natuur op de daad hebben betrapt. En echter
mogen wij niet met de mededeeling van enkele proeven besluiten - echter zou de
schrijver te regt over ons mogen klagen, zoo wij de veelzijdigheid zijner studie niet
in het licht stelden - echter zouden wij vreezen der waarheid te kort te doen, zoo wij
onze gedachten verheelden over eene aanmerking, welke wij, al fluisterende en al
fleemende, op het naakte van enkele der schetsen van Klikspaan hoorden maken.
Bivalva en de Aflegger zijn minder schetsen, h o e men al studeert, dan hoe men
het n i e t doet. Bivalva had geen opstel verdiend; Bivalva is, volgens den auteur
zelven, ‘een paddestoel, eene stinksloot, de akademische aï,’ Bivalva zou
waarschijnlijk niet geplaatst zijn in eene galerij, waarin waardiger dan hij ontbreken,
zoo Klikspaan niet vroeger in zijn werk had geschreven: ‘De Aflegger is het far-niente
in zijne onedel-
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ste incarnatie.’ Dat was niet waar, en de schrijver wilde zijne ‘onwillekeurige logen’
herstellen: hij had het korter kunnen doen. Alle partij, welke er van schepsels als
Bivalva te trekken valt, is hen op eenen donkeren achtergrond te plaatsen, is hen
even af te schaduwen tot tegenstelling; Klikje zelf heeft het gevoeld. Van achttien
bladzijden, die het opstel beslaat, vult hij er slechts acht met zijn Bivalva, en schrijft
er van deze nog ééne vol met eene opgewondene passage over de jeugd, die grillig
afsteekt tusschen de weêrzin-inboezemende figuur - ‘wiens adem met jeneverdeelen
is bezwangerd - - die wel eens bloed spuwt, maar er niet aan sterft.’ - Wij schromen
te minder deze bedenking te opperen, dewijl het voor het overige tot de verdiensten
van den auteur behoort, to come to the point. Deze type is ingelascht tusschen een
aanloopje over de terugkomst der jongeluî aan de akademie na de groote vacantie een aanloopje, dat Klikspaan gebruikt, om de Leidsche slungels te hekelen, die in
den viertijd de studenten singeeren - en eenen brief, aan den Hollandschen Spektator
van v. Effen ontleend, een' Bivalva van 1732 - een' brief, die den schrijver de vraag
ontlokt: ‘1732! Zouden wij dan waarlijk aan vooruitgang moeten wanhopen?’ Waarom? - Dit is het eigenaardige van Bivalva, hij behoort tot alle typen (en is van
alle eeuwen); er is geene, die zich beroemen kan geen Bivalva te bevatten. ‘Hij is
het grondsop, het zaksel, de drab van allen.’ (bl. 203).
Wij klaagden over het onvolledige van den Student; wij hadden eene bedenking
tegen Bivalva, voor den Aflegger hebben wij niets dan lof. 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 logeerens, bij een neef
of broeder mogten afkijken, naar het uur reikhalzen, dat hun de studentenwereld
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zal opensluiten. Van dit hout snijdt men Afleggers. Afleggers nu zijn diegenen, die
de studie als eene sinecuur beschouwen, of een voorwendsel. -’ Het is vooral bij
deze, dat het minder krachtige, het minder degelijke van het Hollandsche volkskarakter
der negentiende eeuw, in vergelijking met dat der zeventiende, aan het licht komt;
alles wat Afleggers nu doen, werd toen door de wilde snoeshanen gepleegd; maar
wanneer zij het op de akademie aflegden, en het zeegat uitmoesten, kwam er iets
meer van te regt, dan van de figuren door onzen auteur geteekend: ‘Hij scheidt er
uit, hij heeft geen lust meer, zijn oude heer heeft wèl van de studie; hij gaat jenever
stoken of planken zagen, of naar de West, of hij is met een troep koordedansers
mede,’ of ‘hij wacht op een schip, dat hem naar Java, zijn vermoedelijk graf, zal
overvoeren; en converseert veel met serjeants van de afdeeling.’ Het is geen overvloed
van levensgeesten, die hen prikkelt, die hen in alle genot zwelgen doet, ‘het is alleen
maar tijdelijke, invallende opbruisching, overdrevenheid, jeuking, opgewondenheid
der jeugd. De Aflegger bemint in de eerste plaats rust, hetzij op eene canapé, of
tusschen de wielen.’ En r u s t r o e s t !
Klikje teekent ons drieërlei Afleggers - de schikking van dit stukje is fraai - de
onderscheiden toon allergelukkigst getroffen. Gusje van IJken, wordt door zijn' papa
van de akademie gehaald, ‘op de hoogste sjees, die ooit is gebouwd geworden,’ daar
de vertering van het zoontje den ouden heer te hoog loopt. - Verkolken verhuist dewijl hij.... naar Amsterdam is geweest - luister (zijne hersens zijn nog wat rookerig
van het feestvieren): ‘Ik 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 werd vervloekt nijdig. Jufvrouw,
zeg 'k, ik ben geen dwingeland,
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maar ik ben student. Eens gezeid blijft gezeid. En nou zeg ik: ik verhuis dadelijk. Ik
heb een bliksemsch s t a n d j e g e s c h o p t ;’ hoe waar is de opmerking des auteurs
over zulke karakters: ‘Dolle streken zijn het, geene aardige, zoute, puntige gezegden!’
- Charles Groempt ging naar de akademie, uitgelaten van vreugde, dewijl hij zich
daar zijn zin voor den fijnen smaak der ouden eerst regt zou ontwikkelen; Charles
walgt van de dictaten, en Charles gaat onder. - Het bezoek van den ouden heer bij
Gusje is een meesterlijke proeve, hoe een aflegger vertelt; wanneer wij niet reeds
zoo veel ruimte hadden gevergd, schreven wij het af; een bravissimo tot den auteur
volsta. Het verloopen van Charles is fraai geteekend, vooral zijne aarzeling den
litterarischen professoren te bekennen, dat hem hun collegie niet bevredigt; men
schrikte hem af, het zou zoo pedant schijnen. ‘Och, dat pedant vinden!’ roept de
auteur uit; wij zullen straks een bewijs bijbrengen, hoe juist hij in dit opzigt ziet.
Wij scheiden van de Afleggers met deze algemeene karakterisatie:
‘Hij merkt niets op, en leidt eene soort van planten- of liever beestenleven. Toch
heeft hij aanvallen van wijsgeerigheid, en voert u op uwe redeneringen tegen zijne
wijs van leven met den grootsten ernst en de meeste koelbloedigheid te gemoet:’
(een beetje zwaar, die laatste zin):
‘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.’
De Aflegger, bl. 163.
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Die pleegt anders voor d e n D i p l o m a a t , voor d e n H o v e l i n g , voor de
L i e f h e b b e r s te zijn bestemd. Uit vroegere aanhalingen is het den lezer duidelijk
geworden, wat hij onder een' diplomaat, wat hij onder liefhebbers moet verstaan. De
eerste is ten toon gesteld, zoo als hij het verdiende, met al den afkeer, dien een student,
wien de wetenschap dierbaar is, voor hem gevoelt. ‘Gelukkig, dat het ras begint uit
te sterven.’ De laatste zijn met talent tegenover Piet Kole geschilderd, Piet Kole, die
hen, met al den overmoed van eenen degelijken grompot, voor het mafje houdt. Of
Jaap en Chris er zich aan zullen spiegelen? wij wenschten, dat wij er ons mede mogten
vleijen.
Tot proeve van geestig aanzetten eener schets, deelen wij een paar situatiën mede:
‘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
(met naamteekeningen).
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 zich zelven.
‘Ja,’ zegt Kole, die zich door niets van zijn stuk laat brengen, en niet ophoudt de
Quaden te tergen en te traite-
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ren, - 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 zijnmond uit gaat; ‘jullie willen wel zoo; je hebt het weer expres gedaan, 't is al weer
een pretext om te schikken.’
Maar Jaapie blijft stom. Jaapie is n u r k s , en als Jaapie eens n u r k s is, dan blijft
Jaapie n u r k s .
‘Kereltje, vadertje, mannetje, schenk toch een kop thee! Chrisje moet niet boos
zijn. Kijk eens, 'k heb iets voor je meêgebragt, Chris!’
Stil tegen Klikspaan:
‘Van morgen met het klankbord (alias van der Merk) expresselijk vervaardigd.’
‘Eene handteekening! Van wien? Ik kan ze w a a r e m p e l niet lezen.’
‘Dat verwondert me! 't Is de handteekening van Ossian.’
‘O, die dichter?’
‘Juist, bij toeval aangekomen. Die moet je bij Maria Stuart leggen, die 'k je laatst
gaf, dan zijn de Schotten bij elkander.’
Wij gaan aan 't zoeken naar hare g e m a r t e l d e M a j e s t e i t , op dezelfde wijs
uit Koles fabriek gekomen.
------------Eindelijk vindt men de Schotsche Koningin. Op haar volgt Hobein, wiens
gesteendrukte naamteekening, gelijk de facsimilés 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.
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‘Dien heb ik toen, geloof ik, op het vuur gesmeten.’
Kole werpt den stoffel den honendsten blik van verachting toe, welken men kan
uitdenken. Hij wierp hem toe aan eene talrijke kaste, die ons land verpest. Zulk soort
van volk is voor de intellectuëele 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 welversnedene pen, er op geschreven:
‘OSSEJAN.’
De liefhebbers, bl. 171, 172, en bl. 174, 175.
De Hoveling is eene zedenschets, die ijzing aanjaagt. Om haren indruk bij de
professoren op te wegen, neen, om billijk te zijn, lassche Klikspaan in eenen
volgenden bundel - en wij zien dien gaarne van hem te gemoet - een opstel in, dat
een' hoogleeraar in een beminnelijk licht stelt, als welwillend, als verstandig, als
degelijk vriend der jongelingschap. Intusschen zij hem voor deze dank gezegd! Er
behoort moed toe, niet om een zoo verachtelijk schepsel als Koormberg der algemeene
verachting prijs te geven, neen, om met zoo veel tact ligtzinnige dronkenschap
tegenover zedelijke verdorvenheid, de uitspattingen der jeugd tegenover de misdrijven
van graauwe haren te stellen, om zoo waar te zijn, in eenen tijd, die zoo kiesch heet.
‘Stille waters hebben diepe gronden;’ de schets zij vaders en voogden, die zulke
heele lieve, zoete jongens hebben, ter overweging aanbevolen.
Wij hebben de zwartste figuren uit het Boek van het akademieleven vlugtig
beschouwd; De Student-Leydenaar, De

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

386
Jurist-Literator zijn twee ongelukken; De Klaplooper is de geschiedenis eener
karakterziekte, vol studie, treffende van waarheid. Een woord over de beide eerste.
De Student-Leydenaar opende de reeks der schetsen en vond dadelijk sympathie;
het was de teekening van een eigenaardig lijden: student te zijn, zonder iets van de
vrijheid te smaken, welke voor den degelijken jongeling tot de aanlokkendste
geneugten der studie behoort. Er is geene philosophie, welke zich over dergelijke
ergernissen, over de ellende van ieder uur, door vergelijking met wie ons gelijken
heeten verzwaard, kan heenzetten. En de auteur besloot die eerste proeve alreeds in
den geest, welke al de overige zoo zeer zoude aanbevelen: ‘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 hebben bewogen.’ De Jurist-Literator, aan
Klikspaan door eenen vriend medegedeeld, was de opneming waardig; wij hebben
reeds door eene proeve gestaafd, hoe zeer deze type met het overige des boeks in
strekking harmoniëert. Het is eene andere soort van lijden; ziehier, wat den besten
der drie, welke de ongenoemde ons schildert, ziehier wat Willem noopt literator-jurist
te worden. ‘Het is òf een vader-advocaat, die hem langzamerhand eene uitgestrekte
praktijk kan bezorgen, òf een vader-hoogambtenaar,
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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.’ De Klaplooper eindelijk... maar gij
kent hem allen, mijne lezers! wie gij zijn moogt, en echter rade ik u de lezing van
Klikspaan's studie dringend aan. Het zal u den besten maatstaf geven voor de juistheid
van zijn teekenstift, voor de naauwkeurigheid zijner opmerkingsgave! Gij zult den
klaplooper akademisch genuanceerd zien, maar bekennen, dat hij van de familie is
der plagen, die u te huis, of buiten; die u, of gij weidsch en of gij schraal leeft; die
u, of uw gezelschap waardig is gezocht te worden, of dat gij doorsaai zijt, die u allen
en alom kwelt. De klaplooper is overal liever dan te zijnent; ook heeft hij geen te
huis. Het stukje is reeds vroeger in de Gids met lof vermeld, slechts met verdienden
lof; wij zouden eene proeve geven, wanneer wij een' ganschen Gids mogten vullen.
Echter resten ons nog drie opstellen, De student buiten de academiestad, - De student
auteur - en Flanor, ter beschouwing; de twee laatsten zijn in onze schatting de fraaiste
uit den bundel. Het eerste is een aardig stukje, door zijnen titel verklaard; de
teleurstellingen van den student, die voor het eerst naar zijne geboorteplaats terugkeert,
en in het ouderlijke huis alles wedervindt, zoo als hij het er liet, niets gewijzigd naar
de verandering, welke zijne begrippen hebben ondergaan, in volslagene disharmonie
met de wereld, die zich voor hem heeft ontsloten. Enkele bladzijden zijn ietwat
Fransch van stijl, bl. 243, 244, 245, 247, soms ietwat Fransch van gedachte: de Houri,
op bl. 246, vooral; maar de parodie van Helmers' Batavieren is eene der geestigste
proeven van een genre, gewoonlijk zoo arm aan geest, en

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

388
het uitstapje van het dispuut-collegie, het toertje naar Kleef, is in den natuurlijken
toon geschreven, welken wij Klikspaan benijden. De student-auteur, Flanor
inzonderheid, nemen hoogere vlugt. Het oordeel, over den eersten geveld, is pregnant
van bon sens; het fragment over de verpligting eene dissertatie te schrijven, tintelt
van geest. Hoe gaarne schetsten wij den begaafden auteur Piet Zwaan, of van
Beuselwoude na! Maar wij hebben eene proeve beloofd, hoe juist Klikje oordeelt
over alles, wat aan de akademie als pedant wordt veroordeeld; wij zullen woord
houden:
‘Het pedantisme! de vreeselijkste banvloek, die tegen een akademieburger 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 daar 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 dien zelfden avond bedankte iedereen, op den
n a a u w g e z e t t e n Fiscus na, die daardoor ook zeer pedant werd. Eens voor altijd!
- Leidenaar, luister! - spreek nooit over kinderen bij studenden; studenten zijn
m e n e e r e n ! Op dengeen, die zich afsluit, die anders kijkt, groet, loopt, iets anders
heeft, draagt, begeert, najaagt, dan de groote menigte, wordt het gruwzaam
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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
akademie wordt te veel de middelmatigheid, die zuster der allemansvriendschap, in
de hand gewerkt, en al wat er buiten steekt de 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.’
De Student-Auteur, bl. 95 en 96.
De schilder van het dagelijksche leven wordt onwillekeurig zedengisper, wanneer
hij waarachtig kunstenaar is, wanneer hij zijne roeping begrijpt!
Flanor (waarom dat motto, Klikspaan?), Flanor, de bijdrage, die der andere
opstellen de kroon opzet, Flanor is een fragment der historie van eenen genialen
wildzang, eenen r a z e r onzes tijds, maar wien men, volgens de bekende oude
anecdote, gaarne zijne dochter geeft, dewijl hij v r o e d is geworden, ondanks, een
beetje misschien door het r a z e n z e l f ; zoo waar is die oud-Hollandsche
levensbeschouwing ook in onze dagen. Er ligt een waas van poëzij tot over zijne
uitspattingen, een waas van negentiende-eeuwsche romantiek; maar in welken toestand
gij hem ook in dit opstel aantreft, en zij zijn vele en velerlei, altoos is hij de ferme
jongen, waarin een knappe vent steekt. Het stukje is het rijkste van alle aan situatiën;
eene baan-scène; eene punchpartij; een twist op de societeit; een duel bij het huis ten
Deijl; een diner aan de Tafel: A l g e m e e n e V r e e t z a a m h e i d t o t
o n d e r l i n g e Vo l m a k i n g ; een standje met de
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Leidsche burgerluî (het Leidsche graauw had ik schier geschreven); een gevecht met
deze; een vonnis over de jongeluî; een gevangenistooneel, dat het dwaze der straf
doet uitkomen; wat al incidenten in zes en zeventig bladzijden! Altoos is Flanor
hoofdfiguur; alles is dienstbaar ter ontwikkeling van zijn karakter, hetzij hij na de
avondwandeling Niersteiner drinkt met een' vriend, die zijn doctoraal heeft gedaan
- hetzij hij er op de baan een' makker aardig doet inloopen, met het weêrgalooze
‘Bonsoir, jas van Slot!’ - hetzij hij evenmin een heilig boontje blijkt als de overigen,
wanneer hij met een: ‘Sakkerloot, Leen!’ uit onze oogen verdwijnt - hetzij hij vijf
kwartier later op zijne kamer dapper gaat zitten werken, totdat de feestklok slaat. De
auteur gebruikt dien tijd, om ons zijn' held geheel te doen kennen, krachtig,
levenslustig, geestig, en ondanks dat alles, bij vlagen studerende, zoodat blokkers er
van versteld staan, en waarna het flaauw is te zeggen, dat hij eene medaille behaalde
- spotziek, opregt, w a a r in iederen zin, als schalke guit en als flinke bol. Om u een
denkbeeld te geven van het feest, ziehier onder welke auspiciën het begon:
‘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 plezier gekomen zijt; neen,
hondenribben, je bent hier gekomen om te zuipen, en zoo hoop ik’ -, hier schenkt
hij een vingerhoedje rhum in een lepel en hield hem opgeheven in de hand, alsof 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
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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 (de meid) terug, de boel in orde, 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 - ‘bonjour,
Champagneglazen! ik drink op jullie uit jullie! Per angusta ad augusta!’
‘Spreek je moerstaal, 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 b'ourrasques 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 i k er het l a n d aan heb;
als het je hier verveelt, poets hem dan en ga op de k r o e g dobbelen, zoo de
commissarissen het toelaten.”
“Nu, Flanor! zet maar geen gezicht van zure appelen. Wij zullen opgewonden zijn.
En daarom stel ik voor”, - ging Slot
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voort, op een gemaakt dronken toon - “dat de champagneglazen p o e n i t e t drinken,
die zich niet gehouden schijnen (te achten) op de p i e t e r i g e toast van Gus te
bedanken.”
“Kom, jij vierde man, zeg ook eens iets! vadermoorders en landverraders kan ik
verdragen, maar geen vervelend mensch.”’
Flanor, bl. 283, 284, 285.
Wild, maar mooi, niet waar? vooral die studenten-ironie op de dichterlijke, geleerde,
stichtelijke toasten, op andere feesten in zwang, die toch ook met eenen stevigen
dronk eindigen! eene ironie, waarvan het verhaal meer blijken aanbiedt. Welligt
antwoordt gij: ‘Te ruw,’ en ziet misschien den fijnen trek voorbij, dat Flanor het spel
verfoeit! Gij zoudt u nog meer ergeren, zoo gij getuige bleeft van de allengs doller
feestvreugde, en mogelijk ook niet opmerken, hoe aardig Flanor uitkomt, wanneer
hij zijne bezopene gasten verpligt een blaadje in een album te vullen, dat hij eene
verzameling van h a n d s c h r i f t e n v a n d r o n k e n h e d e n noemt. Liever dan u
op bl. 305 te wijzen; liever dan de meesterlijke schildering van het duel te prijzen er zijn pagina's onder, die Klikspaan's hart en hoofd eer aandoen, al zijn 324 en 325
wat declamatorisch - liever dan de ruzie met de Leidenaars en de bedenkingen over
het vonnis te roemen, wil ik besluiten met een woord over het naakte van eenige
tooneelen. Ik moest u niet kennen, wanneer ik vreesde, dat gij, trots uwe bedenkingen,
het boek niet lezen zoudt. Over h e t o n k i e s c h e dus, dat men den auteur verwijten
zal, het onkiesche, dat onze witgepleisterde graven zou doen blozen - zoo zij dit niet
lang hadden verleerd!
Het is hier de plaats niet te onderzoeken, wat passende lektuur voor jonge
jufvrouwen is - water- en melkboeken waarschijnlijk - maar S t u d e n t e n - Ty p e n
ten minste zijn
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voor geene meisjes geschreven. Wanneer de student zich aan haar zal vertoonen,
kleedt hij zich, en kapt hij zich; is hij galant zonder musqué te zijn, wel aardig, maar
niet grof. Klikspaan echter wilde meer schilderen dan den jongeling, die zich, om
den wille der schoonheid, naar maatschappelijke vormen schikt en plooit; hij wilde
hem aanschouwelijk maken in het goede en in het kwade, opdat al wie invloed op
hem uitoefenen, het eerste mogten waarderen, het laatste te keer gaan, vooral, opdat
hij zich aan hem zelven spiegelen zou. Waarheid of dichtsel waren dus voor den
auteur geene voorwerpen van keuze; waarheid werd eisch, pligt, wet. Hij snuffelde
het levensboek door, en hij kwam aan het hoofdstuk der ontucht; - zou hij ons
voorbeeld volgen, die meenen, dat het er is uitgescheurd, wanneer wij het overslaan?
Hij m o g t h e t n i e t . Zou hij er den stralenkrans der poëzij omwerpen, zoo als
dichters en schrijvers doen, welke ieder leest; zou hij zich verlustigen in het schilderen
van dartele geneugten, in het beschrijven van weelderige uitspattingen; zou hij zich
meester toonen in de booze wijsheid, hoe slecht wij allen zijn? Hij w i l d e h e t
n i e t . Eere zij hem! Van Yken in de wafelkraam, Koormberg op straat geworpen,
de baanscène zelve, lees ze nog eens, neen, gij behoeft ze niet weêr te lezen, om te
weten, dat zij niet aanlokken, al heeft de auteur nergens de waarheid overdreven, om
eenen onwaren indruk te weeg te brengen; al heeft hij onzen tijd, onze jongelingen,
u en mij, in de betrekking der beide seksen, in zekere vaag des levens, niet beter
geschilderd dan wij zijn. Het is, of zijn tooneel met de meid van mevrouw van der
Erkelens ons allen toeroept: ‘D a t z i j n u w e z e d e n , t r o t s u w e
schoolinrigtingen en uwe verbeteringsmaatschappijen, uwe
a a n n e m i n g e n e n u w e p r e d i k a t i ë n ; voor het begin van de dienst wordt
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de kerk zelve o m b a a n d !’ (bl. 9). Of de les indruk maakte, of zij ons opwekte tot
degelijk onderzoek, wat menschelijk is, wat tot de reinheid der zeden kan bijdragen,
in verband met de onweêrstaanbare inspraak der natuur! O n s z e l v e n
bedriegen, alles op zijn beloop laten, wanen, dat we heilig
z i j n , wanneer zullen wij het toch afleeren? Waarheid slechts is vruchtbaar in allerlei
goeds!
Wij zouden eindigen, zoo als wij begonnen, met het boek vaders en voogden, met
het allen, die het wèl met de Leidsche hoogeschool meenen, aan te bevelen, zoo ons
nog niet een paar woorden over Klikspaan's Inleiding op het hart lagen. Waarom
ons, in plaats van deze, niet het vroeger beloofde opstel: Vereenigingsplaatsen,
gegeven, en wat nu de Inleiding personeels heeft, in het Besluit gelascht, zoo dat
personele vereischt werd? Het zou gelegenheid hebben aangeboden om veel aan te
vullen; - doch wij toonen ons ondankbaar, door niet liever het gegevene te erkennen,
dan van het ontbrekende te gewagen. En echter, wanneer Klikspaan eenen zweem
van studie zijns boeks in onze recensie waardeert, dan wete hij dien dank aan de
bewondering, die zijn talent; aan de achting, die zijn karakter ons inboezemt. Beide
wegen elkander, na herhaalde lezing van zijnen arbeid, op; wij weten er geen meer
doorslaand blijk van te geven, dan hem toe te roepen op dezen weg voort te gaan: maar een mooi boek te schrijven en een goed werk tevens te doen, is het geene
logenstraffing onzer inleiding over den Kopijeerlust des Dagelijkschen Levens? Neen
lezer! het voorbeeld van zulk een werk moge in den vreemde zijn gegeven, de
opvatting, de uitvoering van Klikspaan zijn Hollandsch; tegenover eenige Fransche
herinneringen van stijl staan honderd bladzijden van oorspronkelijke, levendige,
aanschouwelijke schildering over! De auteur heeft ons, door de opneming van een
dichtstukje à des Nuages,
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in het ons eerst dezer dagen ter recensie gewordene exemplaar dezer Studenten-Typen,
zijn' naam prijs gegeven; het gerucht had ons dien reeds lang toegefluisterd; wij
gelooven hem te mogen verzekeren, dat dit boek verre al zijnen vroegeren arbeid
overtreft; dat zijne uitheemsche vrienden hem, wanneer zij in eene vertaling den
Hollandschen geest konden genieten, zouden toeroepen: ‘Courage, monsieur! voilà
de l'originalité.’
Ons vaderland, onze letterkunde hebben echter hoogere regten op zijn talent, dan
de vreemde, dan de buitenlandsche - wél hem, dat hij zich van die overtuiging
doordrongen toonde! Hoe mild heeft het Hollandsch zijne ernstige poging beloond!
op menige plaats in het boek verrasten ons nieuwe bewijzen van de smijdigheid der
taal, door hem (bl. 225) in den waren geest gehuldigd. Hoe krachtig ondersteunt zij
de voortreffelijke strekking zijns boeks: d e g e l i j k h e i d ! Welk onderwerp hem
later aanlokke, in de beschouwing van welken stand zich zijn open zin verlustige,
hij verlieze die niet uit het oog; vooral in zijn doel spiegelt zich onze
volkseigenaardigheid af, en wij beloven hem de zoetste aller belooningen eens
schrijvers, de liefde dier landgenooten, op wier achting hij prijs stelt!
De gedachte der plaatjes is doorgaans geestig, - uitgezonderd den gruwel, Klikje
op het vignet linksch voor te stellen, waarschijnlijk eene onachtzaamheid van den
graveur, - maar haar licht en hare schaduw is voor omtrek te mild en voor teekening
te schraal; de uitvoering is den inhoud waardig.
Ten slotte: Aan allen die het wèl meenen met de Leidsche hoogeschool, aan ouders
en voogden zij dit boek nog eenmaal aanbevolen met de les van Goethe:
Schädliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrthum.
Wahrheit heilet den Schmerz, den sie vielleicht uns erregt.
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III. De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en
voorkomen van verschillende standen.
IV. Nederlanders door Nederlanders geschetst.
Zoomin het eene als het andere dezer werken is voltooid; wat spoort ons aan, over
de tot heden in het licht verschenen afleveringen ons gevoelen ter toetsing te brengen
van lezers en uitgevers zelve? Het belang van beide? Ik wed dat de laatste het hoofd
schudden en n e e n zeggen, wanneer wij niet aarzelen j a te antwoorden. Echter
zouden zij het ons euvel duiden, zoo wij vermoedden, dat bij de Nederlandsche
Maatschappij van Schoone Kunsten, dat bij den heer Laarman, die zich der
Nederlandsche poëzij in den Nederl. Muzen Almanak aantrok, geen ander belang
geldt dan het financiële. ‘Wacht ten minste met uwe aanmerkingen,’ zeggen zij des
ondanks, ‘totdat het werk den inteekenaren is afgeleverd.’ Totdat de gelegenheid ter
aanvulling van het ontbrekende is voorbijgegaan, met andere woorden, totdat het
voorstel van eene wijziging in het plan te laat komt? ‘Och, die lastige, die
aanmatigende kritiek!’ Waarom het laatste, mijneheeren? Het publiek oordeelt immers
ons beide? Gij zoudt mij door het eerste schier in verzoeking brengen het er voor te
houden dat gij onze voorbarigheid gisptet, om onze beoordeeling te ontgaan. ‘Neen,
maar wij weten nog niet, of wij ons werk wel zullen laten beoordeelen,’ antwoordt
deze; ‘neen; maar ik ben later niet ongenegen een exemplaar ter recensie in te zenden,’
herneemt gene. Het eene antwoord zou allervleijendst voor de vaderlandsche kritiek
zijn, wanneer wij zeker waren, dat wij ons niet bedrogen, toen wij die aarzeling aan
zedigheid toeschreven. Het andere strekt haar minder tot eer; de aanbieding van een
werk, de conditio
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sine qua non eener beoordeeling, zoo dra, voeg er bij, zoo gunstig mogelijk! Welk
eene betrekking! De kritiek afhankelijk van de uitgevers, - ten minste in de keuze
der werken, waarover zij haar oordeel heeft uit te brengen, door de luimen van deze
bepaald. ‘Ik zend geene boeken meer,’ eene bedreiging, een vrijbrief, ‘dan heb ik er
ook geen' last van’ Waarlijk, zoo iets, zulk een uitroep, zulk eene vooronderstelling
geven de maat aan voor de begrippen, welke vele onzer uitgevers van kritiek hebben;
zij stellen de volslagene nietigheid in het licht van wat voor deze pleegt door te gaan;
de onvermoeide voorproefster der leesgezelschappen, de verslagengeefster in weinige
regelen, des boekhandels bogtige trompet, zoo als zij zich beijvert te zijn. Vandaar
de minachting, voor recensenten veil, - den waan, dat het zoo ligt is een werk te
ontleden, - het vaandel, op het bolwerk aller middelmatigheid geplant: que la critique
est aisée, mais que l'art est difficile! Men verbeeldt zich de moeite en de studie eener
recensie te beloonen met de aanbieding van een exemplaar, al is het een prul. Het
komt in de bekrompene gemoederen niet op, dat er hooger prikkel, dan de liefhebberij
onze bibliotheek uit te breiden, toe vereischt wordt, om af te dalen tot de laagte,
waarin sommige genres bij ons nog rondkruipen. Hoe zou het hun invallen, dat
niemand, die zijne vijf zinnen heeft, zich in ons kleine land aan den haat van
letterkundigen - door allerlei maatschappijen en genootschappen aan elkander
verknocht, en voor elkander inschikkelijk, tot lafheid, tot simpelwordens toe - dat
niemand zich aan dien haat blootstelt, ten zij waarheid, volksontwikkeling, kunstroem,
voor hem iets meer zijn dan brommende klanken, in iedere verhandeling met succes
te gebruiken, maar, in de toepassing op onze tijdgenooten en ons zelve, niets meer
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dan dingen, waarmeê men 't zoo naauw niet nemen moet!
Wij wenden ons van onze uitgevers tot onze lezers; mogten zij het ons ten goede
houden, dat wij met een woord de onafhankelijkheid der kritiek trachten te handhaven!
De Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten te 's Hage gaf en geeft nog,
blijkens den titel van het eerste werk, de Nederlanden uit. Wat zij onder dat voor
velerlei opvatting vatbare woord verstaat, duidt zij nader aan door Karakterschetsen
en Kleederdragten; d e N e d e r l a n d e r s dus, n a a r l i j f e n z i e l . Neen, Houding
en voorkomen van verschillende standen komen achteraan, - een afdingertje op het
eerste begrip, meer nog, eene wijziging, waardoor het willekeurige de plaats van het
wijsgeerige inneemt. Immers dat het twee honderd teekeningen zullen zijn, van de
voornaamste Nederlandsche kunstenaren, met tekst van de beste schrijvers en
gravuren van den heer Henry Brown, dit mag u eene hooge gedachte van het gehalte
der te leveren stukken inboezemen, voor het onderlinge verband van deze, voor de
harmonie des geheels, geeft het u niet den minsten waarborg. Daar de heer J.J. van
Ryckevorsel, b e s t u u r d e r , ons op den omslag der afleveringen geene nadere
inlichting geeft over het doel, door hem beoogd, zullen wij het werk zelf moeten
analyseren. Anders zou het onzen lezers welligt gaan, zoo als het ons ging, ons, die
den inhoud uit den titel meenden te kunnen gissen, en ons echter bedrogen.
De Nederlanden zijn opgedragen aan Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin;
wat was natuurlijker, dan dat wij op eene veraanschouwelijking van het volk harer
keuze rekenden? Onze eisch, dachten wij, had niets onredelijks, want wij rigtten die
tot eene maatschappij, welke ‘voornaamste’ en ‘beste’ ongevergd in hare aankondiging
laschte. Wij vleiden ons daar-
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om met eene voorstelling der lagere standen in hunne eigenaardige kleederdragten,
eene afspiegeling van hetgeen de letterkunde in hunne zeden nog goed ronds, nog
opregts, nog manhafts, nog oorspronkelijks, nog voorvaderlijks, nog voortreffelijks
waardeert; zoo begrijpen wij van het standpunt der kunst het gemeene, zoo levert
ook dat eene schoone zijde op. Wij hoopten, wij verlangden den middelstand te zien
vieren en vereeren als de kern van elken staat, als de kern van ons burgerlijk koningrijk
vooral; het scheen ons Hollandsch toe, dien uit liefde tot voorwerp van studie te
kiezen. De hoogere standen eindelijk, wij rekenen er op, dat ons deze zouden worden
afgeschilderd met al den glans, die onzen kunstenaren bij de troetelkinderen der
fortuin zou aanlagchen, voorgesteld met al h e t talent, dat schrijvers den bevalligen
vormen gaarne wijden; sympathetisch als iedere letterkunde, als elke kunst met het
weelderige, het beschaafde, het verhevene gestemd is. Waarom zouden wij het
verhelen? een reeks van beelden ging onzen geest voorbij, de blikken der doorluchtige
Vrouw waardig. Het waren geene scherpe tegenstellingen, als die, welke het land
harer geboorte aanbiedt: lijfeigenen aan de voeten van den adel, hutten, door de
hooge daken van paleizen overschaduwd; het was een h a n d e l d r i j v e n d v o l k ,
honderden eerst schijnbaar gelijke, allengs zigtbaar grootere, maar toch allen naar
elkander zweemende; maar allen onmisbare schakels eener maatschappelijke
huishouding als die, welke haar groote voorzaat ten onzent waardeerde. Een waas
van g e l i j k h e i d lag over allen, door de voor allen gelijke regten, door de voor
allen verbindende pligten; het huiselijke was zoowel een algemeene karaktertrek,
als het nijvere. Zulk een indruk des geheels werd verhoogd, door schoonheden van
uitvoering, door in het licht stelling van bijzonderheden, der aandacht eener
beschaafde vrouw, der
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goedkeuring eener voortreffelijke gade, der toejuiching eener voorbeeldige moeder
overwaardig; de nationaliteit blonk uit in het zindelijke en in het spaarzame, - in de
heiligheid van den echt, - in den eerbied voor ouden van dagen, - in de deernis met
allerlei ellende, - in den ernst van hoe ook onderscheidene godsvrucht, in den
algemeenen eerbied voor de wet. Niemand verdenkt er ons daarom van, wij gelooven
het te mogen zeggen, dat wij onze ooren gespitst hadden op eene doorgaande lofrede
van onzen volksaard. De voorstelling zou hare hoofdverdienste, zou waarheid hebben
gemist, wanneer zich geene schaduw over dat zonnige tooneel voor eene wijl had
verbreed, wanneer de verwarring van begrippen, de verdwenen degelijkheid, de
algemeene geldzucht, niet scherp waren gehekeld; wanneer de Vorstin, - die slechts
hare roeping begrijpt, wanneer zij belang stelt in onze letterkunde, - geenen eerbied
voor deze had opgevat, om den moed, waarmede zij het verkeerde gispte, om den
ijver, die haar voor veredeling deed blaken, om het beginsel. dat haar bij hoog en
laag op waarachtige menschelijkheid deed aandringen!
Onder eene grondwettige regering moge het koninklijk vaderschap des lands tot
de overjaarde herinneringen, tot de anomaliën behooren, onze Koningin, die
onvermoeid naar eenen schooneren titel streeft, dan haar door geboorte of huwelijk
geschonken werd, dien zij zich zelve verwerven moet en mag, dien ons hart haar
aanvankelijk toekent, Anna Paulowna is moeder van een ander volk dan dat, in deze
Nederlanden veraanschouwelijkt! Indien het niet overijld is, uit de dertig gekozene
toestanden tot de nog ontbrekende twee en twintig te besluiten, dan zal dit werk
geene weêrga hebben in ééne zeldzame soort van eenheid: in de liefhebberij voor
het gemeene! Een paar types uitgezonderd, klimmen wij naauwelijks tot den
middelstand op; geene der faculteiten van de hooge-
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school is veraanschouwelijkt; noch de vloot, noch het heir zijn vertegenwoordigd;
de beurs zelve ontbreekt; wat vraagt gij naar het hof? Wij weten niet waaraan dit toe
te schrijven: aan de keuze des bestuurders, of aan die der voornaamste kunstenaren
of der beste schrijvers; - wij zouden sarcastisch genoeg zijn er de oorzaak van te
vermoeden in de vreeze iemand te krenken, iemand van eenigen invloed, hoe
onbeduidend dan ook, hoezeer zijn stand gisping verdiende; wij zouden dit doen,
zeggen wij, wanneer de behandeling der gekozene van wijsgeerige strekking getuigde.
Maar ook bij de keuze van toestanden, in mannen van smaak slechts verklaarbaar
door het hoogere doel, dat hen aanspoorde, ontbreekt die doorgaans geheel.
Omroepers, Aansprekers en Klapperluî; Schoorsteenvegers, Slepers en Haringkoopers;
Schippersknechts, Voerluî en Huurkoetsiers, ja, Straatjongens en Wafelmeiden en
Duivenmelkers en Peuëraars, zietdaar de aanlokkende voorwerpen, die de
Nederlanden voor meer dan de helft vertegenwoordigen!
De overige zijn Visschers en Jagers en Schippers, Kruijers en Brievenbestellers,
Luthersche Weesmeisjes uit 's Gravenhage en uit Amsterdam, een Boertje op schaatsen
en een Kolver in hemdsmouwen, een Doodgraver, een Barbier, een Markensche
Visscher, een Noord-Brabandsch Meisje en een Melkmeisje, neen, ook nog een
Hondendoctor. Daar hebt gij ze alle. Welk eene bende!
Eenige, het valt bij den eersten opslag in het oog, eenige van deze zijn geene types,
kunnen geene types opleveren; het Scheveninger Visschershuisgezin b.v. had zich
in dit werk met eene plaat kunnen vergenoegen, - wanneer al de Luthersche
weesmeisjes uit al de steden van ons vaderland moeten geteekend worden, en de
overige gemeenten in alles naar evenredigheid, dan zal de Maatschappij verpligt zijn,
honderde
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deelen uit te geven. - Een Kolver vertegenwoordigt noch stand, noch beroep, noch
ambacht, hij is naauwelijks eene individualiteit; - iemand, die louter Kolver zou zijn,
is hij denkbaar? - De Straatjongen, kan hij eene type leveren? Le Gamin de Paris
behoort tot de tegenwoordige ontwikkelingen, liever nog verbasteringen van het
volksleven der Babelstad onzes tijds; maar de straatjongens der Nederlanden, hebben
zij niet honderde gedaanten, spreken zij niet honderde tongvallen? - Het melkmeisje,
wat teekent gij mij, zoo ik u daarom plage, het aardig Kennemer ding, of de bolle
Geldersche deern? - De Sleper, het slepen is Hollandsch, het is eene naar den bouw
onzer steden geëvenredigde wijziging van den buitenlandschen karreman of
overvoerder; maar waarom de Sleper uit Rotterdam? - Het Noord-Brabandsche
Meisje, heb ik niet evenveel regt, om het mij zoo, als gij om het u zus voor te stellen?
- Bij den Schippersknecht bekruipt mij de vreeze, dat er geen einde zal zijn aan deelen
en onderdeelen. - De Schoorsteenveger; hoe, nu reeds aan de halfslachtigen, de
Savoyaard-Nederlanders? Moet de onedele gemeente, moet dat nikkertje de burgerij,
de groote wereld voorgaan?
Valt het begrip, dat men zich bij de uitgave van dit werk van types voorstelde, uit
de keuze der voorwerpen moeijelijk op te maken, de tekst der beste schrijvers is verre
van het ontbrekende aan te vullen, hoeveel aardigs hij moge bevatten. De Maatschappij
vond, voor de tot heden uitgegevene stukken, bij zeven vernuften ondersteuning: de
heer v.L. leverde v i e r opstellen; de heer t.K. z e v e n ; de heer D. t w e e ; de heer 's. een; de heer v.D.v.I. e e n ; de heer J.P.H. z e s , en Hildebrand droeg er n e g e n
bij. Ieder stukje beslaat slechts vier zijden, en vult er ter nood d r i e . Eene
bekrompenheid van cadre, die een volslagen gemis van diepte doet
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voorzien; het begin grenst schier aan het einde; - eene bekrompenheid van cadre,
waarop elk der schrijvers voor de onvolledigheid, welke wij hun met luttel
uitzondering verwijten, zich beroepen zal, ofschoon zonder regt. Immers, wat
verpligtte hen naar die schaal te werken, wat zich tot dien vorm in te krimpen? Het
talent moet onafhankelijkheid genoeg bezitten, om zijne medewerking te weigeren,
waar men het, in welk opzigt dan ook, belemmert of aan banden legt. De
typenschrijvers verlangen immers niet, dat wij hen zullen rangschikken onder de
industriëelen?
Eere wien eere toekomt! Het is u, bij de lezing van vele dezer opstellen, of de
letterkundigen privilegie hadden tot woordspelen, tot beuzelen, tot flaauw zijn; een
schrijver, wien wij, bij al zijne gaven, dikwijls meer zin voor philosophie
toewenschten, leverde hier de beste bijdrage, wij bedoelden de Kruijer van den heer
Mr. J. van Lennep. Schoon minder levendig van voorstelling dan zijne drie overige,
de Omroeper, het Wafelmeisje, de Aanspreker, nadert het, veel meer dan deze, het
doel, dat uit het gansche werk blijken moest: waardering van het inheemsche, door
wenken en lessen voor allen aanwas van eigenwaan gevrijwaard. De Kruijer is in
den waren toon; zulke types zouden de eer eener vertaling verdienen, indien dit nog
eene eer is! - zij zijn Hollandsch. Het is de handhaving van eenen stand, die uitsluitend
tot onze groote koopsteden behoort maar die van Lennep te regt tot type onzer natie
kiest. De Kruijer is v l i j t i g , b e d a a r d , n a a u w k e u r i g , s p a a r z a a m ,
z i n d e l i j k , m a t i g , boven alles e e r l i j k ; - geen ontijdige scherts over ons geduldig
vrachtenkruijen, bid ik u. Bij het:
‘Eere den Hollandschen geest!’
‘Eere den kruijer!’
waarmede het opstel eindigt, voegen wij gaarne:
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‘Eere den schrijver!’
Gemis van zin voor het eigenaardige van zulke toestanden, een voorbeeldeloos
gezwollen toon, zij maken de lezing der stukjes van den Heer t.K. vermoeijend; hij
schijnt van geen ding ter wereld meer afkeer te hebben dan van eenvoud. Luister b.v.
naar deze beschrijving:
‘En nu gy uw oogen slaat op dien glazen kast, waar de geribde kinkhoornen, de
zilverglanzige schelpen, de geschubde meirminnen, de paarlemoerkleurige doosjens,
en de anderhalf duim groote visschertjens u als de Laren en Penaten aanlachen, nu
bevindt gy u geheel in een tooverwareld, en zijt gy voorbereid op de komst der vrouw
des huizes. Zy heeft u gehoord: daar nadert zy, de nachtegaal van dit rozenbosch, de
odaliske van dezen harem; de Eva van dit Eden... Der schepping heerlijkheid, wat
is zij, dan de vrouw?’
Al dat moois geldt een hartig, maar pootig wijf, dat wij, in gramme vlaag, eene
vischteef noemen, De Scheveningsche Vischvrouw; de Scheveningsche Visscher
levert tegenstellingen in den allerlaatsten wansmaak op; wij ontleenen het volgende
uit den aanhef:
‘In eene nederige woning, een strandhut geboren, onder het gedruisch der stormen
en het geklots der golven opgevoed, mag de Scheveningsche visscher met recht een
zoon des Oceaans genoemd worden. Hij is een amphibie, dat het land tot vader, de
zee tot moeder heeft. Wat zeg ik? het land is zijn stiefvader, het schenkt hem bijna
niets, het haat hem, het verstoot hem; de zee is zijn moeder; zijn goede zorgende
moeder; het land is zijn herberg, de zee zijn woning; het land zijn dood, de zee zijn
leven; het land zijn niets, de zee zijn alles!’
Wat dunkt u?
Le méchant goût du siècle en cela me fait peur,
Nos pères, tout grossiers, l'avaient beaucoup meilleur.
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De Weesmeisjens, minder klinkklank, meer gevoel, lijden echter aan hetzelfde gebrek;
poëtische stoffaadje vervangt naauwkeurige opmerking, er ligt geene studie van den
toestand ten grondslag: hoe zoude er objectiviteit zijn? De Duivenmelker en de
Hondendokter, schoon walgelijke voorwerpen, getuigen van meer toekijkens,
Nieuwlands vertaling van Anacreon's Duifje der lippen van Rooden Kees prijs te
geven, is echter eene profaniteit, die tot personaliteit tergt! De-Klapperman van 's
Gravenhage, - maar zulk eene ontaarding van manier beoordeelt men niet.
Het deert ons, dat iemand, bedeeld met een zoo veel belovend talent, als dat van
ten Kate bij zijn optreden in onze letterkundige kringen scheen, ondanks allen raad,
naar geene ontwikkeling van wat er oorspronkelijks in hem schuilt streeft. De heer
D. leverde twee flaauwe, kleurlooze bijdragen: de Doodgraver en de Kolver; de
eerste is gegeneraliseerd tot ieders begrip van het woord toe; vergelijk daar den
Doodgraver uit the Old-Curiosity-Shop in Master Humphrey's Clock eens mede!
Voor de liefhebbers zou de schets van het Kolven waarde hebben, wanneer zij het
spel tot in de fijnste grepen aanschouwelijk maakte.
De Brievenbestelder, van - 's.
Bravo, bravissimo! De gedachte en de uitvoering dezer type verdienen als teekening
en als houtsnede evenzeer lof, en de tekst is beide ten volle waardig. Hij is veelzijdig,
zoo als het onderwerp dien eischte: hij is humaan van ideeën bij keurigheid van
uitdrukking. Ziehier eene proeve!
‘Een afgeleefde brievenbestelder, die op elke stoepbank nederzit, den bril heeft
opgezet om de handschriften te lezen, en wiens knokkels te stram geworden zijn, om
de kleine munt met gemak aan te nemen, of toe te tellen, is een voorwerp van
medelijden. Zie dien armen, moeden slover! hij hijgt als
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het warm is, hij bibbert als het vriest. Waarlijk, hij wint een zuur stukje brood! Kom
morgen, goede man! kom met een brief van aanbeveling en voorschrijving; wij zullen
dien gaarne onderteekenen, opdat u een karig pensioentje verzekerd worde, en gij
moogt rusten van uwen arbeid.’
En wanneer de hooggevierde naam van den opsteller van dit stukje er onder staat,
oude stumper! dan zal u de bede worden ingewilligd, want er is laag noch hoog, er
is niemand in ons vaderland, die aan zijn talent niet menig genoegelijk oogenblik
zijns levens heeft dank te weten!
Waarom ontvingen wij van de hand des heeren J.P.H. geene schetsen van
toestanden uit den kring, waarin hij zich beweegt; geene types van karakters, die
meer tot de voorwerpen zijner studie behooren? Het ware is de zuster van het schoone;
Typenschrijvers of Romandichters, beide moeten innig vertrouwd zijn met hetgeen
zij ons aanschouwelijk willen maken; de eerste nog meer dan de laatste, want de
mantel der Poëzij bedekt, als die der liefde, vele tekortschietingen. Schier al de
opstellen, welke wij hier met zijn naamcijfer aantreffen, bewijzen in hoe menig opzigt
vernuft kennis opweegt, maar ook hoe onvoldaan ons het eene laat, zoodra het ons
in het oog valt, dat de andere ontbreekt. Verre zij het van mij te eischen, dat zijns
gelijke s t r a a t j o n g e n s bespiede en beluistere; maar wanneer hij er ons een',
wanneer hij ons de soort schilderen wilde, dan geloof ik, dat het toezien en aanhooren
hem de moeite zou hebben b e l o o n d . Waarschijnlijk was een stukje van degelijker
gehalte dan treffender besloten, en ons de zonderlinge pligtpleging bespaard, dat wij
allen ‘min of meer straatjongens zijn geweest.’ Aardigheden en tegenstellingen vullen
drie bladzijden, maar zulk schrijven stelt aan vergissingen bloot, en verleidt tot
beuzelen. Een groot gedeelte van de Sleper uit

E.J. Potgieter, De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1

407
Rotterdam schijnt gesteld in den waan, dat de IJstad noch vracht- noch narrensleden
heeft; - een weinig onderzoeks naar Amsterdamsche Haringkoopers had over deze
een minder gunstig, een, in zedelijken zin, opmerkelijk licht verspreid; - in de
Schoorsteenveger wordt Savoije geschilderd, als wierd het door de golf van Napels
gekust. Het Melkmeisje hinkt op twee gedachten, neen, liever de schrijver doet het;
zijne poëtische herinneringen van G a l a t h e a zijn in strijd met het kloeke M a a r t j e
der plaat; hij heeft òf geen' tijd, òf geen' lust gehad de natuur, welke hij zag, te
bestuderen; hij zou ze ons dan flink en forsch hebben teruggegeven; wij hadden de
objectiviteit bewonderd, terwijl wij de individualiteit aanschouwden.
Niemand vrage: ‘Wie kent melkmeisjes zoo door en door?’ Wij vragen op onze
beurt: Waarom er, zoo men dat niet doet, over geschreven?
De Schaatsenrijder is de verdienstelijkste zijner bijdragen; wij zouden er eene
proeve uit aanhalen, indien het begin niet aan overdrijving leed, indien de passage
over de Atalantes (?) geene idiosyncrasie bewees. Men neme de nationaliteit, zoo
als zij is; men gispe haar, of men viere haar, maar men verloochene haar niet, zelfs
niet in hare afwijkingen! Grootere heuschheid zou ons schijnbaar strafoordeel
temperen, wanneer wij iemand van het talent des heeren Hasebroek hier niet bijdragen
zagen leveren, of de hoogste verdienste van het werk ware crême fouettée te zijn.
Wij zeggen daarom Staring, in zijne Homerische Vermaning, na:
Maar zwiert een kloek vernuft moedwillig van de baan,
En lokt zijn volgers uit, om blindlings meê te gaan,
Ik trok het graag terug, - al was 't ook bij de haren!

Ook het zelfde houde men in het oog bij onze bedenkingen tegen de stukjes van
Hildebrand, schoon vele van deze
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grootere waarde hebben door, - doch wij zagen eenen medearbeider voorbij.
De Liefhebberij-Jager van v.D.v.I. is een opstel van iemand, die het edele weidspel
con amore verdedigt tegen de spelbrekende j a g t b u i s d r a g e r s ; het leest prettig,
hoe oppervlakkig het is.
Hildebrand eindelijk, Hildebrand geeft aan het woord type eene elasticiteit, welke
het alles doet begrijpen; hij lijst in het raam der Nederlanden de veelsoortigste stukjes:
anecdotes, schetsen van huiselijke voorvallen, brieven, ja, kleine vertellingen; hij
doet dit niet ter voltooijing van een opstel; hij geeft zulke fragmenten in de plaats
van het vereischte of verlangde. Het boek wordt er bont van, - het wijsgeerige doel
gaat er onder te loor. De Veerschipper was eene worsteling met het onderwerp; het
opstel beloofde de zege; de Barbier hield geen woord. Het is eene proeve, eenen
verdwijnenden stand in eenen brief af te schaduwen, beurtelings overdreven en
lamzalig; mislukt deze, wij wenschen, dat Joris Krastem de laatste van zijn geslacht
zij: het stukje schijnt ons beneden de gaven van Hildebrand.
- Het Noordbrabandsche Meisje, wat is het meer dan een grap? De Limburgsche
Voerman, wat anders dan een onbeduidend blad uit de portefeuille zijner
aanteekeningen op een reisje met Vlerk? De Peuëraar, hoe kon de blik van Hildebrand
zoo lang op de afzigtelijkheid wijlen? Heeft Voltaire dan te vergeefs gezegd: ‘Mon
c-l aussi est dans la nature et cependant je ne le montre pas?’ - De Markensche
Visscher is eene goede type, - de Huurkoetsier, de Schippersknecht, zij wijken weder
van het plan af. Hoe aardig Gerrit van Stienen, d o l l e G e r r i t m e t d e v i e r e n ,
geteekend zij, een huurkoetsier, die met studenten weet om te springen, is daarom
niet de Nederlandsche, niet de vertegenwoordiger
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bij uitnemendheid van zijn slag. Wij waarderen in Kees van den burgemeester eene
fraaije vertelling, eene satyre zelve; maar is het eigenlijk iets anders dan het verhaal
van eene der honderd manieren, waarop men schippersknecht wordt, dan een bewijs,
dat men zoo goed in de lage baantjes, als in de hooge posten, soms den ongeschiktste
van allen s c h u i f t ? De Jager en de Polsdrager beschiet bijna het wit; ter proeve,
hoe zeer Hildebrand zijnen stijl meester is, schrijven wij er gaarne de volgende plaats
uit af:
‘Gebeurt het een enkele maal; het gebeurt, n o o i t zweeren jagers en polsdragers,
maar het zou noch kunnen zijn; na eene ongelukkige jacht, met sneeuw aan de lucht;
tegen het sluiten;... dat er een haas... m e ê g e n o m e n moet worden, die - op de
grensscheiding van een privative jacht ligt; - enfin! om het hatelijke woord dan maar
te zeggen, - die in 't leger moet worden geschoten, ofschoon er dan ook strikt genomen
een pols en een polsdrager is om hem te doen rijzen... Poef! de lepels hebben zich
niet boven het gras opgeheven - hij ligt al te trekken.’
Ook het volgende gesprek is geestig, als menige plaats uit de overige.
Inderdaad, het is deze heerschappij, het is zijne naauwkeurige opmerking, welke
hem er doorgaans voor behoedt tot manier te vervallen, in louter antitheses zijnen
steun te zoeken, te declameren in plaats van te schilderen. Noem dat degelijk, noem
het gezond verstand, noem het kunstzin, noem het gave; maar vraag Hildebrand met
mij, waarom hij zijn talent zoo versnippert aan beelden, welker indruk onharmonisch
is; waarom de edelste opvatting van het plan bij hem schier geene sympathie vindt?
Twee of drie stukjes van Hildebrand, den naam van type waardig; één
verdienstelijke van v. Lennep; één fraaije van
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- 's., voeg er nog een paar bij, zoo gij wilt, op de dertig zegt het toch luttel! - dat wij
de vergelijking met de Engelsche, noch met de Fransche schetsen kunnen doorstaan,
is zonneklaar! En dit eischt men, dat wij lijdelijk zullen aanzien; op zulk eene uitgave
doet men zich te goed! Wij spraken straks van een wijsgeerig doel, van een plan der
redactie. maar is er deze, heeft zij het? Immers, zij zelve levert niets; de stukjes zijn
van medearbeiders; immers, haar invloed is naauwelijks. merkbaar; het raauwe en
het rijpe schijnen even welkom. Het titelblad belooft tekst van de beste schrijvers,
meer dan de helft des werks is, met luttel uitzonderingen, door vertegenwoordigers
der jonge letterkunde, door onzen populairen romandichter, geschreven; - alle eerbied
voor die talenten! - maar wanneer men opmerkt, hoe zigtbaar het is uit de keuze van
sommige figuren, uit de behandeling van vele, dat alleen de hoogeschool de
achtergrond is der eerste, dat het land, hetzelfde gewest, de tegenwoordige woonplaats
van de begaafdste hunner is, dan vraagt men. waarom men niet naar meer
veelzijdigheid trachtte, eene hoofdverdienste, neen, een vereischte in zulk een werk?
Doch er zou geen einde zijn aan het vragen, waarom zij, waarom van Lennep, ter
afwisseling, geene beelden uit den fatsoenlijken stand schetsten: waarom men niet
naar proeven van veelsoortiger ondervinding, naar blijken van weder anders op den
toets gestelde menschenkennis streefde, in bijdragen van meer bejaarde, van niet zoo
ontwikkelde schrijvers? Wilden zij niet mede aan den dans? wij slaan tot nog toe
geen' mooijen flikker! - een begaafd vriend, dien wij over deze beoordeeling
raadpleegden, antwoordde: ‘Stook een vuurtje van krullen onder de schetsen, goed
hout zijn ze niet waardig!’
Waarlijk, wanneer de overige types aan deze zullen beantwoorden, dan wenschten
wij, dat de Maatschappij van
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Schoone Kunsten onze letterkunde voor het beuzelen had bewaard; dan zoude zij
meer lofs hebben verdiend, zoo zij louter houtsneden had uitgegeven. De gravuren
van den Heer Henry Brown, naar teekeningen, hem door onze - alweder dat
pretentieuse ‘voornaamste’ - kunstenaren - van den Berg, R. Craeyvanger, Eeckhout,
H. ten Kate, van der Laar, L.J. Vincent, enz. (wij plaatsen de namen alphabetisch)
geleverd, verdienen toejuiching, al zijn ze van eenen Engelschman. Tegenover eenen
leelijken nachtwacht, eenen schaatsenrijder met doorschijnende beentjes (anders een
lief beeldje), eene haringkooperij, die er uitziet of het een Italiaansch waterkraampje
was (de haringkooper zelf is ook vreesselijk gebakkebaard); eenen sleper, die aan
de verkeerde zijde van zijn vat loopt, staan vele fraaije figuren. De Duivenmelker,
de Brievenbesteller, de Markensche Visscher, de Aanspreker, de Sleper zelfs, schijnen
ons sieraden der verzameling.
De typographische uitvoering verdient allen lof; ware de naam des drukkers
vermeld, wij zouden hem prijzen. Uitgave en plaatwerk der Nederlanders door Nederlanders geschetst moeten voor
die der Maatschappij van Schoone Kunsten onderdoen; wij hebben een afkeer van
de bekrompene nationaliteit, welke het voortreffelijke loochent, dewijl het uit den
vreemde komt, en het gebrekkige opvijzelt, omdat het inheemsch is. Het was loffelijk
van den heer Laarman, te beproeven, wat de inlandsche houtsnijkunst leveren kon;
het was verstandig van hem zich tot de lithographie te wenden, toen het onvermogen
der eerste voldingend bleek. Mogt het gene aansporen, om onvermoeid voort te
streven, totdat wij, nakruipers, eindelijk de buitenlanders inhalen; - mogt deze het
ten laatste bij ons zoo ver brengen, dat wij onze steendrukplaten zonder blozen naast
Fransche of Belgische kunnen leg-
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gen! Het is grievend te zien, hoe wij schier in alles ten achteren zijn, - in wijsgeerige
opvatting, als in smaakvolle behandeling van toestanden, in het letterkundige, - in
veraanschouwelijking van deze, in de kunst, zoo in hout als op steen! Of zijn de
lithographiën in dit werk, in hare soort een schaduw, voortreffelijker dan de
houtgravures? geest en tact falen aan beide schier evenzeer. Wij willen billijk genoeg
zijn om te erkennen, dat het niet aan onze teekenaars te wijten schijnt, want die van
H. ten Kate, welke elders goed slagen, mislukken hier; zie de Schoolmatres. Het is
of het toeval beslist, hoe hunne teekeningen onder de oogen van het groote publiek
zullen komen. De Redenaar van Hilverdink b.v. is verdienstelijk; de Kleedjesmaakster
van denzelfden meester verschrikkelijk uitgevallen, beide in hout. In lithographie is
de Kapper dragelijk, de Vischvrouw afgrijsselijk, en dat in een land, welks kunstenaars
eenmaal der wereld etsen en graveren leerden! Wij kunnen bij die doorslaande blijken,
hoeverre wij ten achteren zijn, bij het minder smaakvolle van het papier en den druk
bovendien, den heer Laarman het stoffen niet ten goede houden, ‘dat niets meer in
den aard der zaak ligt, dan dat een zoodanig werk g e h e e l n a t i o n a a l zij, en
Nederlanders door Nederlanders geschetst worden, en niet door vreemdelingen.’ In
die opzigten, waarin zijne onderneming Hollandscher is dan de Haagsche, verliest
hij het zoo verre, dat wij er bespottelijk door worden! Eene verontschuldiging ware
gepaster geweest, - zoo begrijpen wij v a d e r l a n d s l i e f d e !
Het is ons een genoegen te erkennen, dat hij op eenigen van de omslagen zijner
afleveringen het doel der uitgave heeft verduidelijkt: ‘De beschrijving der
verschillende maatschappelijke standen, aller Maatschappijen, Instituten, enz. in ons
vaderland zullen den inhoud van dit werk uitmaken, dat,
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zoo volledig mogelijk, een tafereel zal d a a r s t e l l e n van:

Nederland op de helft der XIX eeuw.
‘Het is voor den Uitgever eene aangename taak het publiek te kunnen berigten, dat
bereids verscheidene achtenswaardige en geleerde schrijvers zich bereid hebben
getoond, om ter bereiking van het doel mede te werken.’
Laat ons zien, wie deze zijn, liever wat zij aanvankelijk leverden, want twaalf
afleveringen zijn niet voldoende, om een oordeel te vellen over een werk, dat uit
menig vijftigtal schetsen, uit menigen jaargang zal bestaan. Alles, waar het voor
heden op aankomt, is het onderzoek, of de redactie hare taak begrijpt; - of de strekking
in deze afleveringen reeds zoo duidelijk doorblinkt, dat wij ons iets goeds van het
werk mogen beloven; of de Kopijeerlust van het Dagelijksche Leven hier tegelijk
tot veraanschouwelijking en idealisering zal leiden; - of wij eene encyclopédie morale
mogen te gemoet zien.
De ruimte, den schrijvers voor hunne schetsen aangeboden, is schier dubbel zoo
groot als die, welke de Maatschappij toestaat; eene wijziging van haar plan die lof
verdient. De medearbeiders hebben er ten minste gelegenheid door, hunne gedachten
uit te werken: eene rhetorische kaatspartij van ideeën, tweemaal vier zijden lang vol
te houden, zou moeijelijker zijn dan een goed opstel te schrijven.
Wij ontvangen hier bijdragen van acht schrijvers; een hunner is, terwijl wij deze
beoordeeling stellen, reeds niet meer! Het is C.H. Clemens, die Een Departement
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tot zijne stoffe koos. De mortuis nil nisi
bene is door kwalijk toepassen eene philisterspreuk geworden; - de verscheidenen
zouden dan voor ons vergeefs hebben geleefd! Gelukkig echter zullen wij ditmaal
niemand behoeven
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te ergeren om den wil onzer opregtheid; wij vleijen niet, wanneer wij hem den lof
toekennen, in goeden zin des woords, een populair schrijver te zijn geweest. Het
scheen ons, dat de oorzaak van zijnen opgang in het talent school, waarmede hij van
zijne individualiteit partij trok; hij verdiende dien te maken, daar hij het goede, naar
zijne ontwikkeling en naar zijn licht, wilde en zocht. Het is een waarborg, dat zijn
werk hem overleven zal! Ook dit stukje draagt er blijken van; - er is geest, er is
verdienste van stijl in; tot eene bestrijding van verhandelingen, om de verwarde
begrippen, daaruit geboren, den waan van kennis, daardoor verspreid, verhief hij
zich echter niet.
De heer J.J.L. ten Kate leverde drie types: De Schoolmatres, De Kapper, en De
Koffijhuisjongen; er is meer teekening in, bij dezelfde gebreken, vroeger gegispt.
Waarom zouden wij dit op nieuws doen? Of wij de keuze konden prijzen, of wij een
hooger doel zagen doorschemeren?
De Koopman is eene bijdrage van den heer W.H. Warnsinck Bz.; is het eene type?
- ‘Het is het geslacht en niet de soort,’ zal hij antwoorden, ‘de Koopman, en niet de
Reeder, niet de Eerste Hand, niet de Commissionair, niet de Tweede Hand, niet de
Winkelier, niet de Kramer.’ Waarlijk, de figuur is gegeneraliseerd. Het stukje begint
met het begin van onzen wereldhandel; - de tachtigjarige oorlog, de verovering der
Indiën, het eigenaardig volkskarakter, zijn zoovele voorwerpen van consideratie.
Dan volgen de verkeerde denkbeelden, door vreemdelingen over onze kooplieden
gekoesterd, en hunne verdediging per se; de liefde van den Nederlandschen koopman
voor de letteren en kunsten: het gewigt van den handel voor onzen staat. Tyrus,
Sidon, Alexandrië, Athene, Syracuse, en Carthago duiken nog eenmaal uit hunne
bouwvallen op; - is het eene type?
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De heer Gerson (zijne tweede bijdrage, de Vischvrouw, is met den voornaam N.
onderteekend), de heer N. Gerson leverde, buiten deze, de Nachtwacht. De eerste is
onbeduidend, de tweede schijnt ons overgemeen - wij zullen het daarbij laten, om
niet onder de o n b e s c h e i d e n e recensenten te worden geteld.
Ferdinand Soep, ‘die nog niet regt weet, wat hij in zijne type beschrijft (een
ongemak, dat toenemen zal, hoe meer de typeschrijverij opwakkert)’ - helaas ja! Ferdinand teekende de Kleedjesmaakster beter, dan men uit zijnen aanhef zou
verwachten. Meer studie van het onderwerp, dat hij kiest, - minder jagt naar
aardigheden, - kiescher smaak, dan uit zijn leelijk pseudonym blijkt, en hij zal
eervoller melding verdienen. - De Bedelaar van Fatsoen, door R. van den Berg (er
zijn zoovele van den Bergen als van der Grijp's en toch twijfelen wij, of dit 's mans
ware naam is), de Bedelaar van Fatsoen heeft geene portée. Eene Officiersweduwe,
- een Grande van Spanje, - een tuchthuisboef, er is climax van onwaarschijnlijkheid
in de gekozen voorbeelden. Wanneer de auteur uit zijne ervaring - zijn stijl duidt een
man van jaren aan - ontwikkeld had, hoe iemand van goeden huize soms tot den
bedelstand vervalt, er ware gelegenheid geweest voor menige nutte les. Een koopman
in Rijnwijn is hier misplaatst: h e t l i d , dat zoo lang gecontribuëerd heeft, d e
J u f f r o u w die hare beurs in het logement liet liggen, zijn aardig geschetst. - Wij
maakten door de Amsterdamsche kermis kennis met den heer J.W. Kirchner; maar
wij passen elkander niet. De wijze, waarop hij ons onderscheidene harer tooneelen
schildert, is door en door gemeen; zulk eene veraanschouwelijking daalt beneden de
kunst; zij kruipt niet langs den grond; zij ziet af. Het schijnt een eersteling. De
schrijver leere zijne gaven voor opmerking beter besteden.
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Wij komen ten laatste tot de types door den heer H.H. Hageman Jr. geleverd. Wij
kunnen prijzende eindigen; zoowel de Aanspreker als de Baker onderscheiden zich
door juistheid van teekening; men kan het den stukjes aanzien, dat hij weet, waarover
hij schrijft; iets, dat bij onze types zoo zelden het geval is. Er heerscht orde in de
behandeling van het onderwerp; de stijl van den heer Hageman verdient lof; zoo hij
zelden schittert, hij flikkert ook nooit van klatergoud. Wij zien gaarne meer bijdragen
van zijne hand te gemoet; een weinig meer smaak is alles, waarop wij aandringen.
En résumé, is de redactie voor hare taak berekend? Twee verdienstelijke bijdragen
onder de twaalf - de uitkomst is niet glansrijk; op de overige tien, schier op het geheele
werk, ligt een waas van gemeenheid, waardoor het mogelijk kans heeft populair te
worden, in den kwaden zin des woords; doch waaraan het noch de bereiking van het
wijsgeerige doel, dat wij der redactie gaarne toeschreven, noch de bevrediging van
het verlangen des heeren Laarman, iets te leveren, dat nationaal zij, en dus tot onzen
roem strekke, zal hebben dank te weten. Wij waarschuwen haar voor die afwijking;
wij bevelen haar grootere keurigheid in de bijdragen aan. Mogt onze raad niet door
haar in den wind worden geslagen! Al wierd hij dit, - al droeg deze beoordeeling
noch voor de Nederlanden noch voor de Nederlanders vruchten, wij zouden ons de
moeite, aan haar besteed, niet beklagen. Uit belangstelling in de vaderlandsche kunst,
in den roem des vaderlands, namen wij de taak eener beschouwing van den
Kopijeerlust des Dagelijkschen Levens op ons: een woord over de roeping der
letterkunde onzes tijds besluite haar.
Onze inleiding betreurde, dat de types niet het gevolg zijn van inheemsche
ontwikkeling; wij hebben redactiën meenen te zien, die de haar ingezondene bijdragen
naauwelijks of niet
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toetsten; wij hebben schrijvers aangetroffen, die studie overbodig, die het afzien van
manier voldoende achtten: onze uitspraak is, helaas! geregtvaardigd. Het is dezelfde
beginselloosheid, waaraan onze dagen in zoo vele opzigten lijden. Eene redactie
moet weten, wat zij wil; van de handhaving van haar doel hangt de uitslag harer
onderneming af; het is eervoller af te treden, dewijl schrijvers, in haren geest,
ontbreken, dan zich zelve te verloochenen, omdat men geene andere bijdragen krijgt.
Verre zij het er echter van, dat wij voor beide geene andere uitkomst zouden zien,
dan het plan op te geven. De liefhebberij voor types is nu eenmaal opgewekt, en
Klikspaan heeft voldingend bewezen, hoeveel goeds ook dit middel stichten kan.
Men vare dus voort met de uitgave; maar men vleije zich minder met eenen gelukkigen
uitslag, uit hoofde van het aantal onzer schrijvers, dan om de sympathie, welke een
hooger standaard bij de besten vinden zou. Geef ten onzent uit, wat gij wilt, gij zult
legio van medearbeiders vinden; maar de bijdragen zullen er naar zijn. Noodig uit,
zonder onderscheiding, en de prullen zullen u toestroomen! Daar zijn er, die aan alles
meêdoen: - du persil dans toutes les soupes! Daar zijn er, die zulk een heusch aanzoek
niet onheusch kunnen afslaan, al schemerde uw plan hun nooit voor den geest; ijdelheid der ijdelheden! Daar zijn er, die zich verpligt gevoelen, eene zoo nationale
onderneming te ondersteunen, schoon de rigting van hun talent vreemd is aan uwe
hoofdgedachte: - aanmatiging, onder den schijn van vaderlandsliefde! Daar zijn er,
die zich laten overhalen door uwe aanlokkende voorwaarden - wee het talent, dat
voor louter geld veil is! Daar zijn er - maar waartoe de lijst vermeerderd? - zij is
reeds te lang! Sla hoogeren toon aan voor hetgene gij in uwe bijdragen eischt; bewijs,
dat gij begrijpt, wat de letterkunde in onzen tijd w i l , k a n , m o e t , -
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en gij zult uwer waardige medewerking vinden. Wij hebben straks den vloek over
het venale uitgesproken, wij aarzelen niet, onze meening geheel te zeggen. Het is
naauwelijks te verwachten, dat die meer aan het doel geëvenredigde medewerking
u met romantische edelmoedigheid zal worden aangeboden. Neen, gij zult ook die
schrijvers moeten schadeloos stellen voor den u gewijden tijd; - hij is ons aller
kapitaal, hij moet allen renten opleveren; - maar wees zelve doordrongen, en doordring
ook hen van het besef, dat er onvergankelijker rente is, dan bankjes of coupons! Zoo
ergens, ten onzent faalt het in dit opzigt aan heldere begrippen; een woord er over
volsta. Een arbeider is zijns loons waardig! - welke wetenschap, welke kunst is uwe
onderdanige dienaresse om Godswil? Redactie en medearbeiders, men kent in dat
opzigt geene valsche schaamte, wanneer men zich zijner roeping bewust is. Voor
niets te werken, wie mag het, ten zij de gunsteling der fortuin? Voor niets te werken,
wat meerder eer steekt er in, dan voor een honorarium, mits mijn wit iets hoogers
zij dan dat? Wanneer Czaar Peter eenen ganschen dag de spade had gehanteerd, om
eenen wal op te werpen, streek hij 's avonds zijne gage naar zich, als een gemeen
soldaat. En toch was hij het, die de plaats der verschansing had aangewezen, die het
plan van den aanval had beraamd, en toch zullen het de schrijvers zijn, wier invloed
zigtbaar zal worden bij tijdgenooten en nakomelingen! Aan hem de verantwoording
van het doel zijns oorlogs, - aan ons de rekenschap van het doel onzer schriften!
Spreek ons daarvan, in den geest onzer dagen, waarin ieder leest, waarin de kring,
waartoe een auteur zich rigt, dagelijks grooter wordt; waarin de invloed der schoone
letteren die van alle faculteiten overtreft! Spreek ons daarvan in den Hollandschen
geest, dien gij moet handhaven, wanneer gij u van uwe taak zult kwijten; dien gij
hebt te
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waarderen en te wijzigen, wanneer gij u in den uitslag van uw werk zult mogen
verheugen. Kent gij hem, hebt gij hem lief, zweeft u zijn ideaal veraanschouwelijkt
voor den geest?
Het moet dezer dagen bij u zijn verlevendigd! Het is een beeld uit onzen
roemrijksten tijd. Het blinkt u toe uit den glans onzer eigenaardigste volksglorie:
handel en zeevaart. Het is de gevierde man uit de eeuw, toen er harmonie was tusschen
de scheppingen onzer geniën en de behoeften van onze natie. Vondel bezong hem,
en de lier ruischt sedert van lof, zoo dikwijls zijn naam wordt genoemd. Van de Velde
schilderde zijne feiten, en het penseel wordt bezield, zoo vaak het hem weder
aanschouwelijk maakt. Hij werd in den laagsten stand geboren, en hij klom uit eigene
kracht tot den hoogsten op, om den last der grootheid waardiglijk te dragen; - vanwaar
die idealisering van het gemeene? - Hij leefde in dagen, door bittere partijschap
geschandvlekt; maar hem bezoedelde noch kuiperij na de nederlaag, noch overmoed
na de zege, want hij bleef aan beide vreemd, terwijl beide hem eerden, want hij stelde
het Vaderland boven beide; - vanwaar die meer dan wijsgeerige blik, bij gebrek aan
alle opleiding? Vergeefs zoudt gij in de geschiedenis zijne wedergade zoeken; anderen
hebben, zoo als hij. het zijne meer dan eens, hun vaderland bevrijd; - maar waar treft
gij zijns gelijke aan? hij, die groot was, niet alleen tegenover laagheid, neen, hij, de
redder van wie hem miskend had, van den man, dien wij liefhebben, dewijl hij zich
die miskenning zoo edelaardig schaamde, dewijl hij ze door zijne hartelijke boete
schier opwoog; een tooneel, waaraan de Hollandsche Jaarboeken eene nergens
geëvenaarde bladzijde hebben dank te weten - vanwaar dat zedelijk verhevene?
Ik zou u beleedigen, zoo ik niet vooronderstelde, dat gij mijnen type-Hollander
herkend hadt: Michiel Adriaanszoon
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de Ruyter, dat gij het bij uitnemendheid Hollandsch beginsel waardeerdet, uit liefde
betrachten p l i g t .
Of gij in dien geest het dagelijksche leven aanschouwdet, gadesloegt, veredeldet
- zoudt gij durven beuzelen? zoudt gij willen vermaken? - Nationaliteit in de kunst!
de gelukkige, die voor u ijvert, doet hij het niet voor de schoonste deugd?
1841.
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