


G. T E N  BRUGGENCATE Hz. 

(Een Ovenj8setech didter , korteI$X herdacht.) 

N a  ae minder dan rijmlarg, den lachlns- 
tigen lezer, ter verpoozing van meer deftige 
stnkken, in de vorige bijdrage van dezen Al- 
manak voorgelegd ; kan het hem niet onaange- 
naam zijn, een oog te elaan in de verzen van 
een waarachtig dichter, dien het mij leed zon 
doen niet herdacht te zien, vddr de reeks 
dezer Almanakken, tot welke hij meer dan 
eene bijdrage leverde, voor goed gesloten 
wordt. Reeds zijn er meer dan twee jaren 
verloopen, sedert hij den 6den Maart 1853, 
in hartat vijftigjarigen onderdom - hij was den 
231ten van dezelfde maand des jaars 1803 ge- 
boren - ten grave daalde, en nog kan ik mij 
niet herinneren crgens zijne nagedachtenis ta 
hebben zien vieren. Ach l de lieve bescheidene 
man zon het ook niet verlangd hebben; atil en 
eenvoudig, als zijn gansche beetaan en levens- 



loop, heeft hij ook zeker zijne nitvaart ge- 
wenscht ; en brommende lofspraken over zijne 
grafzerk uitgegalmd hadden hem, zoo mogelijk, 
daar onder nog gehinderd en gekweld. Ook 
heb ik niet de pen opgevat om er bier eene te 
schrijven. Ik  voel mu echter gedrongen, om, 
in korte woorden, de herinnering aan den man 
te verlevendigen, aan wien het mij een eoo 
zoet genoegen is,  kennis te hebben gekregen, 
el brachten ook de omstandigheden mede, dat 
ik vervolgens zijn persoonlijk verkeer slechts 
weinig of niet kon smaken. 

Het was in mine eerste studiejaren, dat ik her- 
haaldelijk eenige zomerweken in een der hervorm- 
de pastorien van Twenthes hoofdstad, het aange- - 
name Almelo, doorbracht. Dam leefde toen 
Ten Bruggencate, gelijk hij er geboren was, 
en vervolgens gestorven is;  een nijver hande- 
leer, maar die volstrekt niet het zwak van velen 
aijner broeders uit den dichtergilde deelde, dat 
bij zijn bnrgerlijk bestaan nan zijn dichtgeeat 
sou hebben ten offer gebracht. Men kon hem 
het grootate gedeelte van den dag in eijn win- 
kelneering bezig vinden. Gelukkig had hij ech- 
ter evenmin de bekrompenheid , zijn dichttalent 
met geweld onder de bezigheden van zijn dage- 
lijksch beroep te verstikken. Zoo hij den mor- 
gen en meest ook den middag aan zijn handel 
8a bet stoffelijk belang van sijn vreedzaam 



gain wijdde, den avond had h i  gewoonGk 
den Muzen veil; en niet zonder weelde her- 
inner ik mij de genoegelijke nren, met enkele 
rijner lettervrienden, d m  in het hnisjen bij 
hem doorgebmcht, dat zijn moestain sierde, 
en waar wij in gaelligen kout of onder het 
aanhooren der liefeiijke dichtvruchten , die hid 
ons ten beste wive geven, onder het iedigen 
des bekors en hot genot der vaderlandsche pdp, 
geeeten waren. De dicAter, gelijk hem zijne 
stadgenooten - waarlijk niet ten onrechte - 
nog steeds plegcn te noemen, telde toen tosschen 
de dertig en veertig jaar en stond dns in den 
bloei eijnr lerens. Sedert den 278ten van 
Herfatmaand 1827 gebuwd, was hij reeds het 
hoofd van een talrijk gezin, dat hij ia eadige 
tucht en eerlijkheid voorging en feidde, en 
aan 't wellr hij, meer dan vijftien jaar later, 
nog altijd te vroeg ontrokt werd. Toen echter 
was hij nog ver van run dood, en wie hem, 
met den dichtgloed op de wangaa, terwijl zijn 
vriendelijk oog ran zoete vreugde straalde, 
zijne verzen ond er ons had hooren voordragen , 
roa niet getwijfeld hebben, of er ook leven in 
den man stok. Bij de innemende besoheiden- 1 
heid, die hem kenteckende, moest men hem 
eohter steeds tot mededeeling zijnet gedwhtan 1 
en gedichten uitlokken; maar vond zich .dsn 
00k te ruimer beloond door hetgsn hl/ dt te  



en voordroeg. Kort  daarop deed hij, op 
aandrang zijner vrienden, een bundel Gedich- 
ten, voor een deel reeds vroeger in jam- 
boekjens en maandschriften verspreid, het licht 
eien, en gnf daardoor ook zijnen verderen land- 
genooten gelegenheid zijne dichtgaaf te genieten 
en te waardeoren. Gewis heeft het hem moeite 
gekost daartoe te besluiten, en slechts de ge- 
dachte, ook elders in zijn v~de r l and ,  lezers te 
zullen vinden, door zijne zachte en nederige 
Muze, als zijne vrienden, geboeid, deed hem 
tot die stoute daad overgctan. ,, Begeef" zoo 
vroeg hij aarzelend in zijno ,, Opdracht" altn 
deze , 

Begeef ik mij Xu in de rij 
Van Neerlands keurpoeijten? 

maar liet er bescheiden op volgen: 

Mijn vrienden , gij Wacht Po8zij 
Noch atoute dichttafreelen ; 

Geen verzen vol van kracht en gloed, 
Die, door hnn achoon, het stugst gemoad 

Nu schokken, dan weer atreelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maar klink' mijn toon ook minder achoon ; - 

B9 't lied der nachtegalen, 
Dat met bewondring elk verrult, 
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