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Een Zuid-Afrikaan in R6veil-kringen
SJ. du Toit op reis in Nederland

In r88i publiceerde de Zild-Afrikaanse schrijver, verca-
ler, journalist en reiziger Stephanus Jacobus du Toir (r847-

rytr) zijn boek Op reis door Duitschland, Zwitserland,
Italid, Egpte, Palestina, Turkije, Hongarije, Oostenrijle,
Frankrijk, Belgii, Holland en Engeland,waarin hij - in her
Nederlands - verslag uitbracht van zijn bezoek in r878 aan
tu'aalf landen, waaronder Nederland.' Du Toit was geboren
in Daljosafat, bij Paarl, ten noorden van Srellenbosch, waar
hij theologie studeerde.'Hij ontwikkelde zich toc een ortho-
doxe predikant, publiceerde over religie en cheologie, en - zo
blijkt ook uit zijn verslag - sympathiseerde met de ideeen van
het Revdil: de gereformeerde opwekkingsbeweging die het
gevoel centraal stelde, een centralere rol voor de godsdienst
in het dagelijks leven bepleitte en de srrijd aanbond met de
negentiende-eeuwse Verlichtingsgeesc. Zoals bekend geldt
in Nederland Willem Biiderdijk (en in zijn vaarwater Isaic
da Costa) als de godfacher van deze internationaal vertakte
beweging.

Een groen, welvarend land

In zrjn reisverslag vertelde Du Toit over zijn ervaringen als-
of hil zich ror een kring van vrienden richtte (hij schreef het
oorspronkelijk voor het tijdschrift van de Afrikaanse Taal-
beweging, waarvan hij de oprichcer was). Hij reisde llle! een
open blik, verdiepte zich in andere culturen, maar hij had
voorai een voorliefde voor Nederland. Toen hij hier voer aan
wel zetre, voelde dat als thuiskomen, vanwege de'bltluende
verwantschap' mec zijn eigen land.r Zuid-Afrika bleefvolgens
hem een Hollandse kolonie. Uiteindelijk zou hij drie weken
in Nederiand verblijven, waar hij zrch zeer op zijn gemak
voelde' 'Hier sprak men weder onze taal. Hier vond ik nog
ons familieleven. Hier onze kerk en eeredienst.'a

Onderwegverbaasde hij zich over de welvaart van Holland:
'Geen volk van Europa is zoo welvarend als de Hollanders.'
Bedelaars kwam hij op zijn reis niet tegen. Dat de Nederlan-
ders als 'pekelharingen' opeengepakt leefden, zoals hij zich
had voorgesteld, bleek niet te kloppen. Hij beschreef het land
als groen en vruchtbaar: 'De koeien liggen er zoo heerlijk in
het gras, alsof zij nog in haar P aradrjs zijn, zoodat zij soms een
jaloezle bij den voorbijgaanden lweevoecer opwekken.' Hoe
was het mogelijk, vroeg hij zich af, dar.zo'n klein land genoeg
producten verbouwde voor de export, waardoor men in Lon-
den Hollandse meik dronk, en in Afrika Holiandse kazen at?

En dan had hij het nog niet gehad over de Nederlandse bloe-
menkwekerijen met hun prachtige tulpen en hyacinten'.t

De Hollandse volksaard bekoorde hem; hij rypeerde de Ne-
derlanders als beleefd, degelijk en arbeidzaam. Du Toir keek
op van de 'bijna overmatige zindelijkheid' die hier heerste , ze-
ker in vergelijking met Egypre, Palesrina, Turkije, Bulgarije,
Roemenid en Italie: 'Hoe heerlijk is het om door de schoone
straten van eenige Hollandsche stad te wandelen nadat ik
zoolang door die enge, vuile, srinkende stegen en gangen der
Ooscersche steden moest wandelen. Des te schooner waren
die netce huizen nadat ik zoolang de liederlijke woningen in
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de steden van Italie had aanschouwd.'Verder viel hern de be-
daardheid en huiselijkheid van de Nederlanders op. Volgens
Du Toit waren er in een stad als Haarlem, waar hij logeerde,
nauwelijks hotels, restaurants of cafes, omdat ze er genoegen
in schiepen 's avonds thuis te zitten: 'Na negen is het stiller
in Haarlem dan in de Kaapstad, mogelijk stiller dan aan de
Paarl. Vandaar dat er ook geen revoiuciegeest in Holland ge-
vonden wordt.'n Een groter verschil met Parijs, waar hij viak
tevoren de gevolgen van de Commune van r87r gezien had,
was niet denkbaar.

Op bezoek in R6veil-kringen

Tijdens zijn reis bezocht Du Toit diverse personen uit
Rdveil-kringen, met wier gedachtegoed hij sympathiseerde.
Zo logeerde hij bij en werd hll in Nederland rondgeleid door
Frans Lion Cachec, die ook in Zuid-Afrika predikre . Hij was
een discipelvan de in r86o overleden Isadc da Costa, die hil
adoreerde. Cachet bracl-rt zijn Zuid-Afrikaanse gast onder
meer in contacc me t Hermanus \Tillem \Titteveen, die predi-
kant was bij de zendelingsgemeenre te Ermelo (Gelderland).
I7itteveen was in r846 als predikant in Ermelo aangesteld,
maar in 1859 uit zijn ambt gezet. De reden was dat hij zich
had uitgesproken tegen de onderu'ijswet van r857, waarin
bepaald werd dat alleen openbare scholen overheidssubsidie
zouden ontvangen. Daar was hij, als voorstander van brjzon-
der onderwijs, op cegen, zoals hij tijdens zijn dienst ondubbel-
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zinnig had iaten blijken. De schooldirecteur van Ermelo had

d""top een klacht ingediend, waarop \Titteveen hem tijdens
een kerkdienst had uitgesloten van deelname aan de maaltijd
des Heren, met ontslagtot gevolg. Daarop had'W'ilteveen een

eigen kerkgemeente in Ermelo gestichc, met een eigen kerkge-

bouw' de Zendingskerk. \Titteveen was ook de stichter van

het Huis van Barmhartigheid, waar verwaarloosde kinderen
en andere'verlorene zonen' werden opgevangen'7

Du Toit bracht een aangename middag in Ermelo door'
\Titteveen typeerde hij als 'een grijsaard van ongeveer 7o ja-

ren, en toch zoo frisch en vrolijk als een jongeling; een man

met reusachtige gestalte, rijzig en breedvan schouders, en toch
met een hart zoo teeder als van eene maagd: een arbeider, dag

en nacht werkende, vergrijsd in den dienst zijns Heeren, en

toch met een kalmte en urede op het gelaar als de onschuldi-
ge zuigeling in zijn wiegje slapende.' De oude dominee bleek
ni.t dik*4k meer zijn studeervertrek te verlaten, ten gevolge

van 'een gezwel aan zijn neus, dat reeds eens afgezet was, doch
nu wedei zoo groot was, dat her over zljn mond hing, en hem

wel niet hinderde in zijn werk, maar toch ontsierde'. Treffend
is ook Du Toits beschrijving van \Ticteveens kleding; als ge-

volgvan het veie neerknieien om te bidden, was zijn broek ter
hoogte van de knieen door en door versleten.t

Een ander hoogtepunt was zijn bezoek aan Amsterdam,
waar Du Toit kenniimaakte mer Abraham Kuyper, predi-
kant, politicus en oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij-
(in rs79), journalisi en oprichter van dagblad De Standaard
(r872), en stichter van en hoogleraar aan de Vrije Universi-
reit in Amsterdam (in r88o). Ze hadden eerder gecorresPon-
deerd, en Du Toitvoelde grote bewonderingvoor Kuyper, die
hij als zijn voorbeeld zag. Hrj voelde zich vereerd Kuyper in
levenden lijve te ontmoeten, die hil typeerde als'een man van
middelbaren leeftild (ik schat ruim 4o jaren) met een vol ge-

laat en zwaar donker haar, helder opene oogen en een vrien-
delijk voorkomen; een man oppervlakkig beschouwd nog in
den bloei zijns levens, maar bij wien overmatige zorgen en

werkzaamheden de levenskracht te vroeg hebben verteerd.'
Hij steunde Kuypers strijd om 'een school met den Bijbel',

uAlu.tu.tli.'*^
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en bewonderde diens rol in de Schoolstrijd en onvermoeiba-

re pogingen om de 'gemeente Christi' in Nederland terug te
,roi..i t6t wat Du toit het oude pad 'der zuivere Gerefor-

meerde leer van Dordt' noemde. Daarom beschouwde hij de

vu-voorman als een door 'God daartoe uitverkoren werk-

tuig'.r

Een gedicht van Bilderdijk

Gezien Du Toits verblijf in Rdveil-kringen is het niet ver-

wonderlijk dat hil ook sympathie voelde voor de man waar

het mee b.gon, nilderd4k. Ook in bredere kring bestond in
Zdd-Afrl\<a toen veel waardering voor de Nederlandse dich-
ters van de negentiende eeuw. Itlit zijn reisverslag blijtt dac

Du Toit, behalve voor de toeristische bezienswaardigheden,

vooral belangstelling had voor onderwerpen op het gebied

van religie/tLeologie, politiek en onderwijs. In zijn tekst

schrijft liij vrijwel nooit iets over de literatuur. Inzrjn z6o pa-

gina's tellend verslag komt slechts ddn gedicht voor - en dat is

ir.r d. 'onnanolgbaie Bllderdljk', de d"ichter die hij.mateloos
bewonderde.'" Hij citeert hem op het moment dat hij vanuit
Londen over de Noordzee Nederland bereikte. Zrjn Iezers

legt hij dan uit waarom Nederland zo heet' en hoe de zee aan

dJwestkust wordt afgeweerd door duinen en 'kunstmatige

dijken of wallen, die -.t groot. koscen gemaalt en in stand

gehouden worden'. Nederland noemt hi_ een 'kunstland, aan

d. ,.. ont-orsteld'." Du Toit voelde zich in zijn beschrijvin-
gen tekorcschieten. Daarom laat hlj Bilderdijk aan het woord'
i"i.n, u.r, 'Holland' uit r8z5 hij bijna integraal in zijn reis-

verslag overnam.
In Jat gedicht, oorspronkelijk gepubliceerd in het tweede

deel van Je bundel i[z uonkelingdt r826, schildert Bilderdijk
hoe Nederland is ontstaan als een eiland vanuit een woestenij

van 'wind en golven', en hoe de kust zijn huidige vorm heeft

gekregen: 'Deitormen zweepen golven op / Met hemelhooge
fruinin, / Zy, zwanger van gezwolgen zand, / Omheuvelen
't met duinen."' Vervolgens beschrijft hij hoe het land, als

het eenmaal is ontstaan, geleidelijk aan bevolkt wordt. Eerst

wordt het een thuis.toot de dieren, daarna voor de mens, die

als vluchteling in dit nieuwe land terecht komt en zich ver-

baast over de-'frissche grashalm' van dit vruchcbare gebied.

Om zich te beschermen tegen het wassende water, richtcen
de vroegste bewoners hoge heuvels op in het land, die bekend
zijn geworden als'terpen'."-Bilderdijk 

zou Bilderdijk niec zijn, zeker niet omstreeks
r8z5 (ten illde van zijn strijd tegen de geest der eeuw) als hij
geen opmerking zou toevoegen over de verderfelijte hoog
moed van de mins. Het waren de Romeinen die de natuur
voor het eerst trachtten te bedwingen. Sindsdien waren er

dijken verrezen,'trotsch en fier', waardoor de zee steeds hoger

en het land steeds lager was komen ce liggen. God spot vol-

gens Bilderdijk met zuike 'trotsche menschenkunst'. Als Hij
Eens de teugels laat vieren en de natuur zijn gang,laat gaan,

is Nederlan-d verloren. Daarom moet men Hem deemoedig

danken:

De Landman beeft voor oogst en schuur;
De steedling, voor zijn wallen;
De dood slaat duizenden om't hart,
De schrik tienduizendtallen.

Ach, waarom slooft en mat ge u af,

Verdwaasde stervelin gen ?
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Nadar hij dit gedichr geciteerd heeft, stelt Du Toit zijnlezer
de volgende recorische vra ag:' Zou h ij [Bilderdil kl hec wel zoo
heel ver mis hebben, wanneer hij he t beklaagt, dat ook hier de

kunst van menschen hande n Gods weldadige bestelling in de
natuur steeds verder bederft?"t Met zijn standpunten, contac-
ten in Rdveil-kringen en zijnpoeziesmaak betoonde Du Toit
zich een echte Bilderdijkiaan.

RickHonings

3. Abraham Kuyper (r\7-t9zo).

Geniet in dank wat de Almacht geeft,
En tracht Haar niet te dwingenl

Ja, 't streele uw hoogmoed! 't klinke u schoon
Op Dichterlijke snaren:
'Een Land, in we€rwil zelfs van God
Ontwoekerd aan de baren!'

Maar, trotsaarts, die Gods werk verwoest
Voor eigen hersenvonden,
Ziet eindlijk wat uw wijsheid wrocht,
Aan 't zinken van uw grondenl'a

Bij de bladvulling'Early to bed' in BM 35 (zor8) 9 werd niet
vermeld dat deze tekst waarschijnlijk dateert van r824. Dat
jaartal lezen we tenminste onder de tekst 'Mensch', boven-
aan op hetzelfde blad (hs. BM G 49-44). Het kwatrijn dat aan
'Mensch'voo rafgaat,zottvan Edward Yo rngft6g-t76) zijn.
Delen uit zijn dichtwerk The complaint: or, Night-thougbts on

life, death, dt irnmortality $742-174) zijnbij vlagen door Bil-
derdijkvertaald. Eerst nu de transcriptie van het handschrift.

Mensch.

Yet though these men against their conscience strive,
There are some sparkles in their finty breasts
Vhich cannot be extinct, but still revive:
Thac though they would, they cannot quite be beasts.

Young.

Davies, Lublink, Young en Bilderdijk over de mens

Noten

r. Ik dank Eep Francken, die mij op deze (in Nederland niet aanu.e-

zige) tekst wees en mij een kopie ter hand stelde. Met Olf Praam-

stra werkt hij aan een boek over de Nederlandstalige literatuur
van Zuid-Afrika.

z. Or.er Du Toits leven zie V.E. dAssonville, SJ. du Toit uan die

Paarl (t 847-r 9 t l. tVeltevredenpark 
ry99.
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Sluit vrij uwe oogen voor den dag,
En tracht met mokerslag op slag,

Het vrij gewetenslicht in 't harde hart te doven:
Van uit dien rotsklomp-zeIv' vlugt vonk by vonk naar

boven
Die 't siddrend overtuigt, dat hoe/wat hy zich verpijn',
De mensch hoe dierlijk, geen/nooit volkomen beesc kan..

zr)11.

t824. B.

Deze zes regels zijn eerder gepubliceerd op p. r58 van J.
N7esseling's in slechts enkele exemplaren vermenigvuldigde
proefschrift Bllderd4k en Engeland (verdedigd re Gent op
rr juni ry49).Het handschrift waarin \Tesseling deze'ver-
taling' heeft gevonden, zal een ander zijn geweest dan dat in
de collectie van het Bilderdijk-Museum. Hij noemr nameiijk

L7


