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MR. JACOB VA"N LENNEP 

HERDACHT, 

IN DE GE1\ONE VE!{GAlJEKING DER AFD. J.ETTERKLNDE, 9 NOV, 1868. 

DOOR 

NICOLAAS BEETS, 
Lid dier .1fdeeling . 

.- .... 

Onvoorziens, of WelllJg voorbereid, is het vaderland geroepen 
geworden het verlies van zijnen geliefden VAN LEN:'i'EP te be

treuren. Tot het laatst toe had het hem zoo vol gee~t en le

ven gezien, dat het zeker weinigen ingevallen was de gedachte 

des doods met de voorstelling van zijnen persoon te verbinden. 

Maar toen het bericht van zijn verscheiden tevens den door 

hem bereikten leeftijd uitbracht, zijne werken nemende voor 

züne jaren, was ieder verwonderd dat h ij niet veel ouder was; 

zoodat met dezen man te gelijkertijd dit heeft plaats gehad, dat 

men zijnen ouderdom te hoog stelde en aan zijne sterfelijkheid 

niet kon denken. 

J.'tCOB VAN LENNEP is gedurende weinig minder dan eene 
halve eeuw de lust en de liefde der nederlandsche natie ge

weest. Onder onze lettel'kundigen, geene populariteit, die de 

zijne overtl'of. Overal bekend, overal welkom, overal toege

juicht; aan het hof en in de, hoogste kringen zoowel als bij 

het groot publiek, en niet minder in de kunstenaarswereld dan 
in den kring der geletterden. Geen, wien men schielijker iets 

vergaf; geen, van wien men genegener was ook het geringste 
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te prijzen; geen, die vaster dan hij, ondanks de berisping van 

enkelen, op het welgevallen der velen rekenen kon. Dit had 

hij te danken en aan den rijkdom, en aan de soort zijner ga
ven; aan het onvermoeÎtl gebruik van deze zijne gaven gemaakt; 

aan de ontelbare genoeglijke uren, telkens op nieuw, door oud 

en jong, met zijne genoeglijke werken gesleten; en, bij dit al

les, aan een belangwekkend, geestig, altijd opgewekt uiterlijk; 

aan het voonecht zijner opvoeding en groote gemakkelijkheid 
in den omgang; aan den kwinkslag, die if op den rand zijner 

lippen zWef'fde, if door den vroolijken opslag van zijn oog 

werd aangekondigd; maar ook aan de bekende goedhartigheid, 

hulpvaardigheid, edelmoedigheid van ziju karakter, en volstrekte 

afwezigheid van alle aanmatiging of eigenwijsheid. 

Nederland, dat thans niet voor de eerste maal in eenen VAN 

LENNEP eenen hem dierbaren schat verloor, verloor in dezen 

een geliefd dichter en een niet minder geliefd prozaschrijver; 

een hooggewaardeerd auteur van verdichte verhalen en van 

waarachtige geschiedenissen; eenen man van de uitgebreidste, 

bruikbaarste, en mededeelzaamste kennis; een oprecht vader

lander, die, door al wat hij was en wist en vermocht, den roem 

der voorgeslachten gehandhaafd en tot -den luister van zijnen 

eigenen tijd krachtig bijgedragen heeft. 

DICHTER was hij, en verdiende als zoodanig en bemind en 

geëerd te worden. Hij was het door geboorte; erfelijk. Alles 

in zijne eerste jeugd en opvoeding moest samenspannen om 

den dichterlijken aard, die hem in 't bloed zat, te ontwikke

len, en tot dien graad van volkomenheid te brengen, waarvoor 

hij vatbaar was. Geen V ON DEL, geen BILDEltD1JK; maar, in 

nederiger sfeer, waarachtig dichter. Grootsche scheppingen, steile 

vlucht van verhevene gedachten, kracht, gloed, majesteit van 

uitdrukking zijn hem niet gegeven. Maar het bevallige, aange

name, gevoelige, met wendingen van luim en trekken van 

geest en goede satyre, de bekoorlijke schildering, de uitlok

kende vertelling, de gezellige scherts: ziedaar waarin zijne gave 

ligt. Dit maakt hem des te bereikbaarder voor een groot pu

hliek; dit trekt aan en doet hem beminnen; dit deed, ofschoon 
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wellicht slrchts zeer enkele zijner gedichten zich onwederstaan

baar en voor goed in aller hart en geheugen gevestigd hebben, 

veertig jaren lang-, steeds met dezelfde gretigheid naar ieder nieuw 
voortbrengsel zijner muze grijpen. Of bij een oOl"çpronkeliJk 
dichter was, of slechts een smaakvol dichterli.ik rompilateur? 

ziedaar eene vraag, die meermalen gedaan is, waartoe aanleiding 

was, die, llaar bekentenissen door den dichter zelven gedaan, on

gumtig, maar, naar ex plicatiei;n daar bijgevoegd, waarmede w~j 

volkomen vrede hebben, gunstig mag worden beantwoord, Het 

is met recht, te zijnen opzichte opgemerkt, dat er onderscheid 

is tusschen plompe navolging, en kunstige, wü zouden liever nog 

zeggen: natuurlijke en onwillekeurige I! assimilatie," VAN LEN

NEP, ook waar hij navolgt, ook waar hij opneemt en zich her

innert, drukt daarbij immer zich zelvell uit. Niemand vergist 

zich in een vers van VAN LENNEP, Overal is zijne welbekende 

hand, geest, stempel; zelfs waar hij vertaalt. 

Geen dichter, over wiens verdiensten lJlell zich met grooter 

vrijmoedigheid kan uitlaten, dan deze; want geen dichter heeft 
beter dan hij de grenzen zUner begaafdheid en gekend en ge

eerbiedigd; geen dichter nederiger dan hij over eigene verdien

sten gedacht en, niet slechts in verdellkbare poëzie, maar ook 

in onverdacht proza, gesproken; geen openhartiger dan hij zelf 

zijne gebreken en tekortkomingen blootgelegd. Eene zich zelve 

behagende kritiek, die 't zich tot aangenamen plicht maakte 
bij voorkeur de zwakke zijde in het licht te stellen, heeft hem 

onrecht gedaan, door hem in deze gulle bel\jdenissen, al te zeer 

aan zijn woord te houden; maar het is billijk in eene al te 

groote, en wU mogen er bijvoegen, al te onverschillige ge

ringschatting van eigen beteekenis en waarde, den sleutel te 
zoeken van het voor zijne welmeenendste vereerclers altijd min 

of meer bedroiwend verschijnsel, dat deze uitnemende geest, in 

zijne groote gulheid, van tüd tot tM zijn talent verspilde aan 
beuzelingen en trivialiteiten, die hun voorkomen beneden de 

waardigheid ie wezen van een en man, die een en, alleen door 
hem zelven miskenden, rang onder de nederlandsche letterkun

digen had op te houden. 

Zoo er iets was, waarop zich JACOB VAN LENNEP, en met 
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het hoogste recht, liet voorstaan, het was op het formeele,r; op 

het werktuigelijke van zijne kunst. Hierin had hij het reeds 

in zijne vroege jeugd, na duizend oefeningen, van welke wij 

echter niets te zien gekregen hebben, zeer ver gebracht. In

dien het geoorloofd is, hier eene platte uitdrukking te gebrui

ken, maar die onze gedachte volkomen wedergeeft: "De spullen 

waren goed." H~j was volkomen meester van zijn instrument: de 

moedertaal; het schoone, rijke, buigzame, zuivere N ederduitsch. 
Hij bewoog zich met benijdbare gemakkelijkheid in rijm en 'in 

maat. Deze werd volgehouden zonder inspanning, afgewisseld 

zou der gemaaktheid. Gene kwam vanzelf. Ja, alles scheen 

vanzelf te komen; iedere uitdrukking der gedachte, elke vorm 

van mededeeling, ook de ongewoonste, scheen doodnatuurlijk 

en de eerste de beste te wezen. Er zijn meer nederlandsche 

dichters, die deze groote gemakkelijkheid hebben, naar geen an

der met zoo stille eenvoudigheid, illet zoo volstrekte afwezig

heid tot zelfs van den schijn van pretensie of zelfbehagen. 

Het klanknabootsend antwoord op de vraag: "Hoe de Dusse 

door 't hol van N eander loopt?" naar aanleiding van Sou

THEY'S Fall rif Lowdore, is eene aardigheid, een tour de 

force, waardoor hij toont wat hij, als 't gewed is, vermag; 

maar nimmer heeft h~j, in zijne ernstig gemeende poezie, van 

eene kunstvaardigheid, als hier spelenderwijze getoond wordt, 

misbruik gemaakt; nooit daarmede den goeden smaak geërgerd, 
gepronkt of verveeld. 

1/ Mijn vader en mijn grootvader," placht VAN IjENNEP te 

7.eggen, IJ waren beiden hetere dichters dan ik." Grootvader 

GORN gLIS, aan wien hij zelf b~j zulke gelegenheden genegen 

scheen den palm toe te wijzen, laat ik aan zijne plaats; maar 
ten 0p7.ichte van zijn vader had hij gelijk. Een lied als den 

Holland.wllen ])llinzang van DAVID JACOB heeft JACOB VAN 

J,ENNEP nooit geschreven. 'roch is het de hoofdgedachte van 

dezen zelfden ])uinzang, toch is 't het ook bij den zoon 

diep doorgedrongen besef van 11 Het belangrijke van Hollands 

grond en oudheden voor gevoel en verbeelding" geweest, het

welk dezen het ware terrein voor zijne dichtgave heeft aange

We7.An. en (lAt. hem ook naar de vormen toegedrongell en r1e 

JAARBOEK 1868. 6 
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"wijs" hepaald heeft, waarin en waarop deze gave zich bij 
voorkeur uiten zou. Immel'~ het is als de dichter der "N e
derlandsche Legenden," het is als Romantiesch dichter geweest, 
ja, ats de dichter, die ollclanks den klas~ieken kring, waarin 
hij was opgebracht, en in spijt van zijne eigene zeer klassieke 
nelglllgcll, lJet eer"t Je vaan van het romantisme op ncder
landschen bodem geplant heeft, dat de won van DAVID JACOB 

VAN LEXSEP zijlle beste krachten ontwikkeld, eene eigene plaats 
op den nederland"chen zangberg veroverd, el! zich eeu korten 
weg tot de harten zijner lundgellooten gebaand heeft. Zeide 
ik: "iu sp~jt van zijne eigene zeer sterke klassieke neigingen?" 
Y oorzeker ; want deze had hij, en zij zijn hem levenslang bij
gebleven. Niet anders Jan HYlws, ofschoon del! bl'eeden weg 
val! het romantisme Illet onafgebl'okell schreden ]Jewandelende, 
nogtans niet zonder weemoed en met zekere gewetcllsknaging 

naaf de schoone voorbeelden uit de dagen van koningin AN NA 

omzag, zoo hadden ook, meer dan B YR0N, dien hij vertaalde, 
en SCOTT, dien hij navolgde, en SHAKSP;.ARE, die hem ontzag 
inboezemJe, '.'O:WI;;L en BILDEIWIJK, en de groote geesten uit 
de eeuw van LODEWIJK XI V, VAN LENNEP's eerste en zijne 
batste liefde, ja, de innige sympathie van zijn hart. En zoo 
hij nogtans, door den aard en de maat zijner gaven gedrongen, 
of naar de werking van 

dat. geheim en wonderbaar vermogen, 

Dat ieders ziel met kracht behcerschen blÜft, 

Schoon de oorzaak wordt onttrokken aan onze oogen, 

waarvan hij zelf in den "Voorzang" voor zijne Jacoua en 

Bertlta, gewaagd heeft, op den stroom van het romantisme 
afdreef, het was deze onderstroom van diepgevestigde klassieke 
neigingen, welke hem ook dan voor de buitensporige grillen 
en fantastische ontaardingen dezer dichtschool zou hebben be
hoed, wanneer daartoe zijn gezond verstand en ZUIvere smaak 
mochten zijn te kort geschoten. 

:Mr. JACOB VAN I ... EN NEP, door z~inen verstandigen vader 
teruggehouden om diens eigen voorbeeld te volgen en als 
schrijver op te treden, eer hij een gevestigden stand in de 
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maatschappij had ingenomen, was, nauat hij, het jaar na zijne 

bevordering tot doctor in de rechten, tevens dat van zijn hu
weliJk (1824), onder den titel van Fiësko, een niet al te best 
gelukt treurspel van zijn maaksel, navolging tegelijkertijd van 
SCHILLER en van ANCELOT, in den amsierdamschen Schouwburg 

had laten vcrtoollell, een jaar later, allereerst met een vreemd, 

althans nieuw soort van Id!!llen opgetreden, waarbij dit genre 
van THEOCRI'l'liS op de studentenwereld werd toegepast, en 
dat geene navolgers gevonden heeft en vergeten is, Nog lil 

het zelfde jaar gaf h~i eene navolging van /I l'h,e Bl:ljde rif 
A0!/dos, eerste poging, voor zoo ver ik weet, na die van DA 

COSTA in het F(a,l}i/1eut uit den Cu in, om de poëzie van lord 
BYRON iJl nederlandsclJe verzen te doen genieten. Hierop wa
ren, wederom binuen twaalf maanden, eene Oalvinistisehe na
volging van La Gl'áce van den jongeren RACINE, waardoor de 

dichter voor een oogenblik een weg scheen op te gaan, die 

spoedig bleek de zijne niet te wezen, en een bundel losse Ge
ilidi ten gevolgd, waari n niets voortreffelijk, maar alles goed 
\yas; als, ten jare 18Z8, de llU zeselltwintigjarige man, met 
de eerste t\,'ce deel en van zijne lITederlrlïulsche Legenden, op 

1';/iiI gebracht, voor dcn dag kwam; niet zonder motto uit den 

middel-nederlandschen l'ijmschrij ver, JAN VAN HELll, en onder 
het devies: 11 ELK ZIJN WIJS." De wijs nu was die van W AL

TEil SCOTT. 
Romancen, Balladen en Legenden waren, sedert het weder 

tot eere komen del' oude volks poëzieën, in het laatst der vorige 

en het beglll der tegenwoordige eeuw, in alle littératuren, en 
ook in de Ilederlundsehe, veelvuldig voorgekomen. STARING 
onder de eerst!~ll, ]<'EITH onder de minst gelukkigen, BILDElt

DIJK onder de klassieksten, 'fOLLENS onder de populairsten, 
hadden in deze dichtsoort veel, hetzij oorspronkelijks, hetzij 
llagevolgds geleverd; BILDEllDIJK zelfs een onvergetelijk epigram 

op de romance geschreven, waarin 11 dat kunstvak" zeer hoog 
door hem geplaatst en meesterlijk met weinige woorden ge
kenschetst werd. Maar dool' niemand in Nederland was nog 
geschied, hetgeen iJl Schotland sedert 1805, met zijn La!! of 

tlte tast Jllin8tret, doorWALTElt Soo'r'!' begonnen en tot 1817 
6* 
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mort gezet was; 0111 llamdijk de mee~tal korte, in gelijkc cou
pletten afg,~c1edc1e romnnc,) tot ren gedicht in onderscheidene 
zangen, lJlaar met vl'(je afwis8elrnde milat, uittebreülen, en alzoo 
7.:,jncn JalltlgenootC'1l kleine historische romans op rijm en maat, 
CI1 in den een vondi;.;-en vrijen tooi der oude vol k<gezangen en 

berijmde verhalcn (lIIdri,·ul ril/llane'es) aantcbieden, waarin nog 

wederom plaats voor menige in te vlechtene kortere, eigenl\ike 
romance, ballade of legende was. Dit voorbl'eld was het, dat 
den jeugdigen dichter bekoorde, aanvuurde, en lfet !luis te!' 
Leede en Adegild verschenen. Z\i werden met dankbaarheid, 

ja, nlet geestdrift ontvangen. 
"X euswijze sIlufielaars in ieder mails geschriftml veinsden wel 

niet te begrijpen hoe b. veen lied uit BYllON's lel'antijnschcn 
('()ts!!i!', in den mont] vall fricsche zerlieden van de negende 
eeuw gelegel, hoe de wapenkretrn en bczweringt'll van Nornu 

uit SCOTT's P;rate, waarvan het tooneel op Zet/allel cn in de 

zcventiencle ernw is, op de lippen van het "witte wijf, 'l'jeske 
~Ioer" bepaald hevorderlijk zijn kontIcn aan" eene behagAlijker 
voorstell ing (]an tot hiertoe vau de zeden en gebruiken van 
ons voorgeslacht grgeven was, eu tegel ij kertij cl de beminnaars 
van Oudheden en Dichtkunst volJoell," ab volgrns het voor· 
bericht het plan was, maar Je dichter had het weten te rijmen, 

en stoorde zich ook Jl1 het vervolg aan dergelijke kleingeestige 
bedenkingen niet! 

Iu het volgende jaar verscheen Jacoba en Bertha, met een 
voorzang, waarin hij zijne keuze van de "zangsoort" door 

sommigen "gewraakt, 

Als bastertsoort door 't valsch vernuft verzonnen," 

op ongeveer dezelfde subjective gronden verdedigt als WALTER 

SCOTT, iu zijn ber\imden brief aan W ILLlAM ERSKI~E, voorzang 
voor den 3den Canto van zijn J[annion. Afgewisseld. door 

eene fransche legende, Het rf!cht van Brllill{ft8a~'ondko7(t, uit het 
oorspronkeli,ik vertaald, werd in het woelige jaar 1830 de 
taak voortgezet met de bewerking van den Strijd met Vlaart
deren, om den wil van hpt H1tig tf' .Ma'l'!Jmd, niet onnatuurlijk, 

het lievelingspUlJt der familie VAK LKNNEP in OlJze grafelijke ge-
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,chiedenis; en er scheen, behalve misschien in de afleidingen, 

welke onze voortdurende staat van oorlog met het afgescheurde 
België medebraeht, geen reden Oll! de schoone reeks van Ne
derlallrl8che Legenden, door het publiek met onvertlauwc1e be
langstelling g,ovolgd, door den schrijver met onverminderd talent 
roortgezet, in lang nog af te hreken, als zij nogtans afgebroken 

werd. Heeds was de tielldaagsche veldtocht ge~treden; reeds 
was, in de citadel van Antwerpen, het laat;;te vaste punt buitelt 
de grcnzen van het oude Nederland bezweken; reeds waren de 
schutterijen en vrijwilligercorpsen naar hUllIle haardsteden te

ruggekeerd, en ,-ras de strÜd, nu verder op het papier en met 
batterijen van enkel protocollen te voeren, voor geen dichterlijke 
deelneming, als anders ook door dezcn dichter rijkelijk betoond 
was, meer vat baar; ook was de werkader in geenen deele gebro
ken; er kI-ramen prozawerken, er kwamen andere dichtwerken 

vaIl den Legendelldichter in het licht; slecht" geen Legenden 
meer. JA.COB VAN LENNEP scheen niet langer met VA.N HELD 

• van sinne teruut, 
Te dich lene alsoe hoge saken;" 

hij scheen andere !I wijzen" te hebben aangenomen. In 1835 

schreef hij: 

• 1\1 \in Cj' ther heeft voorheen in kunsteloze zangen 
• Der \'aadrcn ;:(rootsche daan vermeld aan 't \'i\llcrland; 

11 ~Jaar 'k heb aau 'I. wilgcullOut dat speeltui!! opgehangen, 

" 'IV c&rbarstig aan de greep der moêgespeelde haud." 

In 1812, op veertigjarigen leeftijd, heette het: 

• 't is voorbij: - verbeeldings frisehheid v lood: 
11 Reeds jaagt de Jlols mct min versnelde slagen, 

"En 'I, is vergeefs aan 'tgecu nog overschoot 

• Den gloed, de verw der jonkheid af te vragen." 

N ooit echter werd weemoedige zelfbeschouwing schitterender 
gelogenstraft dan hier, als vijf jaren later, en uit kracht. van 
een dier luimen, waarvan /I dichters moeielijk reden en reken

schap kunnen geven," Eduard van Ge/re verscheen, llOg een-
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maal eene lYederlalldsche Legende, de uitnemendste van allen, 
en waaraan ti de gloed der verbeelding" alles behalven ontbrak. 
Inderdaad, in dezen Er/I!ard van Ge1re ziet men den Legenden
dichter in zijn kracht, het moge dan zijn dat de titel/! Legendt;" 
voor dit dichtverhaal even weinig als voor een der vorige, 
het lil/is ter Leed!' uitgezonderd, de meest gepaste is die te 
vinden ware geweest. "G loed V~lll verbeelding," schoonheid van 
vinding, belangwekkende verwarring, treffende ontkJlOopinó, gees
tige teekenillg, verzen als klare bekell vloeiende. De opmerking 

is gemaakt, dat ook hier de /' rechte taal der middeneeuwen" 
niet wordt gesproken; iets, waarvoor menig lezer zieh mis
schien geneigd zal gevoelen den auteur dankbaar te zijn; dat 
aan de marlllen en vrouwen van dertienhonderd en zooveel, 
onze nieuwentijdsche sentimenten worden toegec1icht, en dat 
eene conventioneele beschouwing der geschiedenis dezen ver
vaardiger van historische romans in dichtmaat liever is dan 
eene zelfstandige voorstelling der werkelijkheid; maar dat nie
mand zich, door deze hec1eukingen, waarin waarheid is, ofschoon 
met onbillijkheid uitgemeten, het genoegen late bederven, het
welk hij door de lezing van dit belangwekkcnd geheel, dool' 
het stilstaan hij de allerlei schoonheden van détail, die hier 

worden aangeboden, smaken kan. Het plotseling optreden van 
den krankzinnigen graaf \V JU.EM, te miclden van de bruilofts
vreugde aan het hof van hertog AALBRECHT, het oogenblikkelijk 
verduisteren van zijn lucidum intervallunz, door het ééne ge
fluisterde woord, hetwelk hem aan zijne verschrikkeJ~jke moeder 

herinnert, in den 4den zang; de afwisselende kansen en bloedige 
tooneelen van den heeten strijd op 1/ Baesweilers heuvelen," in 
den 6den, zijn op meesterlijke wijze voor de oogen gevoerd. 
Van de ingevlochtene geestige, zangerige liederen, het lied van 
Zwaan en Gander (2de zang), van Izabel (6de zang), zwijg ik; 

maar de met zoo eigenlijke. zoo fijne, en zoo weinige trekken 
voltooide teekening onzer eigenaardige hollandsche natuur, bij 
morgen, middag en avond, in den eenen SdCll zang, is al onze 
dank en liefde waard. Ook dit moet niet verzwr.gell worden. 
dat deze laatste dr.r ]lcederlandlJche Legenden gewis ook de 001'

spronkelijkflte is. 

-
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Van den dichter VAN LENNRP hebben wij, behalve zijne 

Legenden en het tot hiertoe opgenoemde, overbrengingen van 

nog twee dichtverhalen van lord BYRON en van diens La
ment i{! lrISSO, van ele Fireworsh7jJ1Jers van THOMAS M.OORE, 

van SCHILLER'S Lint von der G/oelee, van L..uURTINE'S gedicht 

0)1 den dood zijt/er JII1ia, en van een aantal kleinere of groo

tere stukken van Bl'R~S, "'\V.UTER SCOTT, TENNYSON, anderen: 

maar ook drie groot octavo deel en D1'llrftati8('lte Werken, deels 

oor~pronkelij k, deels nagevolgd; eelle uitvoerige Elegie j een Leer

dicht; en vele kleinere stukken van allerlei aard. 

Voor het tooneel heeft VAN LENNEP veel en weinig gewerkt. 

Veel, nit dienstvaardigheid, hij gelegenheid, op vereerend ver

zoek, ofschoon niet al te zeer in str~jd met lnst en liefde; 

weini~ tot 7,~jlJ blijvellden roem. Het heeft zoo getroffen, dat 

het eerste, iets beteekenende voortbrpngsel zijner pen, een op 

twintigjarigen leeftijd naar BYlw:N verwerkt treurspel, illarino 

Fa1iero was, en zijn laatste werk, het kleine dra lila, ter gele_ 

genheid van het Yontlelsfeest, onder den titel van Een dichter 

!l1f)) (lr' óallk ran 1('('ning, opgevoerd. En inckrdaad, van het oogen

blik dat de vijfjarige knaap, op oudejaarsavond van het jaar 

IR 07, door z\jn ouders op de vertooning van den Gij8óreght 

van AelJlstel ollthaald was, dien hij oogenblikkelijk daarna be

gon van buiten te leeren, waren alle zijne sympathieën voor 

het tooneel, maar zijn talent lag er niet. Hij schreef treur

speJt'n, zangspr:len, hlijspelen, de~ls oorspronkelijk, deels nage

volgd, deels gemengd, die vergeten z~jn, of buiten Amsterdam, 

waar zij ten tooneele gebracht werden, zoo goed als onbekend 

zijn gebleven; hij vervaardigde half uit de grap, half uit ver

ontwaardiging, een lIanacreontisch, romantisch, fantastisch, bloem

rijk, tragisch-komisch drama ballet", bij welks tweede opvoering 

het publiek, ondanks alle offers aan zijnen wansmaak gebracht, 

volgens zÜn eigen getuigenis, wegbleef. Alleen, maar ook met 

nadruk, de gelegenheidsstukjes, en vooral die welke in 1830 

en 31, in zamenstemming met de ontwaakte vaderlandsche geest

drift, de strekking hadden die gaanc1e te houden en aan te 

vuren, maakten een tijc1elijken opgang; en de letterkunde 

dankt aan des dichters ijver op dit gebied schoone vertalingen 
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in dichtmaat van SSAKSPEARE'S Romeo and Juliet, en van dat 

andere meesterstuk, zijnen Othello. Onrecht zouden wij den 

dichter doen, indien wij niet herinnerden hoe hij ook hier zijne 

zwakheid geheel W'kend e11 gulhartig beleden heeft. De bijeen

verzameling in drie deel en zijner versllreide, gedrukte, of naar 

het handschrift gespeelrle Dramatische Werken uit vroegere en 

latere dagen zou, volgeus de voorrede, niet door hem geschied 

zijn, indien llij niet gehoopt had dat de gestrenge zelfbeoor

deeling, bij ieder stuk gevoegd, van een voor zijnen eigenelI 

roem niet voordeelig-, een tot anderen nut dienstig werk had 

kunnen maken; en het laatste woord dezer voorrede is: 11 ~Wie 

zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht." 

Jacola's weeklacht 0/) het IUtis te l'e!J1illgen, is de titel een er 

elegie, in den stij I van den lament ftl lasso, in de maand 
December van het jaar I ~88, door VAN LENNEP in de open

bare vel'gadering der Tweede klasse van het voormalig instituut 

voorgedragen, en in het volgende jaar uitgegeven. Eene I! heroïde" 

in gewijzigden vorm; een "heldinnebrief" zonder adres, of, zoo 

als men thans zou zeggen, een ti open heldillnebrief." De klacht, 

niet te kort, heeft schoone wendingen, b. v. waar de verne

derde gravin hare boersche, ach eenig overgeblevene, vasallen! 

eerst bespot) daarna benijdt; of waar zij een aandoenlijk be

schreien van haren kinderloozen staat, plotseling afbreekt en 

zich bezint. Een zacht. gevoel doorademt het geheel, en de 

verzen zijn als altijd onberispelijk. Toch zal ook VAN JjENNEP 

zelf het gevoeld hebben, dat deze meer dan driehonderd regels, 

in hartdoordringende aandoenlijkheid en tot het duidelijk voor 

den geest voeren der situatie) niets zijn bij de weinige cou

pletten, door den altijd te weinig gewaardeerden STARING aan 

Ada van Holland, als gevangene op l Je;rel, in den mond gelegel. 

De Daam "leerdicht" is onbehagelijk, en ik weet niet wie 

het ongeluk gehad heeft dien te bedenken. Maar de naam 

doet weinig tot de zaak. Eene "dichterl\jke voorstelling van 

het landleven en landbouwbedrijf," zoo als HESIODUS en VIR

GILlUS die gegeven hebben, 11 schilderend," niet 11 beschrijvend," 

en een 11 geversifiëerd college" over hetzelfde onderwerp zouden 

beiden "leerdichten" kunnen genoemd worden, maar alleen 
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het laatste zou geschikt zijn het "leerdicht" in discrediet te 

brengen. Wat VAN LENNEP'S leerdicht, De Bouwkunst, betreft, 

onder het motto uit PHAEDRUS: Ni8i ntile est quod jacimu8 8t1tlta 
cst gloria,' in Jen 11 Voorzang" er van schijnt hij mij alleszins 

eene theorie van het leerdicht toegedaan te zijn, die op het 

tweede zou uitloopen, en zelfs moet ik bekennen dat, in het 

laatste gedeelte van zijn gedicht, deze theorie door de praktijk 

bezeaeld wordt. :Maar niet alzoo in het eerste en grootste, waar 
~ ~ 

wij, in de dichterlijke ontwikkeling eener dichterlijke onderstel-

ling over het ontstaan der verschillende bon worden, overal met

terdaad "den dichter" hooren. 

Van de mengelpoezie trekken het meest die stukjes aan, 

welke episch zijn, zoo als De 8lag bij Coevorde en Het steJj
~ed in de h,ut j of stil overdenkende, zoo als Al;ondrust; en on

der de luimige zulke, waarvan het zout van eene goede soort is, 

zoo als Lentell1ijmerin,r;en; niet die bloot potsierlijk zijn, van de 

sterkte van Een 'Cader aan zijn eenig zoonije, of van de jaar

li.iksche kroniek achter den almanak HoZZancl. De engel en het 
kind; wij hopen dat het stukje oorspronkel\jk is; bl\ift een 

reine parel in het bonte snoer. 

Maar niet alleen van een geliefd Dichter, ook van een niet 

minder en voorzeker in nog veel wijder kring geliefd Proza

schrijver heeft het vaderland het verlies te betreuren, bij het 

graf van VAN J,ENNEP. Ook hij heeft het oud, en gelukkig ver

ouderend, vooroordeel gelogenstraft, dat een goed poëet niet 

dan een gebrekkig prozaschr\iver zou moeten wezen; vooroor

deel, dat nooit had moeten bestaan in een land, waar HOOFT, 

VONDEL en CATS geleefd en ook in proza geschreven hebben, 

en dat W\j misschien alleen te danken hebben aan de hybridi

sche samenflansers van een zoogenaamd 11 poëtisch proza," waar

toe geeu goed poëet in staat is. Wat h et proza van VAN L EN

NEP betreft, het is wat zijne poezie doet verwachten, en het 

was van den aanvang wat het tot den einde toe gebleven is: 

duidelijk, vloeiend, zuiver, net, zonder eenige praalzucht of 

gemaaktheid; maar tot bezielde verheffing evenmin als tot ge

Zwollenheid in staat, en zoo ver van kernachtig als van duister. 
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Het gelijkt op het proza van VAN EFFEN, door den, bij door

gaans onberispelijk holl:mdsch, doorstralenden eerbied voor den 

goeden franschen stijl, die in enkele zegswijzen zelfs tot over
neming van de frunsche woordvoeging overgaat; het zweemt 

naar dat van VAN DER PALM, door den geleideliJken afloop der 

niet te korte, niet te lange volzinnen en perioden. Voor oud 

en jong even verstaanbaar, nooit vermoeiend, onmogelijk ver

velend, is dit proza het volmaakt geschikte voertuig voor de 

verhreiding van kennis en leerzaam genoegen iJl zeer ruimen 

kring, en onder alle standen der maatschappij. 

Het behoorde tot de dingen, waarvan VAN LFNNEP zich over

tuigd hield, dat alle romanschrijvers begonnen waren met ge

dichten te schrijven. Of dit hisiorioch kan bewezen worden, 

weet ik niet, maar wel is het ontwijfelbaar, dat ook in den 

romanschrijver, gelijk tot allen arbeid van verbeelding, de dich

ter vereischt wordt. In VAN LENNEP, gelijk in WALTER Scorr, 

had zich de romanschrijver reeds iu den dichter vertoond, en 

de },7ederlands(·he Legende1l, gelijk hare samenstelling eene niet. 

te versmaden vóóroefening voor die van zijne zooveel uitge

breider en ingewikkelder proza-dichtingen geweest was, gaven 

in b\jna ieder opzicht den maatstaf aan de hand van hetgeen 

men in deze zoude vinden en missen. 

De romans vall VAN LENNEP zijn tweeërlei: historische, zoo 

als de Pleegzoon, Z\in eersteling, en verre het grootste getal; 
en zedenromans, zoo als Perdinand fit/Jek, en De Lotgevallen van 

Klaasje Zevenster, zijn laatste voortbrengsel op dit gebied en in 

het geheel een zijner jongste werken. 

In lö33 kwam de Pleegzoon in 't licht. Hij zou eerder in 

't licht verschenen zijn, want het voltooide handschrift had vijf, 

. zes jaren onder zijnen anteur berust, indien er, wat thans 

vreemd voorkomt, een uitgever voor ware te vinden geweest. 

Maar de opgang, dien de Nederlandsche Legenden gemaakt had

den, was noodig bevonden om moed tot het waagstuk te geven. 

Die de Pleegzoon leest, ofschoon de nog ongeoefende hand zich 

wel bemerken laat, behoort even verbaasd te staan dat hij hier 

het werk voor zich heeft van eenen jongen man van zeven en 

twintig jaren, als de lezer van Klaasje Zevenster zich moet 
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verwonderen, daarin het werk van een drie-en-zestiger te be

groeten, al wordt hem verzekerd dat dit weefsel reeds voor 

twintig jaren was op touw gezet. De P1eegzoon lijdt onder 
een al te groot en overvloed van avonturen en incidenten, 

die altijd wel een weinigje het zwak van den schrijver ge

bleven is. Dat deze met levendigheid en aanschouwel\jkheid 

zouden worden voor oogen gevoerd, was te denken; maar ver

rassend is het, dat hier tevens zoo veel rijkdom van kennis, 200-

veel bezadigd oordeel, en Illen zou zeggen zooveel ondervinding 

worden ten toon gespreid, als men, immers wat de laatste be

treft, op dien leeftijd volstrekt niet zou durven verwachten, 

i ndien men nict wist dat voor geesten als val! cenen VAN LEN

NEP ook lezen doorleven is, en dat er eene menschenkennis is 

zoowel uit de tweede als uit de eerste hand. Op den met gre
tigheid gelezen en weldra herdrukten Pleegzoon, volgde in 1 b:.:l6 

de R008 van IJekema, en in lS38 ving de schrijver, onder den 

gemeenschappelijken titel Onze Vooroude1'8, eene reeks van ver

Jlalen aan, welkt' hij "naar kronologische orde en zoo be
loofde in te richten dat z~j, of~choon met elkander in [geen] 

onmiddelijk verband staande, echter te samen genomen, de 

trapsgewijze ontwikkeling zouden vertoonen, welke de invloed 

der verschillende volken, die ons land bewoonden, en der maat

schappelijke stelsels, die het beheerschten, daarin hebben te 

weeg gebracht." Deze reeks werd tot in 1844 voortgezet en 

behelst, in vijf boekdeel en, een twaalftal verhalen, die te zamel! 

et'n t~jdperk van dertien eeuwen omvatten, en waaronder dat 

onder den titel BrÎnio de kroon spant. Tusschen het tweede 

en derde deel dezer historische dichtingen dringen zich in 1840, 

als een smakelijk entre-mets, De Lotgeval1en van Ferdinand 

l111!Jck, en na lange tusschenpoozing kwam in 1850 ElIzaóeth 
MU8clt ons in de dagen van den Raadpensionaris Mr. JAN DE 

WIT'!' verplaatsen. Nu scheen de in ]853 aangevangen parle

mentaire loopbaan, b\j de sedert eenigen tijd voorbereide, maar 

in 1850 in werking gegane uitgave van Vondel aan het schrij

ven van romans voor goed een einde te zullen maken, als ten 

jare 1865, een vooraf tot de hoogste mate van nieuwsgierigheid 

opgewondell publiek, met De Lotgevallen van Klaasje Zevenster 
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beschonken werd, de uitgebreidste van allen, en meer dan een 

der voorafgegane, gelezen en besproken. 

In alle deze boekdeel en, als ook in de losse verhalen, die 
te zamen almede een paar boekdeplen uitmaken, heerscht een 

zelfdp geest, de gee5t van reine moraliteit en vaderlandsliefde, 

en een godsdienstige zin. Nooit wordt lllet het heilige gespot, 

nimmer met JichtziJl nigheid over de ondeugd gesproken; snoode 

hartstochtpn worden noch verschoond, noch weg;;leepend ge

schilderd, en geen ziekelijke gevoeligheid opgewekt. Z,ij heb

ben geene andere strekking dan om, gellocgelijk vertellende en 

gezellig onderhoudrncle, altijd met betrekking tot een geliefd 

en, door deze geschriften, steeds liever en beter gewaardeerd 

vaderland, kennis van tijden en zeden en voorgeslachten en 
historische personen ell, in 't algemeen, van menschen te ver
spreiden, en bnginselen van eerbied voor goddelijke en men· 

schelijke wetten, beginselen van rechtschapenheid, dengd en 

eer in te boezemen; goede zeden en goede manieren aan te 

prijzen. Klaa.ife Zerenster maakt hierop geene uitzondering; 

want indien het fameuse derde deel niet bepaaldelijk behoort 
tot de boeken, waarvan eene moeder de lezing aan harA min

derjarige dochter aanbevelen zal, zoo is dit niet omdat van 

hetgeen daarin verhaald wordt, of van de w~jze waarop het 

verhaald wordt, ceIle onzedel\jke uitwerking te vreezen is, maar 

omdat men het rein en jeugdig gevoel zekere ontdekkingen, 

zekere kennisnemingen zoo lang mogelijk sparen wil. En dit 

is goed en recht, en wij kunnen niet nalaten te wenschen dat 

de auteur het ook bedacht had. Voor het overige is ook in 

deze proza-, gelijk in zijne dicht-verhalen, W AJ.TER SCOl'T het 

model. Veel heeft VAN IJENNEP ook hier van hem geleerd; 

nimmer zich ingebeeld hem te bereiken; maar zich voor som
mige zijner gebreken, bepaaldelijk voor zijne omslachtigheid en 

traagheid in het opvoeren en voor zijne overhaasting in het 

ex pedieëren der geschiedenis, met goedfln uitslag gewacht. Er 

is meer actie dan passie in zijne verhalell, en de schildering 

der karakters staat bij die der gebeurtenissen en zeden achter. 

Over het geheel heeft de schrijver, behalve in zijne historische 

personen, meer aJgemeene typen dan scherp geteekende of fijn 
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genuanceerde individuen geschetst. Het locale is met liefde 

behandeld, en overal gevoelt gij u op den vaderlalldsehen bo

dem en iu den vaderlandsehen luchtkring tehuis. De Dichter, 
en de mail, die, van kindsbeen aan, een groot gedeelte van elk 

zijner lt'ven~jaren buiten, in de innigste vertrouwelijkheid met 

de uatuur heeft doorgebracht, laten zich ook in deze proza

verbalen niet miskennen. Het meesterstuk van den schrijver 

is hier, zonder eenige bedenking, zijn Ji'erdinand HU!Jck, in de 

volle kracht en rUpheid van den mannelijken leeftijd gedacht 

en geschreven, met vrije en kalme beschikking over al zijne 

gaven. Dit van het begin tot het einde schoolle, en aange

name, en bevredigende boek doet aan het hart des schrij vers 

geen mindere eer Jan aan zijne pen. Vinding, verwarring, ont

wikkeling, olltklloopmg, verhaal, gesprek, natuurschildering : 

het is hier alles van zijn beste, en wij vinden ons van een 

achtellswaardigell en bemilllijkeu kring van de degelijkste hol

landsche karakters uit allerlei stand omringd, waartegen de 

slechtere, niet zonder iets dat hen veredelt of ons medelijden 

waardig maakt, afsteken. .Met nadruk in dit verhaal, gevoelt 

gij dat de schrijver u nergens brengt of hij is er volkomen 

tehuis, en nooit is de eigenaardige, de oudhollal1dsche wijze 

van denken en gevoelen en doen, duidelijker te zien en te 

waardeerelI gegeven. Het verhaal van zeekapitein Pulver; een 

door en door hollandsche figuur, die met den Sam Weller van 

DlCKENS niet dan eenige zegswijzen gemeen heeft, gelijk Dros

saart Doedes, op Terschelling, met diens Jingle niets dun 

zijne onvoltooide volzinnen; het verhaal van zeekapitein Pulver 

(H. XVI) is een meesterstuk van naïveteit; het tafereel van 

de terugkomst van den held der geschiedenis (H. X), na eene 

afwezigheid van drie jaren, onder het vaderlijk dak en in den 

schoot der zijnen, van zulk eene waarheid als doet glimlachen 

en tegelijk de oogen vochtig maakt. De verborgene liefde een er 

jonge ziel, die ouder den dubbelen sluier der ingetogenste 

kieschheid en der edelmoedigste zelfverloochening, als een heilig 

mysterie over den achtergrond zweeft, maakt den voorgrond 

dubbel belangrijk. 



- 18 -

( 94 ) 

Maar niet slechts werken van verbeelding' hebben w\i aan 

deze vruchtbare peu te danken; ook aan de werkclijkheid is 

zij gewijd geweest; en die haar voenle placht te betnige!l, dat, 

illdien hij haar dikwUb veroorloofd had de geschiedenis in den 

roman te mengen, hij· haar nimmer had toeQ'estaan tien roman 
v ~ ~F 

te mengen in de geschiedenis. Ook hierin het voorbeeld van 

\Y AL'H:R SeoTT volgende, die voor zijnen jongell kleinzoon een 

fJistor!J q/ Scolland schreef, \Vaanan hij voorts alle zonen Cll 

kleinzonen iu zijn vaderland in de gelegen:Jei(l stelde llut en 

genoegen te hebben, verplichtte VA~ LE:\::\EP nile zijne land

genooten met de uitgave, in 181-5 en volgeJlde jarell, van de 

reeds twaalf jaren vroeger door hem opgestelde cn bij het 

huisonderwijs gebruikt.e VOOi'l1iWiilstl' Gl'scltÎedenÎ88/'li eau ]\,'oo/d

.Nederland, aan zb·ne kinderen ruhallld; een werk, waarvan dl~ 

innerlijke waarde buiten het bereik van mijn oordeel ligt, maar 

dat door den vorm zekerlijk volkomen geschikt was om aan 

zijn doel te beantwoorden. Dit was het eeJli~3 niet. In 185:{ 
verschenen van zijne hand Iferinneriil/len liit den llor8le/strUd 
met Spanje; in 1856, De Geschiedenis des Vaderlanr/s, in schet
sen en afûed{lingen; in 185S, onder den titel J·eer1l1l1ds Roem, 

levensbeschrijvingen van onze groote mannen uit het schoone 

tijdvak van FREDERIK HEXDRIK; in HlG6, Ons Ri/X: in rroe

.qere tU"dperken; al pogingen om het nederlamlsche volk, want 

voor de geleerden z~jn deze boeken niet geschreven, immermeer 

met den vaderlandschen bodem eu zijn roemruchtig verleden 

bekend te maken, en den geest der vaueren op te wekken bij 

de kinderen. ~laar het belangrijkste. dat door hem op dit ge

bied geleverd is, het is zonder tw~jfel het door hem uit;regeven 

Levtn, - niet, om ook in dezen WALTER SCOTT na te vol

gen, van eenen .Napoleon BUOna}larte of anderen veroveraar 

en despoot, - maar van twee Nederlanders, die echter beiden 

NAPOLEON'S tijdgenooten geweest zijn: des schrijvers eigen 

grootvader !ln vader 11 :Mr. CORNELlS eu Mr. DAVID JACOB 

VAN LENNEP." Dit belangwekkend verhaal der lotgevallen en 

van het bedrijf van twee, in meer dan één opzicht, buitenge

wone mannen, vader en 7.0011 j mannen van aanzienl~jken huize, 

lij ne geestbeschaving, en in gewichtige betrekkingen tot Stad 
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en Lande geplaatst, is geen "levensgeschiedenis" slechts, maar 

eene !I familiegeschiedenis;" de geschiedenis eener Amsterdamsche 

patricische familie uit de laatste helft der achttiende en de 

eerste helft der negentiende eeuw. Z~i omvat honderd en twee 

jaren (l751-tH53) en dcn gewichtigen overgang een el' oude 

tot e(me nieuwe maatschappij. Zij is eene allerbelangrijkste bij

drage tot een inniger kennis van de geschiedenis des vader

lands, in een tijd vak, aan welks rechte kennis en waardeering 

nog veel ontbreekt. En z~j is geschreven in eenen geest van 

openhartigheid en mededeelzaamheid, welke, ofschoon voor de 

daau zich wachtende, nogtans toont de verdenking van onbe

scheidenheid niet te vreezen. De arbeid, die aan dit uitvoerige 

werk, waaraan eelle uitgave van de gedichten der beide mannell 

voorafgaat, besteed is, heeft op al onzen eerbied, de tact waar

mede, de stijl waarin het geschreven is, op al onze bewondering 

aanspraak; en een later geslacht zal misschien nog meer dan 

het tegenwoordige den schrijver weten dankbaar te zÜn voor 

hetgeen nu nog wel eens als eene 8uMieme illdiscretie mag 

voorkomen. Dit werk, hetwelk in de jaren achtienhonderd een

en twee-en-zestig uitkwam, was de vrucht eener onverdroten 

inspanning van drie jaren. 

Was Mr . .JACOB VAN LENNEP een Geleerde? en in welken 

zin was hU het? ZekerlUk niet in den zin van 11 kamergeleerde." 

Daartoe had al te weinig aanleg getoond het kind, dat op 

zijn vijfde jaar hollandsch en fransch lezen kon, en op zijn 

twaalfde, wat zeg ik? op zijn negende, reeds zoo onnoemelUk veel 

gelezen had, dat, als het op zUn dertiende jaar ter Latijnsche 

School werd gezonden) de gronden der grammatica, of wat ook maar 

systematisch was, het onmogelijk belang konden inboezemen, maar 

noodwendig moesten vervelen; en even weinig de student aan het 

Athenaeum Illustl'e, die menig collegie, maar zelden eene ver

tooning in den Schouwburg verzuimde, en de dictaten der pro

fessoren rusten liet, om zich met het schrijven van dichtstuk

ken bezig te houden. Maar toen, in lateren jaren, en reeds 

spoedig, deze schade, met dubbele vlijt en moeite, meer dan 

was ingehaald, werd hij toch ook niet in dien zin een geleerde, 
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waarin hij het genoemd worut, die met de beste, de strengst 

wetenschappelijke, methoue gewapend, zich met een of meer 

vakken van wetenschap afzonuert en tot den bodem daarvan 

poogt dool' te dringen; maar alleen in uien, waarin een dich

ter als hij het maar wezen kan, uoch ook behoort te wezen. 

De Taal, waarmede h~j arbeidde, en de Geschiedenis, die hem 

voor zulk een groot gedeelte de stof tot zijnen dichterjijken 

arbeid bood, waren hij hem levenslang de voorwerpen bij voor

keur, ecner gezette en vruchtbare studie. Maar geen vak van 

ruenschelijke kennis, geen openbaring van het menschelijk den

ken, leven, en werken, uat hem geen belang inboezemde, en 

waarvan hij niet het zijne wellSchte te weten; en ûjne talrijke 

werken zijn dáár, om hem als een uitnemend geschiedkundige 

en kenner zijner moedertaal, en voorts al~ een man te leel'en 

kennen, die in algemeene kennis de meesten, en daaronder zeker 

vele van de, in een meer bepaalden zin, geleerdsten zijner tijd

genooten, overtrof. 

Zoo behoorde dan ook Mr . .T ACOB VAN LENNEP tot de mannen, 

die bij het Koninklijk Besluit van 2;:\ Februari 1855 tot het vormen 
van deze OIlze Afueeling voor de Taal- Letter- Geschiedkundige 

en \Vijsgeerige ,,\" eten schappen werden benoemd, van welke ons 

thans, helaas! nog slechts een achttal is overgebleven. De 

vrucht van deze benoeming werd geplukt, behalve in zijne deel

neming aan het werk der redactie van onze Verslagen en j1fe
dedeelingen, in zijne hooggeschatte medewerking tot het door 

de Akademie uitgegeven Vervolg op den arbeid van VAN LOON 

over de l{ederlalldsche HistoJ'iejJen71in(Jell, en in menig praeäa. 

vies door hem als medelid van Commissieëu in aangelegenheden 

van taal- of letterkunde, en ten opzichte der 11aar den prijs 

van HoeUFFT dingen de latijllsclle pOl;zieëll in haar midden uit

gebracht; maar ook in opstellen, bepaaldelijk over meer of min 

gewichtige punten van Orthographie, door hem in dezen kring 

medegedeeld en ter overweging gegeven. VYij kunnen daaraan 

niet gedenken, M. H., zonder ons tegelijkertijd die zoo zeer 

levendige, die in hare soort eenige w~ize van voordracht te 

herinneren, waardoor ht-lt van het schrift gelezene volkomen den 

indruk maakte als of het gesproken en voor de vuist gespro-
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ken werd. Bedroog ik mij, of zag ik somtijds rondom deze 

groene tafels, bij de koddige invallen, waarmeuc ueze spreker 

nooit nalaten kon zijne opmerkingen of betoog te <loorspekkcn, 

hier en daar een edel voorhoofd betrekken, als werd door deze 

lichtziuuighe<lell aau den ernst der wetenschap te kort gedailll, 

uien het ons hier aanbevolen is te handhaven? Zooveel is ze

ker, dat het nimmer lang <luur<le of er kwam iets van dezelfLle 

soort, maar grooter kracht, dat allen te machti;:; was, en waar

voor ook de hardnekkigste rimpel moest zwichten. 

Het ZecmaJls 7Voordcloek, 11a veeljarigen arbci<l, in het jaar 

11'56 in 't licht gegeven, bestemd en waardig om \YlNSCHOO

TE!" s Seelilan te vervangen, en het, in gemer,Il8chap met den 

Heer J. TER Gouw, nog eerst in het verleden jaar, in twc;: 

deel en uitgegeven werk over de Uithfl1zgteel.:cJls iJl 'rel'ûam1 'met 

!Ieschieden is en rolkJlevel1, zijn [tiiir als bewijzen vau v A!' L E);

:"i EP's veelzij<lige studie en rustelooze nasporillg; maar het 

schoonste monument van zijn veelomvatten<le kennis, 011 ver

ll1oei<lc werkzaamheid, schrander oordeel en oneindige liefde 

voor de vaderlandsche letterkunde en haren schitterendsten VCl

iegenwoordigcr, is zijne in alle opzichten eenige, en voor elk 

die dezen hoofû<liehter in de outwikkeling züner ganm, ill de 

betrekkelijke waarde zijner geestprodncten wil nagaan en lce

ren kennen, onmisbare uitgave van Vondels werken l:n vC1'Ûaill[ 

met zUn leven. In dit werk, waarvan de eerste aflevering ten 

jare 1 ::;51 het licht zag. en waarvan het twaalfde en lnnbte 

deel, bij zijn verscheiden ter perse, slechts nog niet geheel af

gedrukt was, zou men mogen zeggen <lat twintig jaar lerens 

staken, indien in <lie zelfde twintig jaar door <lien zelfJell 

man lliet uog zoo veel meer gedaan en geschreven was; ook 

het Zeelllan8 lVoorrleboek; ook het Leven van de twee van Li'U

neppen; ook Itlaailje Ze1:euster. En indien men zieh daarbij den 

bewegelüken, tot het laatst toe zoo levenslustigen mensch voor

stelt, dien wij allen gekend hebben, die zich overal vertoollde, 

veelvuldig reisJe, en aan al wat het maatschappelijk, wat het 

gezellig leven medebracht getrouwen van harte deelnam; om 

van zijne drirjarige parlementaire loopbaan lliet te sprekell, 

welke ook iu die twintig jaren valt; dan worden de oneilldige 

7 
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lIasporingen, de stalen vlijt, het taai geduld, de kalme nauw

gezetheiû, en het bedaard nadenken, welke door deze twaalf 

dikke boekdeelen vertegenwoordigd worden, bijna een wonder 

in onze oogen. Gewisselijk, er zullen (wat wonder?) in de vele 
duizenden van biographische, historische, mythologische, gram

matische en etymologische aanteekeningen en ophelderingen, aan 

den voet dezer negen- of tienduizend bladzijden in imperiaal for

maat, behalve de gaandeweg reeds opgemerkte en verbeterde, feilen 

geslopen en vergissingen begaan wezen, waarop aanmerkingen 

te maken zijn, die dan ook, ten voordeele der wetenschap, wel 

lliet zullen achterblijven; daar kunnen er zijn, die den wenseh 

lliet vermogen te onderdrnkken dat de 11 kritische overzichten" 

hiel' gegeven dieper mochten doordringen; anderen, dic in de 

uiteenzetting van den inhoud van tragedieëll, den komischen 
toon, die daarbij van tijd tot tijd wordt aangeslagen, liever 

lladden gemist; anderen, die het niet overal eens zijn met 

de slotsommen van des be~rbeiders beschouwingen en kunst

oordeel j maar dit alles kan niet beletten, dat wij, in dezen 

schoonen arbeid van onzeJl VAN LENNEP, eene uitgave van zijnen 

en onzen VONDEL voor ons hebben, die, door plan, bewerking, 

uitvoering, eeu geheel aaubiedt, zoo als geene uitheemsche let

terkunde van de werken van eenen harer coryphaeën heeft aan 

te wijzen. Ditmaal staat ook VV ALTER SeOTT, met zijnen voor

treifelijken arbeid aan SWIFl' en DRYDEN besteed, achter. 

Ik gedenk met aandoening den voor hem en ons allen zoo 

~choonen Octobel'dag van het vorige jaar, toeu een van VAN 

I.ENNEPs liefste wenscheIl eindelijk vervuld mocht worden, en 

het standbeeld voor den dichter naar zijn hart, dien hij van 

kindsbeen aan had liefgehad, zijn gansche leven dóór bewon

derd, en met wiens geest, in zijne voortrefI'elijke werken uit

gedrukt, hij zulk een groot deel zijner laatste jaren in zoo 

innige gemeenschap had verkeerd, tot zijne onthulling voor aller 

oog slechts op een woord van zijne lippen wachtte. Het was 

een heldere zonnige vomdcnmiddag, en het jeugdige wandelpark, 

naar VONDELS naam geheeien, had in den veelkleurigen najaars

dosch zijner heesters en Jlog jOlige boornen l een tegelijk vroolijk 
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en el'llstig aanZlCll. Ecn talrijke schaar vau aanzicnlijke mannen 

en vrouwen, van geleeruell cn kunsteuaars, el! van meest alle 
vaderlandsche dichters, was III de afgezette ruimte, in welks 
midden het nog omsluierJe beeld zich op zijn hoog voetstuk 
verhief, bijeen, wachtende op VA)! LENl\EP. Te zijner tijd ver

scheen hij, er niet te best uitziende en moeielijk ter been. Ook 
hau hij weken lang en tot op diellzelfden dag het huis moeten 
houden, wegens een ongemak aan de knie en bUkomende on
gesteldheden, maar betuigde later dat, zooura 11ij dien dag in 
de lucht gekomen was, hij zich als door een adem des levens 

verkwikt en versterkt had gevoeld. En inderdaad, zoo ras hi.i 

de hem wachtende spreek plaats bereikt had en zijnen mond 
opende, verdween alle denkbeeld van zwakte en vorige krank
heid, en liet hij, die in de laatste jaren, in het gewoon gesprek, 
ûikw~jls moeielijk te verstaan was geweest, zich met zoo groote 
dnidelijkheid, kracht en nadruk hooren, dat niemand der om· 

standers van zi.ine schoone reue een woord behoefde te miss2n. 
Maar toen nu het statige beeld onthuld, en door den Borge· 
meester van Amsterdam als een der eûelste sieraden der aan 
z~jne zorgen toebchouwde stad aanvaard was; toen daarop de 

Minister van Binnmlandsche Zaken, na eene rede, zijner CH 

VO~Dl'L en VAN LENNj<;P volkomen waardig, dezen, nit naam 
Van Z. M. den Koning, het Commandeurs-kruis van de Orde 
van dcn N cclerlandschen Leeuw overhandigde, en de luide cu 
hartelijke toejuiching der uitgezochte schaar, die hem omringtle 
en die de beteekenis dezer koninklijke vereering op dezen dag 

volkomen gevoelde, daarop het schoonste zegel drukt.e; toen de 
toegenegene blikken van zoovele oprechte vrienden, waaraan 
zich de oogen vol tranen eener innig geliefde dochter paardell, 
de zijnen zochten te ontmoeten, om zonder woorden hem hunne 
deelneming te kennen te geven, - toen, gewisselijk, doorleefde 
deze uitnemende vaderlander een der schoonste en zoetste oogen

blikken van z~in leven; en weinig dachten wij, die het met 
hem doorleefden, dat wij slecllts één jaar later hem onze llUlde 
zouden brengen op zijn reeds sedert ettelijke weken geslo
ten graf. 

11 Deze uitnemende vaderlander!" •.. 0 Ja, geeft hem, boven 

7* 
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,îi!{~ ali\ll're, Jezen ('erlinam. Schrijft, beitelt in gOUll"ll letteren 

{lP Zijll graf: Ih::\E m; P.\TI'U :mmlTl'S EST. Met al wat hij 
\\";:", met al \ral llij bad en vermocht, bepaaldelijk; want vall 

het 31Hlerc is hd 110ch mijne bak, noch van mijne bevoegd

bi'icl te spreken; bepaaldelij k met hetgeen hij als Dichter, 

Schrij\'er, en Gell'erde was, had, en vermocht; met alle de hem 

n:11lgehol'cne gavell, met aile de door hem verkregene kundighe

den, heeft hij <1e rel' des vaderlands, het nut en genorgeu, (Ic 

Lr~chavillg en veredeling zijner landgcnooten gezocht, en niets 

;l]j(lers. \\"arc .TACDE VAX LE~NEP, met hetzelfde talent, Brit of 

EranscLm3n geweest, zijne \'aardige pen had hem schatten kUIl

lll'Il vergaderen; llJaar voor de verzoekingen, die daaraan ver

Londen zijn, blijft ook [Je populairste der nederlandsclte dichters 

('11 schrijvers bmraard, Doch hebzucht lag niet in zijn aard; 

y('('leer een edelmoeuigheid, die tot staving van den vatlerland

~C!l(,ll roem tot cl ke opotfering in staat zou zijn geweest. Eer 

(':1 loC e:1 ollder~cheidi!lgen zijn hem rijkelijk, en ook van het 

hilitenland, weuel'varen; doch elk die hem gekend heeft, weet 

ho~ ,YeilJj~; het bern om dezen te doen is gew"eest. Ook heeft 

l;ij op 7.ijnc TL'etls zoo vroeg en overvJoctlig verworvene lau

werrn nooit geru~t, maar is onvermoeid werkzaam gebleven tot 

in klimmenden ollderdom, tot aa!l zijnen laatsten snik. In dit 

alles heeft hij eCIl schoon voorbeeld nagelaten, beide voor die 

aristocratische wcreld, waarin hij, en voor die letterkundige we

reld, waarvoor hij geboren was; voor ons allen, M. H, die het 

lIimmer mogen vergeten dat het vaderland dierbare rechten heeft, 

('11 dat ook het langste leven kort is. 

Die de geschiec1cnis van zijn leven schrijven zal, zal vermel

de,n dat J ACOE v AX IJEK~EP op den 24·stcn Maart van het jaar 

1802 te Amsterdam, uit amsterdamsche ouders is geboren, tot 

vader hebbende Mr. DHID JACOB VA~ LE-:<'S'EP en tot moeder 

CORNELI:\. CHRlnI~B VA~ Orrsoy; dat het deze voortrefi'elijkc 

vrouw is geweest, die hem vroegtijdig de door hem zoo wel 

gebruikte kunst van lezen, en dat beiden in 't fransch en in 

zijne moedertaal, geleerd lIeeft; en dat hij ter }'ransche Schor 

heeft gegaan bij den onderwijzer DEEI,EMAN, dir, onder all(lere 
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een groot voor~tallUel' was van Je oefening vun 't geheugen, en 

ter IJatijnsche, onder den rector HElmAN BOSSCJIA; uat hij het 
ongeluk gehad heeft zijne lieve moeder reeds op zijn vijftiende jaar 
,e verliezen, maar het voorrecht zijnen voortreil'elijken vauer 
:ot slechts eell vijflienlal pren vóór zijnen eigenen dood te beo 

houden. IIij moet niet vergeten, dat op zijne vormillg en 

voorbereiding, bepaaldelijk tot Homansclnijvcl', veel invloed ge· 
had heeft zekere zwitsel'sche jUfvrOllW \Yüm;LI, die de gouver
nante van tweè zijner tantes f)8weest was, ell na het vroegtijc1i; 
overlijucn van deze hare k Ircekelingen, als gezd:;clmp,ojufvrouw 

zijIIer grootmoeder, in dier huis gebleven \\':18. Ik vergis mij 

zeer, of df'7.e is het, die hij on~, in de inleiding van PerdiJtalld 

H/lyc/.: cn laier, als Jhj/([!rolfll! Stal~(fac!ter heeft leeren ken
nen. Voorts zal hij te zijner plaats verhalen, hoe de jOllgman, 
na volbrachte studie aan het Athenaeum lllustre zijner geboorte

stad, ten jare 1824., te Leiden in de rechten r;p,prornoveerd. Cil 

nog ten zelfelen jare, te Alll5terdam in het huwel(jk getreden 
is met Jonkvrouwe llE!\RIETTA. 80PHIA\r ILIIELlII~A 11,oëLL, 

dochter van den :Minister van eli en naam, vroeger onuer I\:onillg" 
IJoDEWIJK, later onder KonillgWILLElII I; cn Loc uit dit hu

welijk OIHlerscheiden kinderen zijn voortgesjlroten; dat hij 2ijne 

vaderstad (lS2G-18t7) ais secretaris van het Collegie valt 

Curatoren van het Athellaeum en der Latijnsche S c:llOl en, eu 

voorts in onderscheidene andere betrekkingen gediend heeft; dat 
hij, in 1827 daartoe benoemcl, ook eenige j;lfcll Secretaris VUil 

de toen bestaande provinciale Commissie van Landbouw geweest 

is, en hoe hij, in die hoedanigheid, veel gelegenheid gehad 

heeft nauwkeurige plaatselijke kenuis vau een gedeelte van ZÜIl 
vaderland, ook van zijne anders zoo schaars bezochte noor
delijke eilanden, op te doen; terwijl hij van zijn zevenentwin
tigste jaar tot aan zijn levenseincl het ambt van Rijksadvocaat 

bekleed heeft, en van 1853 tot 1856 Lid der 'l'weeue Kamer 

van de Staten-Generaal is geweest. Op zijn negenentwintigste 
j3ar tot I~idc1er van den Nederlundsche I,eeuw benoemd, achttien 
pren later, bij de troonsbeklimming van \YILLE~l III, tot 
Commandeur v:Jn de Eikenkroon verheven, in het ja:Jf 1860 

Ridder der Belgisclle Lc()rold~-Orde geworden, werd al cle2e 
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ei'r op deIl 12 October 18GB, den heugdijken t13;;, welken wi.i 
II Jlcriullenl hebben, door zUue verhefilng tot Commandeur van 

de Orde van den J'\ ederlandschen Leeuw, eelle eer die ook aan 

zij nen vader te beurt gevallen was, ten top gevoerd. Maar ook 

van andere onuerscheiuingen zal de levensbeschrijver gewagen, 

P11 het melden, hoe hij eerst van het Instituut, daarna van deze 

_tkadcmie, des~elijks van de Akademie van Beeldelllle Knnsten, 

en van bijna alle grootere en kleinere maatschappijen en ge-

1100tschappen van wetenschap, letteren eu kunsten in hd vader

land, gelijk van onderscheidene in het buitenland, liu, eerelid, 

lid y:m verdienste, bestuurder is geweest. :Met gulden letteren 

stelle hij Let te boek, dat het J,\COB VA:i J'E:i:iEP, dat het 

een dichter, en deze dichter geweest is, aan wien eene bevolking 

van tweemaalhonderdzestigduizelld zielen de zeer practische, 

de onwaardeerbare gave van een overvloed van zuiver llrillk

water te danken heeft, tot hiertoe al ie zeer door haar ont

been1. Ais den dag van z~in overlijden zal hij den 25 steu 

Au::;u:'tus 11., als de plaats, Oosterbeek bij Arnhem vermelden, 

waar hij ook begraven is. 

IJ ij zal ook pogen zijn beeld te schct~en. Dat bewegelijk 

gebat; dat veelbelovend voorhoofd; Jat bramlend oog, onder 

"d'optrek van den \\cukbrauuwboog:, 

Die zich Haar 't voorhoofd kruit omhoog; 

'( Merk ·dat zün afkomst kellnen doet, 

ZUne afkomst uit \' A:' LE~~El"S bloed;" 

dien onberispelüken auclaarsneus; diell geestigen mond. Er be

staall misschien hOlluerd portretten en photogrammen van dezen 

man; allen de sprekende gelijkenis van zijn sprekend gelaat; 

maal' hoe zeer verschillende onderling! - Het vaderland heeft 

voornamelijk urie J ACOBS VAN LENNEP gekend. Den jongen 

ol ACOB VAN LENNEP, van den tijJ der Legenden, met Uilt opge

heven hoofd, met dien vrool~jken oogopslag, en die moeite had, 

bij de levendige voordracht dezer gedichten, het overvloedige, 

blonde, krullende haar zich uit de oogen te houden. Den VAN 

LENNEP van middelbaren leeftijd; naar het uitzien, vroeg oud; 

:;~heel grijs; al de gelaatstrek ken diep cn scherp geteckcnd; 
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maal' het oog altijd evclI glinsterend, en in alle zijn bewegill

gingen vlug en levendig als te voren. Den VAN LE:K~EP vall 

de laatste jaren; voor die hem van nabij gadesloegen, in kor

ten tijd, sterk verouderd, maar het. zooras hij sprak en zich 

roerde, telkens weer doende vergeten; met het lange, nu sneeuw

witte haar, waarvan de glans den gloed zijner oogen scheen te 

temperen, en dat aal! geheel zijn wezen ik weet niet welke 

nieu we uitdrukking van zachtheid bijzette. Het laatste beeld 
was het beminlijkstf'., en zal ons nog lang, onder aandoeningell 

van liefde en erkentelUkheid, voor den gecst staan. 
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ln tie Jaarboeken üer Koninklijke Akadelllie \all wetenschap

peil zd het jaar 68 om de vele sterfgevallen onder hare leden 
met een zwarten streep ,vorden aangeteekend. ,'ooral de Let

terkundige Afdeeling werd zwaar geteisterd. Zij verloor vier 
lellell, llie haar lidmaatschap niet als een blooten eeretitel be
~chouwden, maar door getrouwe opkomst in dc vergaderingen 

en door wetenschappelijke bijdragen toonden het doel der Ab
!lemie te kennen en ter bereiking daarvan te willen medewer
ken, mannen, nm \rier geleerdheid en ijver zij nog schoone 
vruchten verwachtte. 

v~ an de afgestorvenen hebben de schrandere tanlkenner TE 

WINKEL, de beminnelijke staathuishoullkuudige O. VAN REES, 

Nederlands geliefde dichter en letterkundige J. VAN LENNEP, 

in ambtgenooten, die hunne vakken van wetenschap in ons 
millden vertegenwoordigen, juiste beoordeelaars hunner verdien
Hten en welsprekende lofredenaars gevonden. De vierde, een 

") Yoorgcdragen in de gewone V(!rgadoring vun 1;:; Fehruuri 1869. 


