
Nodier’s boekenzucht en goedhartigheid.  
 
Het volgende daaromtrent vindt men in het Parijsche dagblad le Siècle, van den heer 
PIERRE DURAND.  
De verkoop van zeldzame werken, eigenhandige geschriften en schilderijen neemt 
sedert eenigen tijd op eene verwonderlijke wijze de overhand. De liefhebbers moeten 
zich hierover voldaan gevoelen: met elken dag wordt er een uitgebreid veld voor hunne 
grilligheid of hartstogtelijke liefde geopend; zij hebben slechts de moeijelijkheid der 
keuze, en er zou bij hen al een bijzonder kwade wil moeten bestaan, indien ze, op 
deze wijze, het middel niet vonden om zich, bij zoo veel verleidelijks, niet le ruineren. 
De werken der grootste schilders schijnen zich, in de handen der afslagers, te 
vermenigvuldigen; de brieven, door de beroemdste mannen van alle tijden en alle 
landen geschreven, worden bij honderden aangeboden, en op het oogenblik dat de 
heer DE SOLEINNE, te Parijs, alle Boekenminnaars van Europa vereenigt, zoo kondigt 
men voor de volgende week den verkoop aan der Boekerij van CHARLES NODIER. 
Hoe vele wonderen in die kostbare verzameling! Ontegenzeggelijk was NODIER de 
man, die het in de Boekenkennis het verste gebragt had; hij was de bekwaamste 
opspoorder, de schranderste en gelukkigste ontdekker van de zeldzame drukken en 
curieuse exemplaren. In zijne Boekerij zal men de geschiedenis zijns levens, van zijn 
geest en zijn hart vinden. Hij minde zijne Boeken hartstogtelijk, maar die hartstogt deed 
niet in het geringste aan zijne goedaardige gevoelens, aan de edelmoedige inspraak 
zijns karakters te kort. In den tijd, toen hij met vuur en met de grootste opofferingen 
zijne eerste verzameling van zeldzame en kostbare werken bijeengaarde, vervoegde 
zich een zijner vrienden tot hem, ten einde hem zekere som ter leen te verzoeken, 
waaraan hij dringende behoefte had. NODIER was dien dag niet bij kas; maar nadat hij 
een laadje geopend, en dit ledig bevonden had, opende hij zijne Bibliotheek en nam 
er een klein deeltje uit, dat hij aan zijnen wanhopenden vriend aanbood. 
- Wat beteekent dat? vroeg deze op eenen droevigen en minachtenden toon. 
- Een zeer goed boek, hernam de Boekenminnaar. 
- En wat wilt gij dat ik daarmee zal uitrigten? Mijn hoofd staat mij niet om te lezen, 

en de heerlijkste wijsgeerige grondstellingen zullen mij zeker leeren het geld te 
verachten, waaraan ik zulk eene groote behoefte heb. 

- Neen, het was mij niet te doen, om u zulk eene ijdele afleiding te geven, sprak 
NODIER glimlagchende; maar dit werk, hetwelk ik u ten geschenke geef en dat ik u 
in naam onzer vriendschap verzoek aan te nemen, heeft zekere deugden,  waarvan 
ge u spoedig zult overtuigen. Gij moet het niet lezen; op eene gansch andere wijze 
ķunt ge er u van bedienen. De heer R..... is een Boekenliefhebber, die veel rijker is 
dan ik, maar wat minder behendig; bij heeft al zoo lang dit boekje op het oog, dat 
eenig in zijne soort is. Hij zoekt het, en ik heb het gevonden; hij wenschte er naar, 
en ik had het. Ga nu naar Mijnheer R....., en hij zal zich al zeer gelukkig gevoelen, 
als hij u hiervoor vijftig louizen zal kunnen geven. 

Dit is een waarlijk heldhaftige en onbegrijpelijke trek voor een bibliomaan. Want, men 
weet het, een bibliomaan zou zijn besten vriend van honger zien omkomen, hij zou 
zich zelfs de noodigste levensbehoeften ontzeggen, liever dan dat hij van een uniek 
exemplaar afzag. De heer R..... haastte zich dit kostbaar, boekje le koopen, en sprak 
op eenen hoogen toon van verachting: “NODIER behoort niet tot de onzen; ik zie 't, hij 
is maar een eenvoudig liefhebber.” Aldus worden vaak de schoonste daden belasterd. 
NODIER was meer dan een eenvoudig liefhebber; dit heeft hij wel bewezen; maar zijne 
goedhartigheid had altijd den boventoon, en eene goede daad scheen hem altijd liever 
dan een zeldzaam boek. Later verkocht hij zijne gansche bibliotheek om zijne dochter, 



Mme MENNESSIER NODIER, eene der geestigste vrouwen, eene der lieftaligste 
schrijfsters van den tegenwoordigen tijd, eenen bruidschat te verzekeren. 't Genoegen, 
dat hij er in schepte, om deze Boekerij op nieuw zamen te stellen, deed hem op het 
denkbeeld komen om er zich nogmaals van te ontdoen en het werk van nieuws af te 
beginnen; in die afwisseling vond hij nu het allergrootste behagen en hij werd daarbij 
door de edelaardigste gevoelens geleid. Dit was de oorspronkelijke zijde van zijne, zoo 
vurige, maar door schranderheid geleide Boeken-drift; meer streelde ’t hem Boeken 
magtig te worden, dan ze te behouden; wat hem, in zijn vak, het meeste vervoerde, 
het waren de grondige nasporingen, de knappe zetten, de verrassende toevallen, de 
gelukjes van den Boeken-opschommelaar. Als hij dan eenigen tijd zijn geluk gesmaakt 
had, het boek in zijn bezit bad gehad, dat zijn lust uitmaakte en zijne eigenliefde 
kittelde, dan kon hij zijne verovering ligtelijk weêr opgeven, en hij zocht andere boeken-
avonturen. NODIER was de DON JUAN van de boekenzucht. Niets faalde aan zijn genot, 
als hij, met zijn grijzen rok aan en den hoed diep over de oogen, ten einde de aandacht 
der naijverigen en boekhandelaars niet op te wekken, zoo de kaden afwandelde, bij 
de boeken-stalletjes bleef verwijlen, in de bladen neusde, bij de goede plaatsen bleef 
staan, en met een onwederstaanbaren blik zag wat schoone druk hier onder 't stof 
bedolven lag, wat zeldzame parel daar in een onongelijk, armoedig kleed was gehuld. 
Zelfs in zijne laatste levensdagen gaf hij die bezigheid niet op; zwak en ziekelijk, 
bouquineerde hij nog in den koesterenden zonneschijn; hij had geene kracht meer om 
naar het Instituut te gaan, maar hij beklaagde 't zich niet, als hij halverwege derwaarts 
kon staan blijven, en zich, na eene goede vondst gedaan te hebben, huiswaarts mogt 
keeren. Zijne boekerij was nooit zoo rijk geweest, als toen hij er een eeuwig vaarwel 
aan moest zeggen; zij is een ware schat, wiens verdeeling velen gelukkig zal maken. 
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