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D.F. van Heyst; Prof. J.W.L. Smit; Prof. T. Zaaijer; Ds. W. de Meyier; Dr. J.C.
Drabbe; Ds. F.H.G. van Iterson; Mr. M.M. von Baumhauer; Mr. C.H.B. Boot; Prof.
J.J. Prins; Prof. S. Vissering; Prof. L.W.E. Rauwenhoff; Dr. J.A. Lamping; Jhr. Mr.
V.E.L. de Stuers en Prof. J.E. Goudsmit.
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[Toespraak van de voorzitter M. de Vries]
Te 11 uren opent de Voorzitter de Vergadering met de volgende toespraak:
M.H.G.M.
De wet, onder wier bedeeling wij sinds drie jaren leven, heeft de taak van den
Voorzitter bij de opening van de Jaarlijksche Vergadering onzer Maatschappij
gemakkelijker gemaakt dan zij placht te wezen. De verplichting, die vroeger op hem
rustte, om bij die gelegenheid ‘den staat der Maatschappij en hare voornaamste
lotgevallen gedurende het afgeloopen jaar’ te vermelden, is van zijne schouderen
afgenomen. De Secretaris geeft u van dat alles een getrouw verslag; de Voorzitter
heeft niets anders te doen, dan de Vergadering met eene toespraak te openen, maar
de maat en de inhoud van die toespraak zijn geheel aan zijne vrije keus overgelaten.
Hij gaat daarbij naar de inspraak van zijn gemoed en de behoeften van het oogenblik
te werk.
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Ik moet bekennen, dat deze gunstige wetsbepaling mij ditmaal uitnemend te stade
komt, nu ik weder ben opgetreden om u in deze jaarlijksche bijeenkomst welkom te
heeten. Het feestgedruisch, waarvan onze stad in de laatste dagen weergalmde bij
de hernieuwde viering van het jubeljaar der Leidsche Hoogeschool, was weinig
geschikt om zich voor eene uitgewerkte toespraak in eene wetenschappelijke
vergadering voor te bereiden, en het zou onbescheiden zijn te veel van uwe aandacht
te vergen op een dag, die de feestvreugde nog eenmaal doet herleven, om heden
avond de lange rij der genietingen met een schitterend slot te bekronen. Of men
wellicht niet beter, althans wellevender, gehandeld had door eene Maatschappij als
die der Nederlandsche Letterkunde, die nevens de Hoogeschool een sieraad is van
het Leidsch Atheen, niet te verstoren in hare gezellige bijeenkomst, is eene andere
vraag. Maar nu men eenmaal goedgevonden heeft zich om haar niet te bekreunen,
nu eenmaal een deel van het genot, dat wij in ons samenzijn hoopten te smaken, in
het feestgewoel der burgerij verzwolgen moet worden, nu behooren wij ons wel aan
die beslissing te onderwerpen. Ik mag dus uwe aandacht niet vermoeien met eene
lange toespraak. Ik moet mij bepalen tot een korten, maar hartelijken welkomstgroet.
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Er is nog eene andere reden, die mij noopt niet alles uit te spreken wat mij heden op
het hart ligt, en dat ik niet nalaten zou voor u uit te storten wanneer wij in kalmer
stemming verkeerden. Een groot gedeelte der openingsrede van den Voorzitter pleegt
gewijd te zijn aan de herdenking onzer afgestorven leden. Ook in dit jaar heeft de
dood zware offers van ons gevorderd. Maar ik vraag u: is het heden, te midden der
nog jubelende feestviering, de gepaste gelegenheid om ons te verdiepen in de
herinnering onzer betreurde vrienden, of hunne verdiensten te schetsen, met dien
eerbied dien de nagedachtenis van zulke dooden vereischt? Zijn wij heden in de ware
stemming, om eene dankbare hulde te brengen aan mannen als ROVERS , VAN DER
BOON MESCH , EBBINGE WUBBEN , DE FREMERY , KOENEN , MEYBOOM , BOSSCHA
, TEN BRINK en MULLER , of aan onze buitenlandsche leden C.L. GROTEFEND en
EDGAR QUINET ? Zeker mogen wij ons verheugen, dat het getal van hen, die wij
verloren, ditmaal geringer was dan in de meeste vroegere jaren. Nog in het vorige
jaar herdacht ik aan achttien binnenlandsche en vier buitenlandsche leden, die ons
ontvallen waren: thans bedraagt het getal slechts de helft van die beide cijfers. Doch
al zijn onze verliezen niet talrijk, zij wegen zwaar; want onder de namen, die ik u
noemde, zijn
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er sommige, die met roem in de gedenkrol onzer letterkunde staan aangeschreven,
geen enkele is er, die niet de herinnering opwekt aan groote verdiensten, en niet door
talrijke vrienden met weemoed betreurd wordt. Een voormalig Voorzitter onzer
Maatschappij, schitterende sieraden der classieke en der vaderlandsche letterkunde,
onvermoeide geschiedvorschers, roepen ons die namen voor den geest. Een hunner,
de uitstekende BOSSCHA, was 54 jaren lang aan onze Maatschappij verbonden; twee
anderen, VAN DER BOON MESCH en MULLER, hadden haar bijna eene halve eeuw tot
sieraad verstrekt. Sommigen plachten onze jaarlijksche vergaderingen getrouw te
bezoeken en hunne belangstelling in onze Vereeniging met daden te betoonen: wie
denkt niet met dankbaarheid aan onzen KOENEN, aan wien onze instelling zulke
groote verplichtingen heeft, die meer dan eenig ander lid, buiten Leiden woonachtig,
haar een warm hart toedroeg, en geene gelegenheid verzuimde om haar met raad en
daad te steunen? Maar ik mag over dit alles hier niet breeder uitweiden. In de
levensschetsen, die wij u in een volgenden bundel hopen aan te bieden, zal aan de
verdiensten onzer afgestorvenen rechtmatige hulde worden gebracht, en menige
herinnering van liefde, van eerbied, van dankbaarheid, zal in onzen geest verrijzen,
als wij hun beeld in levendige
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trekken geteekend zien; menig voorbeeld zal ons opwekken tot edelen naijver om
voor de wetenschap, voor de letterkunde en voor het vaderland te arbeiden zooals
door hen gearbeid is.
Van de herdenking onzer dooden keer ik tot den aanblik van het leven terug. En
dan mag ik mij in de eerste plaats verheugen, zoovelen in bloei en kracht gespaard
te zien, wier werkzaamheid sedert lang voor onze Maatschappij een zegen is, en nog
lang een zegen moge blijven. Dan mag ik vooral ons gelukkig roemen, dat wij ons
Leidsche Eerelid nog in ongeschokten welstand aan onze bijeenkomst deel zien
nemen. Vóór eenige weken mocht ons Bestuur hem begroeten, om hem geluk te
wenschen met de vervulling van zijn tachtigste levensjaar, en hem onzen innigen
dank te betuigen voor alles wat onze instelling gedurende zoovele jaren aan zijne
kennis en zijnen ijver te danken had. Maar heden, nu wij gedenken dat onze
Maatschappij hem juist eene halve eeuw aan zich verbonden mocht zien, nu willen
wij de uitdrukking van ons gevoel hier openlijk en luide herhalen, en brengen onzen
BERGMAN als jubilaris eenstemmig onze hulde, onzen heilwensch en onzen dank.
De beknoptheid, die ik betrachten moet, ontslaat mij van de verplichting om ook
nu weder de klachten
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aan te heffen, die ik bij vorige gelegenheden zoo menigmaal deed hooren over den
onvoldoenden staat waarin onze Maatschappij verkeerde, en de gebrekkige wijze
waarop zij aan hare roeping voldeed. Maar al wederhield mij deze bedenking niet,
toch zou de billijkheid mij nopen ditmaal een anderen toon aan te slaan. Het
afgeloopen jaar is voor onze Maatschappij niet onvruchtbaar geweest, het heeft meer
blijken opgeleverd van leven en opgewektheid. De uitgave der Tweede Partie van
MAERLANT'S Spiegel Historiael werd geregeld voortgezet, nieuwe werkzaamheden
werden beraamd en voorbereid, onze boekerij werd met belangrijke aanwinsten
verrijkt, de beraamde plannen om haar eene veilige bewaarplaats te verzekeren
kwamen tot rijpheid, en binnenkort mogen wij de uitvoering te gemoet zien. Maar
bovenal in de Maandelijksche Vergaderingen was een aanmerkelijke vooruitgang te
bespeuren. Moesten wij in vorige jaren wel eens klagen, dat die bijeenkomsten slecht
bezocht en onbeduidend waren, thans heeft eene openhartige bespreking van de
oorzaken van dat verschijnsel, en van de middelen om het te herstellen, tot werkelijke
verbetering geleid. Menige avond was rijk aan nuttige leering en opwekkend
onderhoud op het gebied van de vakken, die tot onzen werkkring behooren. In het
Verslag van onzen Secretaris zult gij van dit alles de
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nadere bijzonderheden vernemen. Eén ding alleen zal hij u niet vermelden, maar
voor mij is het een genoegen u daarop te wijzen: het belangrijk aandeel, dat wij in
het verbeteren van onzen toestand aan zijnen ijver en zijne bekwaamheid te danken
hadden. Onze erkentelijke hulde zij hem daarvoor toegebracht, en niet minder aan
onzen Penningmeester en onzen Bibliothecaris, door wier uitmuntend beheer onze
geldmiddelen in een bloeienden staat verkeeren en onze boekenschat meer en meer
aan zijne bestemming beantwoordt.
Gij ziet, M.H., dat wij op den goeden weg zijn en ons aanvankelijk in een
gewenschten vooruitgang mogen verheugen. Gaan wij op dien weg voort met den
moed en den lust, evenredig aan het edele doel dat wij beoogen. Een onmetelijk veld
ligt nog ter bearbeiding open. Eerst sedert een dertig jaren is de grondige studie onzer
taal en letteren met ernst en met kracht aangevangen, de beoefening onzer
geschiedenis met een nieuw leven bezield. Hoe verder wij voortschrijden, des te
wijder wordt onze gezichtskring, des te meer geven wij ons rekenschap van de
reusachtige taak, die de wetenschap nog te verrichten heeft. Bij den arbeid, die daartoe
vereischt wordt, behoort onze Maatschappij op den voorgrond te staan. Zij moet
opwekken en het voorbeeld
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geven. Zij moet al de macht ontwikkelen die in haar is; zij moet werken met al den
invloed, met al de hulpmiddelen, met al de levende krachten, waarover zij te
beschikken heeft. Die levende krachten worden door u, geachte Medeleden,
vertegenwoordigd. Laat ons op u, op uwe belangstelling, op uwe medewerking,
mogen rekenen. Eendrachtige aaneensluiting van ons allen zou eene macht kunnen
scheppen, die groote dingen tot stand bracht. Ieder onzer bedenke, wat hij als lid aan
onze Maatschappij verschuldigd is, wat hij kan bijdragen om haar doel te helpen
bereiken. Een schoon voorbeeld is ons nagelaten door een der afgestorvenen, aan
wie ik zoo even herdacht. Geef ons een dertigtal leden zooals KOENEN geweest is,
en de bloei onzer Maatschappij is duurzaam verzekerd. Het geldt hier een hoog
belang, niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor hetgeen ons boven alles het
dierbaarste is, voor het vaderland. Niets is geschikter om nationale gevoelens aan te
kweeken, om het volk met een gezonden manlijken geest te doordringen, dan de
studie van eigen taal, letteren en geschiedenis. In onze dagen vooral kan die studie
niet genoeg worden aanbevolen. Wij hebben in het afgeloopen jaar aan het gezegend
ontzet van Leiden, de bevestiging van Nederlands vrijheid, en aan de niet minder
gezegende stichting van Leidens
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Hoogeschool, blijde herinneringsfeesten gewijd. Wij deden ons hart te goed aan de
gedachtenis van den kloeken zin der vaderen, en sterkten ons vaderlandsch bewustzijn
door het tafereel van hun lijden en strijden, maar ook van hunnen roem. Doch te
midden van die opwekkende herdenking vernamen wij eene waarschuwende stem.
Wij zagen de gevaren, die opnieuw onze vrijheid bedreigen; wij zagen, hoe onkunde,
hartstocht, heerschzucht en partijschap, door blinde dweperij aangehitst, den alouden
geest van Nederland trachten te verstikken en de groote voorrechten, met het bloed
onzer vaderen veroverd, nu nog, nu wij ze drie eeuwen volop genoten hebben, zoo
mogelijk te vernietigen. Beoefenaars der Nederlandsche taal, der Nederlandsche
letteren en der Nederlandsche geschiedenis, weest op uwe hoede! Verzuimt den
invloed niet, dien gij kunt doen gelden! Laat al de kracht werken, die u ten dienste
staat! Waakt voor de heilige panden onzer nationaliteit! En gij allen, leden van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, beseft het wel, wat eene vereeniging
als de onze voor het vaderland vermag. Slaat krachtig de handen ineen om haar
datgene te doen zijn wat zij behoort te wezen. Meer dan eene eeuw lang heeft zij
veel goeds gesticht. Zij kan in de toekomst nog oneindig meer tot een zegen voor
Nederland worden. Het staat
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aan u, die toekomst voor te bereiden. Welaan dan, dit zij ons doel en ons streven,
van nu voortaan, meer en meer, en nu reeds bij de beraadslagingen die ons heden
wachten.
Nadat deze toespraak door den Voorzitter was uitgesproken, werd hem de dank der
Vergadering gebracht, bij monde van Dr. A. DE JAGER , die tevens het verzoek deed,
dat deze redevoering voor de Handelingen der Maatschappij afgestaan zou worden.
Aan dit verzoek werd door den Voorzitter voldaan.
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I.
Volgens het voorschrift der wet leest allereerst de Secretaris, Dr. J. VERDAM , het

Verslag van de Lotgevallen der Maatschappij gedurende het jaar 1874-1875.
M.M.H.H.
Als naar gewoonte vraagt Uw Secretaris voor eenige oogenblikken Uwe aandacht,
om U de lotgevallen onzer Maatschappij in korte woorden mede te deelen.
De opene plaats in het Bestuur, ontstaan door het aftreden van den heer J.E.H.
Hooft van Iddekinge werd vervuld door den heer Dr. W. Pleyte, terwijl de heer Dr.
E. Verwijs door zijnen verbeterden gezondheidstoestand in staat was, de
bestuursvergaderingen geregeld bij te wonen en ook in andere opzichten voor de
Maatschappij werkzaam te zijn. Thans is het onze Voorzitter, in de Maandelijksche
Vergadering van November op nieuw als zoodanig benoemd, die zijnen zetel in het
Bestuur moet inruimen voor een der twee heeren, die U straks ter keuze zullen worden
aangeboden. Naar aanleiding van dit dubbeltal kwam de vraag ter sprake, of de heer
Hooft van Iddekinge, die slechts één jaar in plaats van den heer Sloet van de Beele
in het Bestuur geweest was, weder gekozen
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mocht worden, maar deze vraag werd door de Maandelijksche Vergadering bijna
eenparig in ontkennenden zin beantwoord.
De Maatschappij verloor in dit jaar de binnenlandsche leden: Dr. J.A.C. Rovers,
oud-Hoogleeraar te Utrecht, Dr. A.H. van der Boon Mesch, oud-Hoogleeraar te
Leiden, F.A. Ebbinge Wubben, oud-Burgemeester te Staphorst, Mr. J.P. de Fremery,
Notaris te 's-Gravesande, Mr. H.J. Koenen te Amsterdam, Dr. L.S.P. Meyboom,
Predikant te Amsterdam, Mr. Joannes Bosscha te 's Gravenhage, Dr. S. Muller,
oud-Hoogleeraar te Amsterdam en Dr. B. ten Brink, oud-Praeceptor aan het
Gymnasium te Utrecht, en de buitenlandsche: Dr. C.L. Grotefend, Archivrath te
Hannover en Edgar Quinet te Parijs.
De levensberichten der binnenlandsche leden zullen U gedeeltelijk nog in den
bundel, die in den loop van dit jaar verschijnt, worden toegezonden.
De nieuwe leden, die het vorige jaar door Uwe vergadering werden benoemd,
hebben allen het lidmaatschap aangenomen, behalve de hh. J.C. Kobus te Borculo
en Joh. Verhulst te Amsterdam. Uit de U onlangs toegezonden lijst zult Gij straks
de gelegenheid hebben, 40 binnenlandsche en 8 buitenlandsche leden te kiezen.
Wanneer die zich als nieuwe leden aan onze Maatschappij verbinden, dan zal het
getal gewone leden (met inbegrip van hen die buiten Nederland wonen) 530 bedragen
en dat der buitenlandsche 206.
De financieele krachten der Maatschappij zullen U door den Penningmeester Dr.
W.N. du Rieu worden geschetst, zoodat ik daarover het stilzwijgen kan bewaren.
Evenzoo laat ik de vermelding van alles, wat de Boekerij en den nieuwen Catalogus
betreft, over voor onzen Bibliothecaris Dr. H.C. Rogge. Alleen moet ik vermelden,
dat dezer
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dagen de 4e Aflevering der tweede Partie van Maerlant's Spieghel Historiael
uitgekomen is, en dat U straks betreffende het besteden van het overige der interesten
van het fonds een voorstel zal gedaan worden, dat ongetwijfeld door Uwe vergadering
met ingenomenheid zal worden ontvangen.
Voor den bundel Handelingen en Mededeelingen is reeds een opstel van Mr. W.P.
Sautyn Kluyt ontvangen over de Haagsche Courant.
Wat de Maandelijksche Vergaderingen betreft, kan het Verslag van dit jaar gelukkig
iets beter en verblijdender zijn, dan het laatstvoorgaande. In de eerste, die nl. van
November (in October werd er om de feesten bij gelegenheid der herdenking van
Leiden's ontzet geene vergadering gehouden) werd wel geene mededeeling gedaan,
maar juist daardoor had de Voorzitter de gelegenheid, de aandacht der leden te
vestigen op den treurigen toestand der Maandelijksche Vergaderingen. In die
bijeenkomst werden verschillende besluiten genomen, die ik in hoofdzaak zal
mededeelen.
1o. Besluit de Vergadering, dat populaire mededeelingen, ook uit een studievak,
dat niet rechtstreeks door de Maatschappij wordt aangekweekt, met belangstelling
zullen worden aangehoord.
2o. Dat ook de voordracht van eigen poëtische en prozaïsche lettervruchten eene
welkome ontvangst zal vinden.
3o. Dat de Historische Commissie uit den boezem harer Vergadering in de
Maandelijksche bijeenkomst zal ter tafel brengen, wat voor nadere mededeeling
vatbaar is.
4o. Dat bij het begin van het dienstjaar onder de Leidsche leden eene lijst zal
rondgaan, ten einde hen uit te noodigen eene spreekbeurt op zich te nemen.
5o. Dat weder op elke vergadering gelegenheid zal
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worden gegeven tot het stellen van wetenschappelijke vragen, die in het daarvoor
bestemde boek worden opgenomen, en die licht dezen of genen aanleiding geven,
er eene mededeeling aan vast te knoopen.
6o. Dat van de beide Commissiën zullen uitgaan voorstellen tot het verwezenlijken
van plannen, waarvoor ook de hulp der buitenleden dringend wordt vereischt, b.v.
het bewerken van een algemeen Idioticon, van een Woordenboek voor
Middelnederlandsche Rechtsuitdrukkingen, eene Bibliographie der
Middelnederlandsche Historia Litteraria, enz.
Deze plannen zijn tot nog toe wel niet allen verwezenlijkt, maar toch is dit het
gevolg geweest dezer belangrijke vergadering, dat geen enkele der Maandelijksche
bijeenkomsten mislukt is. De lijst heeft gecirculeerd, en voor dit jaar waren er genoeg
sprekers. De hh. Rogge en Elsevier openden de rij, door in de vergadering van
December te spreken, de eerste over de bronnen der kerkelijke twisten gedurende
het Bestand; de heer Elsevier over het wapen der stad Leiden, terwijl de heer Verwijs
het goed recht van het nederlandsche woord onbeteekenend aantoonde.
In de vergadering van Januari sprak de heer Fruin over de Staatsregeling van
Friesland gedurende de Republiek. In Februari voerden de hh. Verwijs en Bergman
het woord, de eerste over de in het vraagboek gestelde vraag naar eene duidelijke
uiteenzetting der verschillende beteekenissen van het werkwoord rooien, en het
eerelid Dr. Bergman over de viering van de vroegere eeuwfeesten der Academie.
Daarna in de vergadering van Maart deed de Secretaris eene mededeeling over
Germaansche woorden, die in het Fransch zijn opgenomen en die van daar in een
Fransch gewaad weder tot ons zijn teruggekeerd,
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en de reeks der voordrachten werd door den Voorzitter gesloten, die in de Vergadering
van April sprak over de letter p, de woorden in onze taal met eene p beginnende en
de etymologische bezwaren, die zich daarbij voordoen.
De klachten van verleden jaar over weinig belangstelling in de Maandelijksche
Vergaderingen behoeven dus gelukkig in dit verslag niet te worden herhaald. Wanneer
er nu slechts eenige afwisseling is onder de sprekers, zoodat niet altijd dezelfde
personen verplicht zijn eene mededeeling te doen, indien zij willen verhinderen, dat
de maandelijksche vergadering niet kan gehouden worden, kan de Maatschappij in
dit opzicht eene nieuwe toekomst te gemoet gaan. Of dit evenwel werkelijk zoo zijn
zal, zal de tijd leeren. Voorloopig kunnen de leden der Maatschappij de overtuiging
met zich nemen, dat dit jaar niet zonder vrucht is geweest. Moge dit nog vele jaren
het geval zijn in toenemende mate.
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II.
Vervolgens doet de Bibliothecaris, Dr. H.C. ROGGE ,

Verslag over den Staat van de Boek- en andere Verzamelingen, gedurende
het jaar 1874-1875.
M.M.H.H.
Het zou mij leed doen, indien ik als Bibliothecaris weder met treurige berichten tot
U moest komen, terwijl wij nog vervuld zijn van het feest, dat Neerlands oudste
academiestad heeft mogen vieren. Doch stelt U gerust; ik heb U enkel goede dingen
te melden. Laat ik beginnen met den Catalogus, waarnaar gij zeker verlangend uitziet.
Deze ligt grootendeels voor de pers gereed. Het verheugt mij U reeds een proefblad
te kunnen toonen, waaruit U blijken kan, hoe de nieuwe Catalogus zal worden
uitgegeven. In October hopen wij met het drukken te beginnen, en dan kan het werk
geregeld worden voortgezet. Het eerste deel zal weder de taal- en letterkundige, het
tweede de geschied- en oudheidkundige titels bevatten. In een derde en vierde deel
zullen de Tooneel-litteratuur en de Handschriften een plaats vinden. Reeds voor
eenige maanden, toen ik de titels voor het tweede deel had geschikt, dachten wij met
het drukken een aanvang te kun-
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nen maken, maar spoedig bleek, dat bij de letterkundige afdeeling nog gedurig titels
voorkwamen, die beter elders geplaatst zouden zijn. Wanneer ik U herinner, dat de
tegenwoordige indeeling van den Catalogus in vele opzichten van de oude afwijkt,
dan zal het U niet moeielijk vallen te begrijpen, hoe er telkens kleine veranderingen
moeten worden gemaakt. Het is daarom wenschelijk de kopij niet in handen van den
zetter te geven, voordat de laatste revisie heeft plaats gehad. Grooten dank ben ik
schuldig aan ons medelid De Stoppelaar, die mij bij het taal- en letterkundig gedeelte
krachtig heeft ter zijde gestaan, en aan onzen bibliotheekraad Tiele. Ik ben maar een
dilettant in het vak; zonder de voorlichting en terechtwijzing van den laatsten zou ik
het niet wagen mijn werk het licht te doen zien. Wanneer de leden zich eerlang mogen
verblijden in het bezit van een niet alleen vermeerderden maar ook verbeterden
Catalogus, zullen zij dit vooral aan mijne medehelpers zijn verplicht.
Wat onze boekerij betreft, zij is in het afgeloopen jaar door vele schenkingen
belangrijk toegenomen. Wederom mag ik er op wijzen, hoe een onzer voornaamste
uitgevers, de firma Wolters te Groningen, uit zijn fonds ons alles heeft afgestaan,
wat wij verlangden. Mocht dit voorbeeld nog meer navolging vinden! Indien de
uitgevers willen medewerken, dan zal een volgend geslacht niet behoeven te klagen,
dat vele werken van onzen tijd in eene bibliotheek worden gemist, waar men ze later
zeker zoeken zal. Ook door aankoop is onze boekenschat verrijkt; de penningmeester
was gelukkig in staat een som beschikbaar te stellen, groot genoeg om mij oudere
en nieuwere boeken te doen aanschaffen, die als onmisbaar kunnen worden
beschouwd. De lijst der bijgekomen boeken zal U dienaangaande verder inlichten.
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Verder kan ik U melden, dat ook de brochures en overdrukken, die tusschen de
boeken waren misplaatst, in portefeuilles behoorlijk geordend zijn. Voor het
opknappen van onze boeken, die grootendeels in onvoldoenden staat verkeeren,
konden wij niet meer doen dan het noodigste. Maar hierin zal wel verbetering komen,
als straks onze boekenschat naar een beter gebouw wordt overgebracht.
Onze andere verzamelingen, behalve die der handschriften, zijn niet vermeerderd.
Wat de zegels betreft, betreur ik dit niet. Zij behooren bij ons niet te huis. Wanneer
gij, M.M.H.H. er ook zoo over denkt, gelijk ik hoop, zult gij zeker het verzoek van
den Rijksarchivaris met algemeene stemmen inwilligen.
De belangstelling in onze bibliotheek neemt voortdurend toe. Er werden in het
afgeloopen jaar 993 boeken uitgeleend, tegen 712 in het vorige jaar. Dit cijfer spreekt
duidelijk genoeg. Vooral werden onze oude tooneelstukken en genootschapswerken
gevraagd. Aan meer dan honderd personen, leden en niet leden, binnen en buiten de
stad, werden boeken ten gebruike afgestaan. Uit deze opgaven zal U tevens blijken,
dat ik meer hulp verlangen mag, dan ik van een enkelen bediende vergen kan. Voor
het behoorlijk catalogiseeren der ingekomen boeken, vervolgen genootschapswerken,
rest mij in de gewone zittingsuren bijna geen tijd. Het bearbeiden van den nieuwen
catalogus moest op andere dagen geschieden.
Doch in dit opzicht gaan wij beter tijden te gemoet. Als onze boekerij met die van
de hoogeschool in verband is gebracht, zullen alle werkzaamheden geheel anders
geregeld moeten worden. Ik hoop U over een jaar te kunnen melden, dat deze
belangrijke zaak haar beslag heeft gekregen. Reeds nu kan ik U de blijde tijding
brengen,
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dat de plannen tot uitbreiding van de Akademische bibliotheek door de verschillende
collegiën zijn goedgekeurd. Onze bibliotheek, na langer dan een eeuw te hebben
rondgezworven, en vijf en twintig jaren in dit gebouw gehuisvest te zijn, zal dus
eindelijk een vast en harer waardig verblijf ontvangen.
De verzameling van handschriften is vermeerderd met A c t e n van de particuliere
Hollandsche synoden in 1574 tot 1587. 4o.

Lijst der bijgekomen boeken.
A a n p l a k b i l j e t t e n van den Leidschen Schouwburg, van 28 Nov. 1814 tot 18
Jan. 1819.
A a n s p r a a k e n , gedaan bij gelegenheid van de overgifte der vaandels aan de
gewapende burgermagt van Leijden op den 3 van Wijnm. 1795. Het 1e jaar der
Bataafsche Vrijheid. (Leiden).
D'A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , De Tijdgeest. Utr. 1874.
A b r é g é de la grammaire Suédoise. Göteborg 1811.
A. A d m i r a a l , Een schoofje distels. Arnhem 1874.
A l b u m s t u d i o s o r u m Academiae Lugduno Batavae
MDLXXV-MDCCCLXXV. Hagae-Comitum 1875. 4o.
H.J. A l l a r d , Pater Adrianus Cosijns. S.J. Een historisch-letterkundige schets;
met genealogische tabellen. Amst. 1873.
E. d e A m i c i s , Olanda. Firenze, 1874.
P.J. A n d r i e s s e n , Langs Doornen en distelen. Een Verhaal. Dev. 1874.
P.J. A n d r i e s s e n , Voor oud en jong. Leiden in 1573 en 1574. Uit het dagboek
van Martha Jansd. Brouwer. Amst. (1874).
P.J. A n d r i e s s e n , Een Gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis
van Vlaanderen. 1335-1345. Leiden 1874.
P.J. A n d r i e s s e n , Tusschen mal en dwaas, of wat een meisje te ge-
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nieten en te lijden heeft, eer zij de wereld in is. Amst. (1874).
A r c h i e f voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Bijdragen, Dl. I,
Afl. 1-3. Utr. 1874.
H. B a r g e , ‘Wij gaan vooruit.’ Een woord van bemoediging - toegesproken den
8 Jan. 1874. Amst. 1874.
N. B e e t s , Gesprek over letterdieverij, navolging en oorspronkelijkheid en andere
opstellen. Haarlem 1873.
F.W.B. v a n B e l l , De wetenschap van het zedelijke leven. Gron. 1873.
N.P. v a n d e n B e r g , De Muntquestie met betrekking tot Indië. Batavia 1874.
J.L. B e r n h a r d i , De Zeeuwsche vrijbuiter bij het beleg van Leiden, of nauwkeurig
verhaal van Leidens beleg en ontzet in 1574. Gouda 1874.
B e s c h r i j v i n g van de enkele en dubbele Vroedschapsof Stadhuispenningen
der stad 's Hertogenbosch van 1704 tot 1793. (Niet in den handel.) 's Hertogenb.
1874.
B i b e l s T r e s o o r , ofte der zielen lusthof, uytgebeelt in figuren, door
verscheijden meesters ende gesneden door Christoffel van Sichem. Amst. 1646, 4o.
B i b l i o t h e c a - O p t e n - N o o r t h i a n a , continens libros collectos a G.
Opten-Noorth. Amstelodami 1742.
S. B l a u p o t t e n C a t e , De Wet op het lager onderwijs (13 Augt. 1867.
Staatsblad No. 103), na haar tienjarig bestaan toegelicht.
S. B l a u p o t t e n C a t e , Handleiding tot de kennis der Wet op 't lager onderwijs,
met eene geschiedk. schets der Wetgeving op 't lager onderwijs in Nederland. - Gron.
1871.
S. B l a u p o t t e n C a t e , De Wet op het lager onderwijs, met aanteekeningen.
Tweede druk. Gron. 1875.
R. K o o p m a n s v a n B o e k e r e n , Op het Loo. Toespraak bij gelegenheid van
het Zilveren Kroningsfeest. Leiden 1874.
J. B o s , Val en opstanding van Europa. Eene voorlezing. Rott. 1874.
J. B o s s c h a , Willem de Clercq herdacht. (Niet in den handel). 's Gravenh. 1874.
H. B ö t t g e r , Diöcesan- und Gau-Grenzen Nord-deutsch-
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lands zwisschen Oder, Main, jenseit des Rheins, der Nord- und Ostsee von Ort zu
Ort schreitend festgestellt, nebst einer Gau- und einer dieselbe begründenden
Diöcesankarte. Hannover 1874.
H. B o u m a n , Opvoeding en onderwijs, gegrond op des menschen lichamelijke
en geestelijke ontwikkeling. Afl 1. Gron. 1873 en 74.
J. v a n B r a a m b e e k , De Nutscatheder kan en mag dienstbaar gemaakt worden
tot het aankweeken van liefde tot het vaderland. Amst. 1874.
C. B r a n d t , Himne oft' Lofsanck van Hollandt, in Duijtsch ende Franchoijs.
Leiden, 1595. 4o.
H.J. B r o e r s , Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen.
Uitgegevene en onuitg. stukken. Utr. 1869.
P. B r o o s h o o f t , Academische dissolving-views. Leiden, 1875.
J.D.B. B r o u w e r , Opwekking tot Godverheerlijking. Predikatie op het derde
eeuwfeest van Leidens ontzet. Leiden 1874.
C.T. v a n d e r B r u g g h e n v a n L a u w e n r e c h t , Ode au Roi lors de la fête
du 12 Mai 1874. Amst. 1874.
Ve r s c h e i j d e n B r u i j l o f s -d i c h t e n ende liedekens, ghedicht ende
ghecomponeert bij verscheijden gheesten, enz. Leiden 1611. 4o. obl.
D. B u d d i n g h , Mijn laatste woord over Dietscher Jacob van Maerlant en zijne
zoogenoemde Vlamingschap. Utr. 1874.
C a t a l o g u e de la Bibliothèque de feu E.M. Beima. Leide et Amsterd. 1874.
C a t a l o g u e de la Bibliothèque de feu M. Benzon. Paris. 1875.
C a t a l o g u e s des diverses collections de livres, d'archives, d'antiquités, de
monnaies etc. délaissées par C.G.H. Guillon. Roermond 1874.
C a t a l o g u s van de Tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en
merkwaardigheden, in het gemeentehuis te Zaandam. Westzaan 1874.
C a t a l o g u s der Boekwerken uitmakende de Bibliotheek van het Leesmuseum
te Amsterdam. Supplement met Alph. re-
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gister der schrijvers en der anonijmen van den geheelen catalogus. Amst. 1874.
C a t a l o g u s der boekwerken, uitmakende de Bibliotheek van het Leesmuseum
te Amsterdam. Amst. 1867.
C a t a l o g u s Vereeniging van leeraren aan inrichtingen voor middelbaar onderwijs.
Tentoonstelling van hulpmiddelen bij het middelbaar onderwijs. Utrecht. (1872).
C a t a l o g u s van het archief der Illustre lieve Vrouwe Broederschap te 's
Hertogenbosch, opgemaakt door Jhr. P.J. van der Does de Bije. 1874 (Niet in den
handel). Waarbij: Leden van de Illustre lieve Vrouwe Broederschap. 1874. ('s
Hertogenbosch).
C a t a l o g u s van de openbare boekerij te Gouda. Gouda, 1874.
C a t a l o g u s eener verzameling van Boeken, nagelaten door wijlen M.R.E. Baron
van Heeckeren van Walien. Fransch en Hollandsch. Zutphen 1834.
Met wit papier doorschoten, waarop de namen der koopers.
C a t a l o g u s van eene verzameling van duizende Prentverbeeldingen enz.
Prentwerken en Handschriften, Atlassen enz. van wijlen Jan Scholten. Amsterdam
1852.
Met wit papier doorschoten waarop namen der koopers.
Z. C o n r a d v o n U f f e n b a c h , Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen,
Holland und Engelland. Ulm und Memmingen, 1753-1754. 3 Th.
F. d e C o r t , Zingzang. Brussel 1866. 4o.
J. C r a a n d i j k en P.A. S c h i p p e r u s , Wandelingen door Nederland met pen
en potlood. Afl. 1-6. Haarlem 1874.
J.H. v a n D a l e , Nieuw Woordenboek der Nederlandsche taal. 's Gravenh.,
Leiden, Arnhem 1872.
J. v a n D a n s , Dorodilaee ofte kus-hemel van Ledee. Arnh. 1637. 16o.
D e d u c t i e van de Vroedschap der stad Leijden. (Leiden 1795) fo.
J.M.E. D e r c k s e n , Gedenkboek van het derde eeuwfeest van Leidens ontzet.
Leiden 1874.
J.M.E. D e r c k s e n , Korte beschrijving van Leijden. Wegwijzer voor vreemdeling
en stadgenoot. Met platte grond. Leiden 1874.
J.M.E. D e r c k s e n , Febr. en Juni 1875. Gedenkboek der
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feestvieringen ter gelegenheid van het 300jarig bestaan der Hoogeschool te Leiden.
Met platen. Leiden 1875. Afl. 1.
J.M.E. D e r c k s e n , 1849-1874. Een lied voor den Koning. Rott. (1874).
J.J. D i e s t L o r g i o n , Letterkundige nalatenschap. Gron 1871.
F.M. D i k e m a , Gedichten. Gron. 1873.
J.I. D o e d e s , De aanval van een materialist (L. Büchner) op het geloof aan God
besproken. Utr. 1874.
J.I. D o e d e s , De toepassing van de ontwikkelingstheorie niet aan te bevelen voor
de geschiedenis der godsdiensten. Redevoering. Utr. 1874.
J. D o u w e s , De wijsgeer J.F.L. Schröder. Gron. 1870.
J. D y s e r i n c k , De Apocriefe Boeken des Ouden Verbonds, uit het Grieksch
opnieuw vertaald, met opschriften en aant. Met inleiding van A. Kuenen. Haarl.
1874.
J. v a n E g m o n d J z ., Nieuw-jaars-gifte aan de jonge jeugt, ofte 36 ambachten
verbeeld in 36 figuren met veersjens. Amst. (1750).
J.H. E i c h m a n , Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, met portret en
fac-similé van P.A. van der Werff. Leiden 1874.
W.J. v a n E y s , Le verbe auxiliaire Basque. Paris, 1874.
C. E k a m a , Catalogus van boeken, pamfletten enz. over de geschiedenis van
Haarlem, van de omstreken, van eenige voorname inwoners en van het huis van
Brederode bijeengebracht, st. 1 1188-1800, st. 2 1801-1874. Haarl. 1874. 4o.
A.H.A. E k k e r , Voorbereidend hooger onderwijs en het ontwerp Geertsema.
Zwolle 1874.
A.J. E n s c h e d é , Bijdrage tot de geschiedenis van den Grafelijkheids-tol te
Sparendam. Haarlem 1874.
A.J. E n s c h e d é , Index op de keur- en gebodregisters van de stad Haarlem, van
1490 tot 1694, aangevuld tot 1755. 's Gravenh. 1875.
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F e e s t b u n d e l , bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van den Utrechtschen
Studenten-Almanak bijeengebracht door eenige oud-redacteuren. Utr. (1871).
O f f i c i ë e l e F e e s t w i j z e r voor het 3e eeuwfeest van Leidens ontzet, 2-7
October 1874. Leiden, 1874. Hierbij eenige liederen in die dagen gezongen.
C. F o g t e l o o , Leidens nood en ontzet in 1574. Histor. novelle. Leiden 1874.
C.M. F r a n c k e n , Prometheus en Pandora. Bijdrage tot de kritiek van Hesiodus.
Groningen 1864.
C.M. F r a n c k e n , Studie van taal- en letterk. als propaedeusis. Gron. 1873.
C.M. F r a n c k e n , Eenige opmerkingen omtrent het aanhangige Wetsontwerp op
het Hooger onderwijs. Gron. 1874.
C.M. F r a n c k e n , Oratio de civitate Atheniensi poetices patrona. Groningae
(1874).
F r i s i u s , Nederlandsche stellingen. 's Gravenh. z. jr.
R. F r u i n , Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574. 's Gravenh. 1874.
R. F r u i n , J.E.H. H o o f t v a n I d d e k i n g e en W.J.C. R a m m e l m a n
E l s e v i e r , De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden. Bij gelegenheid
van het derde eeuwgetijde in hun oorspronkelijken vorm herdrukt. 's Gravenh. 1874.
4o.
H. G e r l i n g s , De aloude Rhetorijkkamer, de Wijngaartranken, onder het blazoen
‘Liefde Boven Al.’ te Haarlem.
J.J.A. G o u v e r n e u r , Nieuwe fabelen en versjes. 6e druk. (Tafel- en Versjesboek
1e Gedeelte). Gron. 1872. 12o.
J.J.A. G o u v e r n e u r , Prettige deuntjes en liedjes. 4e druk. (Tafel- en Versjesboek
2e ged.). Gron. 1873, 12o.
J.J.A. G o u v e r n e u r , Wat oom Jan nog in zijn zak vond. 2e druk. (Tafelen
Versjesboek 3 ged.). Gron. 1872. 12o.
J.J.A. G o u v e r n e u r , Mijn laatste Sint Nicolaas. 4e druk (Tafel- en Versjesboek
e
4 ged.). Gron. 1873. 12o.
J.J.A. G o u v e r n e u r , Gezamenlijke gedichten en rijmen. Gron. 1873.
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J.J.A. G o e v e r n e u r , Gezamenlijke gedichten en rijmen. Gron. 1874.
J. G r a m , Gedenkschriften van de feesten in Mei 1874. Met platen. Arnh. 1874.
o
4.
W. G r i m m , Zur Literatur der Runen, nebst Mittheilung runischer Alphabete und
gothischer Fragmente aus Handschriften. Wien 1828.
G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Maurice et Barnevelt. Etude historique. Utrecht
1875.
J. G r o n e m a n , Bladen uit het dagboek van een Indisch geneesheer. Met voorr.
van P.J. Veth. Gron. 1874.
D. d e G r o o t , L. L e o p o l d en R.R. R i j k e n s , Nederlandsche Letterkunde.
De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen. Gron. 1874.
J.H. G u n n i n g Jr. D. Chantepie de la Saussaye over de theologische faculteit
aan de Hoogeschool. Amst. 1874.
G.F.H....... Kurze aber vollständige leichtfassliche Schwedische Sprachlehre, nebst
einem kleinen Wörterbuche und Gesprächen. Hamb. u. Altona. o.J.
J. v a n d e r H a v e , Filips van Marnix van St. Aldegonde. Haarlem 1874.
J.P. H e i j e , Innigst leven eens dichters. Poëzie des Huizes. Eerste Bundel
1848-1853. (Niet in den Handel). Haarlem 1873.
P. H e i j t i n g , De leerplicht. Eenige beschouwingen naar aanleiding van het
wetsontwerp van S. van Houten. Amst. 1873.
H.J. v a n d e r H e i m , Het archief van den Raadpensionaris Ant. Heinsius. 2
Dln. 's Gravenh. 1867 en 1874.
N. H e i n s i i Poematum nova editio. Acc. J. Rutgersii Postuma et adoptivorum
carminum libri II ad C. Sancta-Maaraeum. Amst. 1666.
N. H e n c k e l , Eeuwige laurier-bladeren, geplukt voor de scherpzinnigen van der
Noot, ter gelegenheid van zijne blijde en verrukkende inkomste binnen Gend. Gedicht
z. pl. en jr. In plano.
E e n s c h o o n e H i s t o r i e van den Ridder Malegijs, van nieuws gecorrigeerd
en verbeeterd na de Françoische taal. Amst. (1606). 4o.
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H.A. d e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n , Onze lieve vrouw van Lourdes.
Toespraak. Amst. 1873.
W.J. H o f d i j k , Leijdens wee en zegepraal. Leiden. 1874.
K. H o f k a m p , Klokjes. Nieuwe vertellingen van den torenwachter. 3e druk.
Gron. 1873.
K. H o f k a m p , Vertellingen van den torenwachter. Een leesboek. 5e druk. Gron.
1874.
J.J. d e n H o l l a n d e r , Handleiding bij de beoefening der Land- en Volkenkunde
van Nederl. Oost-Indië. Breda. 1874. Dl. I, 3e uitg.
J.H.H. H ü l s m a n n , De directeur der Hoogere burgerschool. Toespraak. Breda
1873.
O p h e t H u w e l i j k van Henricus Hasebroek, dienaer aan de Oude Wetering,
met Elisabeth Blauw. 's Graavenh. den 11 van Slagtmaand. 1777.
H u w e l i j k s z a n g e n voor den Heer Maximiliaan van 's Gravesande en
Jonkvrouwe Anna van der Aar de Sterke, d'esselicker woude, Woubrugge 16e van
Oogstmaand 1725.
J.G. J ä g e r , Voorwaardelijk kosteloos onderwijs op de openbare school. Met
eene inleiding. Amst. 1873.
J a n s e n v a n d e r G o e s , Verzameling van huwelijks en lijkdichten. Amst.
1679-96. 4o.
A. d e J o n g , Den Aarts-vader Jacob en het Regentschap van Joseph in Egipten,
in rijm gebracht. Utr. 1823.
J.J.F. d e J o n g v a n B e e k en D o n k , De Val der July-monarchie. Utr. 1874.
D e J o n g e v a n E l l e m e e t , Albano von Jacobi, Generaal en
Agaveën-monograaf. Levensberigt. z. pl. en jr.
J. J o n g e n e e l , De Grondwet van 1848. Feestrede Deventer 1873.
T. J o r i s s e n , Charlotte de Corday. Eene historische studie. Gron. 1864.
T. J o r i s s e n , Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg-Stirum in
de dagen van 17-21 November 1813. Wederlegging van R.F. Fruin. Gron. 1869.
K a l e n d e r der Leidsche Academie en naamlijst harer professoren. 1575-1875.
Met ‘Vox Studiosorum’ van 3 Febr. 1875 No. 4, Leiden 1875.
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M a r t i n K a l f f , Machteld van Velzen. Toneeldicht. Amst. 1873.
M a r t i n K a l f f , Het Amsterdamsch Stadhuis thans Koninklijk Paleis. Amst.
1874.
C.M. K a n , Ontdekkingsreizen van den nieuweren tijd. Dl. I. Africa. Utr. 1871.
C.M. K a n en N.W. P o s t h u m u s , Atlas der natuurk. aardrijkskunde, in 27 in
kleuren gedrukte kaarten. Arnh. (1874).
J.C. K i n d e r m a n n , Lodewijk van Nassau beschouwd naar zijn leven en karakter.
Utr. 1874.
J.C. K i n d e r m a n n , (Chonia), Een geharnaste bijbellezing naar aanleiding van
Matth. XXIII, voor ultramontanen en niet-ultramontanen. Utr. 1874.
G. K i n k e l , Peter Paul Rubens. Vortrag gehalten im Rathhaussaale zu Zürich.
Basel 1874.
(B a t a v u s ) Klagte van eenen Zoon, over den toestand van zijn's Vaders huis.
Gedicht. Z. pl. en jr.
J. K n e p p e l h o u t , Een beroemde knaap. Ter herinnering aan Jan de Graan. 's
Gravh. 1875.
W.J. K n o o p , Krijgs- en geschiedkundige geschriften. Dl. I-IV, VII en VIII.
Schiedam 1862-1867.
H e n r y W. K o o y , Het Grondwets-Jubilaeum op 3 November j.l. en de
Amsterdamsche pers. Kampen. 1874.
A.J. K r o n e n b e r g , Hoe men Nederlandsch schrijft. Officieele en niet-officieele
cacographiën. Devent. 1875.
F r i e d r i c h K r u s e , Budorgis oder etwas über das alte Schlesien vor Einführung
der Christlichen Religion, besonders zu den Zeiten der Römer. Nach gefundenen
Alterthümern und den Angaben der Alten. Leipzig. 1819.
A. K u i j p e r , Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele
vrijheden. Een Nederlandsche gedachte. Amst. 1874.
G.H. L a m e r s , De wetenschap van den godsdienst en de christelijke theologie.
Redevoering. Gron. 1874.
E. L a u r i l l a r d , Gedichten, ernstig en los. Amst. 1874.
D.J. v a n L e n n e p , Poematum fasciculus. Amst. 1850.
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L. L e o p o l d , Uit Zuid-Nederland. Vlaamsche verzen en versjes. Gron. 1868.
L. L e o p o l d , Blaren van allerlei boomen. Verzen en versjes, 2e druk. Gron. 1874.
L. L e o p o l d , Leesboek voor de Volkschool. 7 Dln. 3e druk. Gron. 1874.
M. L e o p o l d , De opvoeding in huis en school. Korte stellingen, wenken en
meeningen. 3e druk. Gron. (1870). 12o.
M. L e o p o l d , Natuurgenot. Groepen en beelden uit het natuurleven, tot een
leesboek verzameld. 4e druk. Gron. 1874.
M. L e o p o l d , De Tolk. Bloemlezing ter vertaling. Gron. 1874.
M. en L. L e o p o l d , Een sleutel. Rij van oorspronkelijke prozastukken. Gron.
1874.
J. v a n L i e f l a n d , Utrecht's oudheid in afbeeldingen en beschrijving. Z. pl. en
jr. 4o.
J.L. v a n d e r L i n d e n , Den eerelijcken pluck-voghel, gepluckt in diversche
pluijmkens van minne-liedekens, ende andere vrolyckheden uijtgebroeijt. Antw.
(1670). 16o. obl.
(A. R u t g e r s v a n d e r L o e f f ), Inwijdings-woord gesproken door den
Voorzitter der Commissie, naar aanleiding van de uitbreiding der lokalen van de
Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, 15 Nov. 1873. Leiden 1873.
H.J. v a n L u m m e l , Leidens beleg in 1574. Amst. 1874.
E. L y n n L i n t o n , Meliora Latent. Naar het Engelsch door Héloise. 's Gravenh.
1875.
L e t t e r l i e v e n d M a a n d s c h r i f t , 1824-1849. Nieuwe Serie, 1850.
P. L o u i s M a i m b o u r g , Histoire de la décadence de l'empire après
Charlesmagne et des différends des Empereurs avec les Papes au sujet des investitures
et de l'indépendance. Paris 1681.
M a r m o n t e l , Belisaire. Paris. 1767.
Hierachter: Pièces relatives à Bélisaire.
M a r m o n t e l , Belisaire. Liege 1777.
J.C. M a t t h e s , Uit onze beste schrijvers. Een leesboek. Gron. 1873.
G. M e e s Az., George Philip Frederik Groshans. (Rott. 1874.) Niet in den handel.
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H.U. M e i j b o o m , Magnetisme en tafeldans. Een nutsvoorlezing. Veendam 1874.
M i n n e -K u n d , ofte philosophie der liefden. Uyt het Frans vertaalt door J.
H(eemskerck). Mitsgaders S.A. d e B r a i j s , Minne-Zughjes. Amst. 1627-1628. 8o.
obl.
M i s s i v e , geschreven van een lief-hebber der waarheyd, aan een zijner vrienden
tot Rotterdam, wegens den bewusten slapenden Stolwijksen boer. Rotterdam 1707.
Plano.
Waarbij verschillende andere stukken op rijm, betreffende dit geval.
W. M o d d e r m a n , De receptie van het Romeinsche regt. Gron. 1874.
W. M o l l , De idee der universiteit in hare historische ontwikkeling. Rede. Amst.
1874.
H.E. M o l t z e r , Shakspere's invloed of het Nederl. Tooneel der 17e Eeuw. Gron.
1874.
H.E. M o l t z e r , Bilderdijk en het Nederlandsche volk. Aan wien de schuld der
verwijdering? Gron. 1873.
G. d e M o r t i l l e t et A. d e C a i x d e S a i n t -Ay m o u r , Indicateur de
l'Archeologue. Bulletin mensuel illustré. Tome I et II.
S. M u l l e r Fz., Mare Clausum. Academisch proefschrift. Amst. 1872.
L a M u s e maçonne ou recueil de poèsies diverses, odes, cantates et discours en
vers et en prose, concernant la Maçonnerie. La Haye 1773.
N i e u w -j a e r -w e n s c h , Vereerd uyt vol erkentenis, met allergrootste plichtgewis.
Aan de H.H. koopers en stokhouders dezer stadt Gent, door de Arbeyders der
Venditiën. Gedicht. Z.p. en jr. Plano.
A.H. N i j l a n d , De slag op de Zuiderzee. Hoorn, 1873.
A. N u i v e r en O.J. R e i n d e r s , Oudheid en Middeleeuwen. Verhalen en schetsen.
Gron. 1873.
A. N u i v e r en O.J. R e i n d e r s , Nieuwe Geschiedenis. Verhalen en schetsen.
3e druk. Gron. 1874.
A. N u i v e r en O.J. R e i n d e r s , Vaderlandsche Geschiedenis. Schetsen en
tafereelen. 3e druk. Gron. 1874.
W.J.F. N u y e n s , Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden in 1574. Met
kaart. Leiden 1874.
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R i c h e i v a n O m m e r e n , Carmina et Oratio, acc. carmina S. van Ommeren. Ed.
M. Siegenbeek, Lugd. Bat. 1827.
Wa a r a c h t i g o n d e r z o e k wegens verzuim in het waarnemen der oude
handvesten van Leiden, als ook middelen ter verbetering der finantiën en voorkoming
van Hollands dreigende val. Onder de sinspreuk ‘Veritas odium parit’ (Leiden 1748).
L e s o r i g i n e s du texte masoréthique de l'ancien testament. Paris 1875.
O u d -j a g e r s v a n d e L e i d s c h e H o o g e s c h o o l .
Verslag van de bijeenkomsten der oud-jagers van de Leidsche hoogeschool in
Aug. 1856 en 1861. Amst.
A.H. d e S t . G e o r g e , Seconde lettre d'un des chasseurs-volontaires de Leyden
a ses anciens frères d'armes. 1851.
J.A. v a n H a m e l , Toespraak, gehouden op de 7de bijeenkomst der oud-jagers.
1875.
Verslag van de zevende bijeenkomst op 8 Febr. 1875.
G a s t o n P a r i s , Le petit poucet et la grande ourse. Paris, 1875. 12o.
D e P a c e reipublicae et unione servanda. Paraenesis ad Belgas. Traj. ad Rhenum
(1757).
E. P h i l a d e l p h u m , Der Francoysen ende haerder naghebueren Morghen-Wecker.
Overgheset door Jan Fruytiers. Dordr. 1608.
O. P i t s c h , Landbouw-onderwijs in Nederland. Gron. 1871.
D e p l i g t e n , wetten of algemeene reglementen der vrije metzelaaren, in eene
nieuwe order geschikt en goed gekeurt bij de groote loge der Zeven Vereen.
Nederlanden. Les devoirs, statuts etc. 's Gravenhage 1773.
M.E.C. P l e m p , De practische timmerman. Handboek voor architecten enz. naar
J. Promnitz. Leiden 1873.
M.E.C. P l e m p , Bouwkundig Album. Verzameling van kleine ontwerpen. Serie
2. Afl. 1-5. Gron. 1875.
L e s a n c i e n s P o è t e s d e l a F r a n c e , publiés sous les auspices de S. Exc.
le Ministre de l'instruction et des cultes, et sous la direction de M.F. Guessard. 10
Tomes. Paris 1859-1866.
E.J. P o t g i e t e r , Verspreide en nagelaten werken.
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Proza, Poëzy, Kritische Studiën. Uitg. onder toezigt van Joh. C. Zimmerman. Haarlem
1875. Afl. 1-10.
G u a l d o P r i o r a t o , Teatro del Belgio, o sia descrittione delle 17 Provincie del
medesimo; con le piante della citta, e fortezze principali etc. Aggiontovi un succinto
racconto di quanto è occorse della mossa d'armi del Ré Christianissimo contro gli
Stati Generali delle Provincie Unite, sin' al fine del 1672. Avec. pl. Francofort 1683.
fo.
P r o e v e van een Wetsontwerp tot regeling van het Hooger Onderwijs. Uitgegeven
door H. Sanders Ezn. onder medewerking van W.N. Gunning, A.A.G. Guye, B.J.
Stokvis e.a. Amst. 1874.
S.J.E. R a u , Orfeus, Lyrisch treurspel in vijf bedrijven. Leiden, 1873.
L.W.E. R a u w e n h o f , De zaak van het Hervormde weeshuis. Een woord aan de
Leidsche burgers. Leiden 1874.
R e g l e m e n t voor de Burger Societeit ter bevordering van eendragt, opgericht
binnen Leijden 1 October 1786. (Leiden).
J.K. d e R e g t , Magdalena Moons, tijdens het beleg van Leiden in 1574. Hist.
Tooneelspel. Leiden, 1874.
To n y , twee reisnovellen van den Rijn. Noord-Nederl. uitgave onder toezicht van
Van Vloten. Haarlem. Z. jr.
R é l a t i o n de l'inquisition de Goa. Pasir 1688.
R.R. R i j k e n s , De Reiziger. Aardrijkskundige beschrijvingen en schilderingen.
Leesboek. 3e druk. Gron. 1873.
T. R o o r d a , Over dichtmaat, versmaat en versbouw. Inzonderheid in de Holl.
Duitsche, Fransche, Grieksche en Romeinsche, Arabische en Oud-Indische poëzie.
's Gravenh. 1863.
J. R u t g e r s , Het ontwerp-Geertsema tot regeling van het Hooger onderwijs, met
de memorie van toelichting. Uitgegeven met aanteekeningen. 's Gravenh. 1874.
W-s, Schultze und Müller in Holland. Leipzig (1873).
M. d e S a i n t -M a r c , Oeuvres de Boileau Despréaux, Avec des éclaircissements
historiques donnés par lui même, et rédiges par M. Brossette; augmentées de plusieurs
pièces, tant de l'auteur, qu'ayant rapport à ses
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ouvrages. Avec des remarques et des dissertations critiques. Nouvelle Edition. 5
Tomes. Amst. 1772.
W. S c h e f f e r , Het wijsgeerig pessimisme van den jongsten tijd. Leiden 1875.
J o a n . S c h i l d i u s , De Caucis, nobilissimo veteris Germaniae populo libri duo.
Lugd. Bat. 1649.
D e S c h o o l b o d e , Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding. 1873 Jan.-October
1874. Gron.
G.D.J. S c h o t e l , Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek. Uitgegeven naar
aanleiding van de tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden en merkwaardigheden.
Afl. 1-3. Haarlem, 1874.
G.D.J. S c h o t e l , Het leven van Pieter Adriaansz. van der Werff. Leiden 1874.
G.D.J. S c h o t e l , Het edele driemanschap: Van der Werf, Dousa, Van Hout. Bij
gelegenheid van het driehonderdjarig herdenken van Leiden's ontzet in October 1874.
Haarlem 1874.
A.J. S e r v a a s v a n R o o i j e n , De magt der liefde. Oorspronkelijke novellen.
2e druk. Utr. 1875.
M.A. S n o e c k , Beschrijving van de enkele en dubbele vroedschap- of
stadhuispenningen der stad 's Hertogenbosch, 1704-1793. 's Hertog. 1874.
M.A. S n o e c k , De 's Hertogenbosche Block- en Bedelpenningen, met afbeeldingen
en platen. 's Bosch. 1874. (Niet in den handel.)
M.A. S n o e c k , De 's Hertogenbosche Hondenpenningen. 's Bosch 1875. (Niet
in den handel.)
S.C. S n e l l e n v a n Vo l l e n h o v e n , Pinacographia. Afbeeldingen van meer
dan 1000 soorten van Noordwest-Europeesche sluipwespen. 's Hage, 1875. 4o.
S o e r a R a n a (J. E s s e r Jr.), Gedichten. Utr. (1868.)
S o e r a R a n a (J. E s s e r Jr.), Nieuwe gedichten. Utr. (1869.)
D e N e d e r l a n d s c h e S p e c t a t o r , Arnh. en 's Gravenh. 1866-1869.
A. S p i n n i k e r , Vervolg der leerzame zinnebeelden, spiegel der boetvaardigheid
en genade en eenige stichtelijke gezangen. Haarl. 1758 4o.
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L. S p l i t g e r b e r , Beschrijving van den Atlas van Amsterdam. (Amst.) 1874.
S t a t u t s et reglemens de la tres-respectable Grand-Loge de France .... Avec un
supplement arrété le 17 Dec. 1771. Suivant la Copie de Paris 1771.
H. S t e i n t h a l , Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principen und ihr
Verhältniss zu einander. Berlin 1855.
J.J. S t r u v e , Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reijsen door Italien,
Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Oost-Indien, Japan en
verscheijden andere gewesten. Waar in vertoont werden enz. Amst. 1676.
M. C o h e n S t u a r t , Gedenkboek der zesde Algemeene vergadering van de
Evangel. alliantie in Amerika. Amst. 1874. 4o.
A.B. C o h e n S t u a r t , Multatuli en Jocrisse. Leiden 1874.
S t u d e n t e n z a n g e n . Leyden (1622).
S t u d e n t e n z a n g e n . Hetz. Leyden en Utrecht. Latere uitgave.
V. d e S t u e r s , Da Capo. Een woord over regeering, kunst en oude monumenten.
's Gravenh. 1875.
J.R. T h o r b e c k e , Oratio de Simonis Slingelandtii rempublicam emendandi
studio. Lugd. Bat. 1842.
C.P. T i e l e , Feestrede op het derde eeuwfeest van Leiden's ontzet, den 3e Oct.
1874 in de Pieterskerk gehouden. Leiden 1874.
T i j d s c h r i f t voor decoratieve Kunst en Volksvlijt. Afl. 1. Amst. 1874.
U i l e n s p i e g e l , Vijfde jaargang.
E e n Va d e r l a n d e r , 300 jaar herwaarts of Strijd en Zegepraal. Eene bladzijde
ter nagedachtenis aan Leidens beleg en ontzet in 1574. Rott. 1874.
J.M.J. Va l e t o n , M. Valerius Messalla Corvinus. Gron. 1874.
E e n w a a r a c h t i g Ve r h a a l van schermutsinghe by die van Leyden opten
XXIX Julij 1574, jeghen den viandt ghehouden. Ghedr. tot Delft. Z.j.
H i s t o r i s c h Ve r h a a l van het gepasseerde te Leijden met de propositie van
geheimhouding. Ontworpen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

40
bij een Vroedschaps rapport van 12 October en 3 December 1785, en op den
laatstgemelden dag bij eene resolutie gedeclineerd. Leijden 1784.
A. Ve r H u e l l , Jacobus Houbraken et son oeuvre. Arnh. 1875.
D e Ve r t o t , Origine de la grandeur de la cour de Rome et de la nomination aux
eveches et aux abbaïes de France. La Haye 1737.
V i e p r i v é e du marechal de Richelieu. Contenant ses amours et intrigues, et
tout ce qui a rapport aux divers rôles qu'a joués cet homme célèbre pendant plus de
quatre vingt ans. Paris 1791. 3 Tomes.
G. V i g f u s s o n , An Icelandic-Englisch dictionary, based on the ms. collections
of the late Richard Cleasby. Oxford, 1874.
S. V i s s e r i n g , Onze Grondwet. Feestrede gehouden op den 3e November 1873.
Amst. 1873.
J. v a n V l o t e n , Middelburgs beleg en overgang (1572-1574); naar de
oorspronkelijke bescheiden. Middelb. 1874.
J. v a n V l o t e n , De geuzenleus der 19e eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede,
uitgesproken 5 Nov. 1873. Haarl. 1873.
J. v a n V l o t e n , Een en ander omtrent het jongste Wetsontwerp op het hooger
onderwijs. Haarl. 1874.
J. v a n V l o t e n , Beknopte geschiedenis der nieuwere letterkunde, Afl. 1, 2.
Amst. 1874.
J. v a n V l o t e n , Beknopt staatsburgerlijk handboekjen voor ieder Nederlander,
die zich van zijn plichten en rechten als mensch en staatsburger vergewissen wil.
Haarlem. Z. jr.
C. Vo s m a e r , Londinias. 's Gravenh. 1873.
C. Vo s m a e r , Een zaaier. Studiën over Multatuli's werken. Amst. 1874.
Vo x s t u d i o s o r u m . Studenten weekblad. Leiden 1875. 4o.
G.W. V r e e d e , Laurens Pieter van de Spieghel en zijne tijdgenooten (1738-1800).
Dl. I. Zeelands toestand en Verhouding tot de Unie (1766-1786). Uit de nagelaten
staatkundige geschriften enz. van den Raadpensionaris toegelicht. Middelb. 1874.
L.J.J. v a n d e r Vy n c k t , Nederlandsche beroerten onder Filips II. Met
aanteekeningen der beide Brusselsche uitgaven alsmede van den Nederduitschen
vertaler. Amst. 1823-1826.
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J. v a n Wa l r é , Heksluiting. 's Gravenh. 1828.
J.J.F. Wa p , Bilderdijk, eene bijdrage tot zijn leven en werken. Leiden 1874.
J. We g e l e r , Philosophia Patrum. Die Philosophie der Alten in lateinischen
Versen und ihren Uebersetzungen. 3e Ed. Coblenz 1874.
W.J. We n d e l , Schets van de Geschiedenis der Nederl. letteren. Gron. 1871.
R. We s t e r h o f f , Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen;
met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien
Groningen en Friesland. Gron. 1865.
We t t e n voor het genootschap van wapenhandel voor Vrijheid en Vaderland,
opgericht binnen Leyden den 16 Maart 1785. (Leiden).
J. d e W i t t e v a n C i t t e r s , Contracten van Correspondentie en andere bijdragen
tot de geschiedenis van het ambstbejag in de Republiek der Vereen. Nederlanden.
Met inleiding. 's Gravenh. 1873.
J. d e W i t t e v a n C i t t e r s , Aanteekeningen en Bijvoegselen. 's Gravenh.
1875.
W.P. Wo l t e r s , Het laatste oordeel van Lucas van Leiden. Leiden 1874.
W.P. Wo l t e r s , Beatrice. Leiden 1873.
B.H.C.K. v a n d e r W i j c k , Mr. Joh. Kinker. Gron. 1864.
B.H.C.K. v a n d e r W i j c k , Zielkunde. Dl. I. Gron. 1872.
J.A. W i j n n e , De fide et auctoritate Appiani in bellis Romanorum civilibus
enarrandis, exploratis fontibus, quibus usus esse videtur. Gron. 1855.
J.A. W i j n n e , Geschiedenis der Oudheid. De Oostersche volken en Griekenland
in hoofdtrekken. Gron. 1863.
J.A. W i j n n e , Beknopt leerboek der Algemeene Geschiedenis. 3 Dln. Gron. 1871.
J.A. W i j n n e , Geschiedenis. Gron. 1872.
J.A. W i j n n e , De moeielijkheid van 't opsporen der historische waarheid. Een
inwijdingsrede. Gron. 1873.
J.A. W i j n n e , Geschiedenis der Nederlanden. Dl. I. Gron. 1873.
J.A. W i j n n e , Geschiedenis van het Vaderland. 4e druk. Gron. 1874.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

42
W.J. v a n Z e g g e l e n , Tartuuf. Blijspel van Molière. Haarl. 1875.
W.J. v a n Z e g g e l e n , Gedichten met platen. Leiden z. jr.
Z e i t s c h r i f t für deutsche Kulturgeschichte. Neue Folge, III Jhrg. Heft 1,
Hanover, 1874.
P. Z w i e r m a n , Op het uitzeilen van der Nederlanderen vloote op den 7 van
Hooimaand 1782. Leeuw. 1782. Plano.
Wij ontvingen geschenken van:
Aart Admiraal, J.A. Alberdingk Thym, D.J. den Beer Poortugael, N.P. van den
Berg, W. van der Bergh, J.T. Bergman, F.J.E. van Zinnicq Bergmann, Mevr. A.L.G.
Bosboom-Toussaint, H. Böttger, J.D.B. Brouwer, J.F.W. Conrad, J. Craandijk, R.
Chalon, Am. de Caix de Saint-Aymour, J.M.E. Dercksen, L. Diefenbach, F.M.
Dikema, J. Dirks, J.I. Doedes, P.K. Drossaart, C. Ekama, W.A. Elberts, A.J. Enschedé,
W.J. van Eys, J. Fortuyn Droogleever, J.G. Frederiks, A. de Fremery, R. Fruin, J.A.
Fruin, C.A.J. Geesink, A.J.A. Gerlach, H. Gerlings, J.J.A. Goeverneur, J.A. Grothe,
M. Henriquez Pimentel, J.P. Heye, W.J. Hofdijk, J.J. de Hollander, E.B. ter Horst,
W.J.A. Huberts, F.L.A. de Jagher, J.J. van Kerkwijk, F. der Kinderen, J. Kneppelhout,
A. Kuyper, E. Laurillard, J.H. van Lennep, A.C. Loffelt, G. Mees Az., S. Muller, D.
Muller Bosgoed, J. Nolet de Brauwere van Steeland, W.J.F. Nuyens, M. Nijhoff, L.
Oldenhuis Gratama, M.E.C. Plemp, J.J. Prins, A.C. Quant, J.B. Rietstap, H.C. Rogge,
J.H. Rössing, W.P. Sautijn Kluit, G.D.J. Schotel, A.J. Servaas van Rooijen, S.C.
Snellen van Vollenhoven, M.A. Snoeck, V. de Stuers, W.H.D. Suringar, A.W. Sijthoff,
E. Ed. Taurel, J. Telting, P.A. Tiele, J. van Vloten, G.W. Vreede, A.
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D. de Vries Az., J. Wap, J. Wegeler, A.W. Wijbrands, J.A. Wijnne, W.J. van Zeggelen.
Wij ontvingen ten vervolge en tot aanvulling:
Annales Academici, 1870/71. - Bato, 1874, 1875, Nos 1-5. - Bibliographische
adversaria, Dl. II, Nos 2-7. - Bibliotheek van Middelnederl. letterkunde, Afl. 13, 14.
- J. de Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830, Dl. III. - Beiträge zur
vergleichenden Sprachforschung, Bd. VIII, H. 1-3. - Bijdragen voor de geschiedenis
van het Bisdom Haarlem, Dl. II, Afl. 3. Dl. III, Afl. 1, 2. - Bijdragen voor Vaderl.
geschiedenis en Oudheidkunde, N.R. Dl. VIII, st. 3. - A. Bosboom-Toussaint,
Romantische werken, Afl. 61-74. - H. Conscience, Werken, Afl. 112-114. - Leidsche
Courant, 1874. - Leidsch Dagblad, 1874. - A.J.A. Gerlach, Nederl. Oost-Indie, St.
2. - De Gids, 1874, 1875, Nos 1-5. - De Oude Tijd, 1874. - Guldens editie, Nos 99,
100. - P.C. Hooft, Gedichten, uitgeg. d.P. Leendertz Wz. Afl. 11. 12. - Jaarboekje
van de Koninkl. Militaire Akademie 1851. - De Katholiek, Algem. register,
1842-1873. - F. der Kinderen, De Nederlandsche Republiek en Munster gedurende
de jaren 1666-'79. Leiden. 1874. - J. Kneppelhout, Geschriften, Dl. XII. - F.H.W.
Kuypers, Geschiedenis der Nederl. artillerie, Dl. IV. - Los en Vast, 1874. - J. van
Maerlant, Spiegel historiael, Afl. 4. - De Navorscher, 1874, 1875, Nos 1-4. - W.J.F.
Nuyens, Algem. geschiedenis des Nederl. volks, Dl. VI. - A.C. Oudemans, Bijdrage
tot een Middel- en Oud-Nederl. woordenboek, Dl. V. - F. de Potter en J. Broeckaert,
Geschiedenis van de gemeenten in O. Vlaanderen, Dl. XVIII. - J.B. Rietstap,
Heraldieke Bibliotheek, 1874, Afl. 1-3. - Schlegel, Museum d'histoire
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naturelle des Pays-Bas, Livr. 11. - C. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland
gedurende de 16de en 17de eeuw, Dl. II. - Sterrewacht te Leiden. Verslag 1872/73,
1873/74. - De Taal- en Letterbode, Jaarg. 5 en 6, Afl. 1, 2. - De Toekomst, 1874,
1875, Afl. 1-5. - Vaderl. Letteroefeningen, 1874. - Verslag van den toestand der
Gemeente Leiden, 1874. - Verslag van het Gymnasium te Leiden, 1874. Volksalmanak voor Nederl. Katholieken, 1875. - De Wachter, 1875, Afl. 1-5. - Onze
Wachter, 1874, 1875, Afl. 1-5. - P. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Bd. V,
Lief. 1. - De Dietsche Waranda, Dl. X. - Wetenschappelijke bladen, 1874, 1875, Afl.
1-5. - Woordenboek der Nederl. taal, 1ste R. Afl. 11, 2de R. Afl. 7, 3de R. Afl. 3. Biographisch Woordenboek der N. en Z. Nederl. letterkunde, Afl. 3-6. - Deutsches
Wörterbuch von J.u.W. Grimm, Bd. IV, Abth. 1, Lief. 7, Abth. 2, Lief. 8. - Hochund Nieder-Deutsches Wörterbuch v. Diefenbach u. Wülcker, Lief. 2. - Zeitschrift
für deutsches Alterthum, N.F. Bd. VI, H. 1-3.
Van Binnen- en Buitenlandsche Genootschappen hebben wij het volgende ontvangen:

Nederland.
Konink. Academie van Wetenschappen te Amsterdam. Verslagen en Meded. Afd.
Letterkunde, 2de R. IV. 3. - Afd. Natuurkunde, VIII. 2. 3.
Koninkl. Oudheidkundig Genootschap. Verslag, 1873.
Maatschappij tot bevordering van Toonkunst te Amsterdam. Wet en Reglementen
1873, gewijzigd 1874.
Holl. Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Verslag, 1873. - E.
Laurillard, Bijbel en Volkstaal. Amst. 1875.
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Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in N. Brabant. Hand. 1873. Verzameling v. oorkonden betrekkelijk het beleg van 's Hertogenbosch. St. IV.
Friesch Genootschap v. Oudheid- Taal en Geschiedkunde. Verslag. 46. - F. van
Vervou, Eenige aanteekeningen. - Briefe des Aggaeus de Albarda an Remb. Ackema
1579-1584. Hrsg. v.E. Friedländer.
Prov. Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Verslag. 1874.
- Aanteek. van de sectie-vergaderingen. 1873.
Historisch Genootschap te Utrecht. Kronijk, 1873. - Werken, Nos 20. - A. de
Wicquefort, Histoire des Prov. Unies. T. IV.
Vereen. tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Overijss. Stad-,
Dijk- en Markeregten. III, 2-4. - Verzameling v. stukken, die betrekking hebben tot
Overijss. Regt en Geschiedenis. II. 9. - Verzameling van stukken betrekkelijk het
klooster Albergen.
Bataviaasch Gen. voor Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift. XXI, 3, 4. XXII,
1-3. - Notulen XII, 1-3.
Teylers Genootschap te Haarlem. Archives, III. 4.
Kon. Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl. Indie. Bijdragen, IX,
1-4. - J.J. Meinsma, Babad Tanah Djawi. I. - G. Schlegel, Uranographie Chinoise.
2 tom. et Atlas.
Vereen. tot daarstelling van eene algemeene openbare bibliotheek te Rotterdam.
Verslag, 16.
Rijks-archief. Verslag, 1873.
Koninkl. Bibliotheek. Verslag, 1873.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Verslag, 1874. - Punten ter beschrijving,
1874. - Wet, 1874. - Hand. 1874. - Volksalmanak 1873.
Instituut voor Doofstommen te Groningen. Verslag 1874.
Museum van Oudheden in Drenthe. Verslag, 1873.
Vereeniging tot bevordering van Fabriek en Handwerksnijverheid. Verslag, 1874.
- Hand. en Meded. 1875, 1. - Tijdschrift, 3de R. XVI, 1, 2. - Punten van beschrijving.
Maatschappij Felix Meritis. Verslag 1872/73. 1873/74.
Nederlandsch Bijbelgenootschap. B.F. Matthes, Kort
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verslag aangaande alle mij in Europa bekende Makassaarsche en Boeginesche
handschriften.
Indisch Genootschap. Catalogus, Supplement. - Naamlijst der leden, 1874. Verslagen, 1874, 18 April, 29 Mei, 4 Nov. 15 Dec. 1875, 19 Jan. - W.K. van Dedem,
De verhouding van de zoogenaamde goevernements koffieplantsoenen tot de schatkist.
- Deportatie naar O. of W. Indië.
Aardrijkskundig Genootschap. Verslag, 3. - Tijdschrift, No. 1-5. - Proeve eener
Bibliographie van Nederl. boeken, enz. over Afrika.
Nederlandsch Tooneelverbond. Het Nederl. tooneel. Jaarg. 4, Nos 1-12.

Belgie.
Academie d'Archéologie de Belgique. M.C.J. Hansen, Nederl. krijgs- en partijnamen
door wijlen L. Torfs nagezien en vermeerderd.
Academie Royale de Belgique. Bulletin. 35, 36, 37. - Annuaire 1874.
Institut Archéologique Liègois. Annales XII. 1.
Soc. Archéologique de Namur. Annales XII. 4.
Willemsfonds. Uitgave. 78. - Volksalmanak 1875. - Jaarboek 1875. - J. van der
Have, Filips van Marnix.
Soc. des sciences, des arts et des lettres de Hainaut. Mémoires et publications. S.
III. T. 9.
Soc. d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre. Annales,
me
3 S. VIII, 3, 4.
Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg. Sect. Hist. Publications XXVIII (VI).
Société de l'histoire de Belgique. C. Paillard, Histoire des troubles réligieux de
Valenciennes, 1560-'67. T. I, et II. - A.L.P. de Robaulx de Soumy, Considérations
sur le gouvernement des Pays-Bas.
La Flandre. Revue des monuments d'histoire, etc. 2de S. III 11, 12. IV, 1, 2. Assemblée generale 23 Dec. 1867.

Zwitserland.
Gesellschaft f. vaterländ. Alterthümer, thans: Historische und antiquarische Gesells.
in Basel. W. Vischer, Das Urner

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

47
Spiel von Wilhelm Tell. - M. Heyne, Ueber die mittelalterliche Sammlung zu Basel.
Histor. Verein der fünf Orte: Uri, Schwijz, Unterwalden uud Zug. Geschichtsfreund.
XXIX.

Duitschland.
Geschichts- und Alterthumsforschende Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg.
Mittheil. VII, 4.
Histor. Verein im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg zu Augsburg.
Zeitschr. I, 1-3.
Altpreussische Monatsschrift. Jahrg. 1874, 4-8. 1875, 1, 2.
Histor. Verein für Westfalen. Blätter. XII, 1-4.
Verein für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken zu Bayreuth. Archiv.
1874. XII. 3.
Schlesische Gesellschaft f. Vaterl. Kultur zu Breslau. Jahresber. 1873. - Abhandl.
Phil. hist. Abth. 1873/74.
Kais. Kön. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues,
d. Natur- und Landeskunde zu Brünn. Mittheil. 1874.
Bergischer Geschichtsverein zu Elberfeld. Zeitschrift IX.
Verein f. Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a/M. Die
Deutsch-Commende Frankfurt a/Main. - Mittheil. V. 1.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz. Neues Magasin. L,
2. LI.
Histor. Verein f. Steiermark zu Grätz. Beiträge, 11. - Mittheil. 22.
Abtheil. der Gesellschaft f. Pommersche Geschichte und Alterthumskunde zu
Greifswald. Pommersche Geschichts-Denkmäler, IV, V.
Verein f. Hamburgische Geschichte zu Hamburg. Zeitschr. N.F. III. 2.
Histor. Verein f. Niedersachsen zu Hannover. Nachricht, 36. - Zeitschr. 1871.
Ferdinandeum f. Tirol und Vorarlberg zu Innsbrück. Zeitschr. 3e T. 18.
Gesellschaft f. die Gesch. der Herzogthümer Schleswig-Holstein u. Lauenburg.
Zeitschr. IV, V. 1. - Quellen
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samml. IV. 1. - Urkundensamml. IV. 1. - Vorgeschichtliche Steindenkmäler in
Schleswig-Holstein, 3.
Hist. Verein f. Niederbaijern zu Landshut. Verhandl. XVII 1-4. XVIII, 1, 2.
Museum Francisco-Carolinum zu Linz. Bericht, 32. - Beiträge zur Landesk. von
Oesterreich ob. der Ens, 27.
Histor. Verein von u. für Oberbaijern zu Munchen. Archiv XXXII, 2. 3. XXXIII,
1.
Königl. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag. Sitzungsber. 1872, 1873.
- Abhandl. 6e F. VI.
Histor. Verein d. Oberpfaltz u. Regensburg zu Regensburg. Verhandl. 30. Verzeichniss über die Verhandl. 1-30.
Gesellschaft f. Pommersche Gesch. und Alterthumskunde zu Stettin. G. Haag, Otto
von Bamberg. - Baltische Studien, XXV, 1.
Gesellschaft f. nützliche Forschungen zu Trier. Jahresber. 1872, 1873.
Kais. Königl. Akademie d. Wissenschaften zu Wien. Sitzungsber. LXXV-LXXVIII,
1. - Register.
Kais. Königl. Geogr. Gesellschaft zu Wien. Mittheil. N.F. VI.
Gesammtverein der Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine zu Altenberg.
Correspondenzblatt, 1874, No. 4-12. 1875, Nos 1. 2.
Gesellschaft f. Beforderung d. Geschichts-, Alterthums- und Volkskunde zu
Freiburg. Zeitschr. III, 1-3.
Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheil. IV, 1-10.
Verein für das Groszherzogthum Hessen zu Darmstadt. Archiv. XIII.

Frankrijk.
Soc. des Antiquaires de la Picardie à Amiens. Mémoires S. III. T. 3. - Bulletin, 11.
Comité Flamand de France à Lille. Bulletin, VI, 9, 11. - Annales, XII.
Soc. des Antiquaires de la Morinie à St. Omer. Bulletin, 89, 90. - Mémoires, XIV.
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Engeland.
Litterary and philosophical Society at Manchester. Memoirs, S. III. Vol. IV. Proceedings, VIII-XII.

Denemarken.
Konglig Nordiske Oldskrift Selskab. Kjöbenhafn. Aarböger, 1873, 1-3.

Zweden.
Det Kong. Norske Universitet, Christiania. Min Haerramek ja Baestamek Jezus
Kristus odda Testamenta. - J. Lieblein, Die Aegyptischen Denkmäler in St. Petersburg,
Helsingfors, Upsala u. Copenhagen. - W. Dons, Om Boströmianismen. - Om Norske
Kongers Hylding og Kroning in oeldre tid. - S.A. Sexe, Jaettegryder og gamle
strandlinier i fast klippe.

Rusland.
Gesellschaft f. Geschichts- u. Alterthumskunde der Ostsee-provinzen Russlands zu
Riga. Sitzungsber. 1873. - Verhandl. VIII. 1.

Amerika.
Smithsonian Institution at Washington. Annual report of the board of regents, 1872.
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III.
Overeenkomstig Art. 30 der Wet had de Penningmeester Dr. W.N. du Rieu vóór 1
Mei rekening en verantwoording gedaan aan het Bestuur, en was die rekening met
de daarbij behoorende bescheiden nagezien door de Heeren J.M.E. Dercksen en F.
de Stoppelaar, daartoe benoemd in de Maandelijksche Vergadering van April. Van
een en ander was door deze Heeren verslag gedaan in de Vergadering van Mei.
De Penningmeester doet nu de volgende mededeelingen.
1. Het Fonds der Maatschappij
is door aankoop van ƒ 100.- kapitaal geklommen tot ƒ 12.000.- nominaal, met
hulp van het één vierde der rente van het afgeloopen jaar d.i. ƒ 294.04, dat bestemd
is tot kapitaalvorming; hiervan is een batig saldo in kas van ƒ 54.09. De andere drie
vierden zijn gevoegd bij het beschikbare rentebedrag der vorige jaren, zoodat reeds
na 9 jaren tijd het Fonds ƒ 1720.55 heeft afgeworpen ten bate der wetenschappen,
die onze Maatschappij aankweekt; daarvan is nu ƒ 150.- uitbetaald ten behoeve van
de uitgaaf van de 3e aflevering van Maerlant's teruggevonden gedichten, hetgeen
met het bedrag der vorige jaren uitmaakt ƒ 1209.88, zoodat thans nog beschikbaar
blijft ƒ 510.67.
2. De Kas der Maatschappij.
Voor den ophanden druk van den Catalogus was tijdelijk belegd ƒ 1000.-, waardoor
de vorige rekening sloot met een tekort van ƒ 15.88. In het afgeloopen jaar beliepen
de
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Ontvangsten:
Bijdragen van
441 leden van ƒ 6.-

ƒ 2646.-

40 leden van ƒ 10.-

ƒ 400.-

1 lid.

ƒ 16.-

5 leden buitenslands van ƒ ƒ 30.6
______

ƒ 3092.-

Buitengewone bijdragen

ƒ 50.-

Intresten

ƒ 68.-

Verkochte werken

ƒ 33.06
______
ƒ 3243.06

Uitgaven:
Huur der localen en vergaderingkosten

ƒ 448.87

Bezoldigingen

ƒ 485.-

Drukwerk

ƒ 598.705

Aankoop van boeken en bindwerk

ƒ 488.575

Verdere uitgaven

ƒ 851.395

Nadeelig saldo van het vorige jaar

ƒ 15.88
______

te zamen

ƒ 2888.425

zoodat een batig slot aanwezig is van

ƒ 354.635
______
ƒ 3243.06

Dit batig slot strekt voor den loopenden dienst tot October e.k., als wanneer de
bijdragen der Leden weder inkomen.
Op nieuw is gedurende de Jaarlijksche Vergadering door een der leden, die
onbekend wenscht te blijven, eene som van ƒ 25 aan de Maatschappij geschonken.
Moge dit goede voorbeeld navolging vinden!
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IV.
De Verslagen van de Commissiën voor Geschied- en Taalkunde komen nu ter tafel,
doch worden niet voorgelezen; op voorstel van den Voorzitter besluit de Vergadering
ze in de Handelingen op te nemen.

Het Verslag van de Commissie van Taal- en Letterkunde over het jaar
1874-75
bevat slechts de mededeeling, dat zij geen aanleiding gevonden had tot het houden
van vergaderingen; zij had bestaan uit de HH. de Vries, Verwijs, Cosijn, Kern en
Verdam.

Verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde over het jaar
1874-75.
Als secretaris der Historische Commissie van de Maatschappij voor Nederlandsche
Letterkunde heb ik de eer verslag uit te brengen omtrent hare werkzaamheden over
het afgeloopen jaar 1874-75.
De vergaderingen werden trouw bezocht en de werken, die eenige Leden der
Commissie, zie het vorige Verslag, zich ten taak hadden gesteld om uit te geven bij
gelegenheid van het Derde Eeuwfeest van Leidens Ontzet en van de Stichting der
Hoogeschool, werden als naar gewoonte uitvoerig besproken.
Zoo heeft de Heer Fruin verschillende mededeelingen gedaan omtrent de zeldzame
geschriften betreffende het
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Beleg en Ontzet, die hij met de Heeren Rammelman Elsevier en Hooft van Iddekinge
heeft vereenigd, tot een Gedenkboek aan de driehonderdjarige feestviering, dat met
3 October l.l. het licht zag.
De Heer Pleyte besprak hetgeen hem voorgekomen was bij het bewerken van het
Chaertbouc van Leidens Straten en Wateren, dat door hem voor die gelegenheid in
kleurendruk werd uitgegeven, voorafgegaan door een geschiedkundige schets. Door
den Heer du Rieu werd de Commissie geraadpleegd over de inrichting van de Lijst
der Curatoren en Professoren, die hij plaatste voor het Album der Leidsche Studenten,
als ook over de inrichting van den alphabetischen Index op genoemd Album, dat als
een lijvige kwartijn van 1000 bladzijden op 8 Februari l.l. het licht heeft gezien, en
binnen weinige dagen geheel uitverkocht werd. De Leden du Rieu, Rogge en
Rauwenhoff hebben zich daarna als permanente Commissie geconstitueerd om
toevoegselen en verbeteringen op het Album te verzamelen.
Bovendien is op de bijeenkomsten menige belangrijke mededeeling voorgedragen.
De Heer Fruin sprak over de Morgenwekker en den vermoedelijken auteur
Donellus; verder over Brochures van Andringa de Kempenaer en diens verhouding
tot het hof van Willem II; eindelijk over het muntwezen naar aanleiding der uitgave
van de Grafelijkheids rekeningen.
De Heer Elsevier gaf bericht omtrent enkele weinig beteekenende voorwerpen,
bij het omdelven der Ruïne voor den dag gekomen; hij handelde over de plaats van
het oude Heeren-Logement voor de afgevaardigden uit Leiden, dat aan het Buitenhof
te 's Hage stond, verder over de geschiedenis van het Schilderij van Lucas van Leijden
voorstellende het laatste oordeel, en zijne ver-
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plaatsing uit de St. Pieter naar het Catharijnen-gasthuis en van daar naar het Stadhuis;
hij sprak over de woonplaatsen van beroemde personen te Leiden van 1575 tot 1610,
naar aanleiding van het Stadsverhuurboek, over Hans Liefrinck den plaatsnijder,
waaromtrent hij een bericht zond aan den Nederlandschen Spectator, over de inrichting
der Pieterskerk van de 14e tot de 16e eeuw, naar aanleiding van een Memorieboek
van het St. Catharijnen-gasthuis en eindelijk omtrent den eersten schilder in olieverf
te Leiden, zekeren Clemens, in 1467.
De Heer Schotel deed eene mededeeling omtrent heidensche gebruiken bij den
landbouw; de Heer Sepp omtrent een boekje bevattende reizen naar Paraguay van
paters Jesuiten in 1698 en 1710 onder directie van Anthonius Sepp.
De Heer du Rieu handelde over eenige auteurs, voorkomende met hunne
anagrammen in de werkjes van zekeren réfugié, Blessebois, die met de Elseviers
bevriend is geweest, en vestigde de aandacht op eene nieuwe gehalte-bepaling van
vaderlandsche munten door het Wiskunstig genootschap te Amsterdam aangegeven.
De Heer Rogge gaf inlichting omtrent eene Memorie van Uytenbogaard in 1639
ten gunste der toen vervolgde Catholieken te Utrecht, welke Memorie later verschenen
is in het tijdschrift van het Utrechtsche Bisdom. Bovendien besprak hij den auteur
van de Weegschaal Jacobus Taurinus.
De Heer Hooft van Iddekinge handelde over de waarde van het oude schild.
Eindelijk trachtte de Heer Pleyte de waarschijnlijkheid aan te toonen, dat de
oorspronkelijke platte grond van Leiden, waarnaar de copie werd vervaardigd, door
hem in facsimile uitgegeven, het werk is geweest van Hans Liefrinck.
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Aan de commissie werd in den loop van dit jaar ten geschenke gezonden door den
Heer Wijdom van Claterbos, een drietal eigenhandig geschreven rijmen van den
Leidschen schilder en schoonschrijver Cornelis Claes van Aecken, en dankbaar
aanvaard voor de Bibliotheek.
Er werd ook voortgewerkt aan het Repertorium der Epistolographen voornamelijk
door den Heer Rogge; en eindelijk de uitgave voorbereid van dat gedeelte van het
Aflezingboek van Leiden, dat op het beleg van 1574 betrekking heeft en waarmede
de Heer Elsevier zich bezig houdt.
Ons Medelid Mr. W.P. Sautijn Kluit had een Verhandeling over de 's
Gravenhaagsche Courant ingezonden, die door het Bestuur in onze handen gesteld
is. De commissie heeft geadviseerd tot de plaatsing in de Mededeelingen, gelijk
geschied is.
W. Pleyte, Secret.

V.
De vóór de pauze benoemde Commissie van stemopneming voor nieuwe Leden,
bestaande uit de HH. Prof. A. Kuenen, Ds. J.E. Inckel, Mr. W. van der Kaay, Mr.
A.W. Jacobson, Dr. A.R. Ruitenschild en Ds. W. de Meyier, welke Commissie werd
ter zijde gestaan door Dr. W.N. du Rieu, brengt bij monde van eerstgenoemde rapport
van haar onderzoek uit. Ingevuld zijn 56 stembrieven, waarvan met het bij de wet
bepaalde aantal stemmen gekozen zijn tot
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Binnenlandsche Leden.
T.H. de Beer, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Goes.
H.J. Betz, Med. Doctor te 's-Gravenhage.
V.F.J. Boonacker, Emeritus Predikant van Enkhuizen, te Haarlem.
Mr. H. Goemans Borgesius, Hoofdredacteur van het Vaderland, te 's-Gravenhage.
J. Bosboom, Kunstschilder te 's-Gravenhage.
A.J. ten Brink, Directeur der Hoogere Burgerschool te Enkhuizen.
C.W. Bruinvis te Alkmaar.
Dr. J.J. Cornelissen, Rector van het Gymnasium te Arnhem.
E. Douwes Dekker, tijdelijk te Rotterdam.
J.D. Doorman, Hoofdredacteur van het Dagblad van Z.-Holland en 's Gravenhage,
te 's-Gravenhage.
P.K. Drossaart, Burgemeester te Vlaardingen.
F.W. van Eeden, Secretaris der Maatschappij van Nijverheid te Haarlem.
Dr. J.H. Gallée, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Haarlem.
W. Th. van Griethuyzen, Predikant te Rotterdam.
Mr. H.J. Hamaker, Advocaat te Leiden.
A.G. van Hamel, Predikant te Rotterdam.
Mr. W. Heineken, Advocaat te Amsterdam.
J. Hoek, Predikant te Kampen.
Mr. S. van Houten, Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal te 's-Gravenhage.
J. Israëls, Kunstschilder te 's-Gravenhage.
Martin Kalff, te Amsterdam.
Mr. A. Kerdijk, Schoolopziener te 's-Gravenhage.
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Mr. F. der Kinderen Fz., Commies aan het Provinciaal Gouvernement van
Zuid-Holland te 's-Gravenhage.
Dr. T.T. Kroon, Conrector van het Gymnasium te Arnhem.
T.C. van der Kulk, Redacteur van het Vaderland, te 's-Gravenhage.
M. Leopold, Directeur der Kweekschool voor onderwijzeressen, te Arnhem.
Mr. P.A. van der Lith, Hoogleeraar te Leiden.
Dr. C.J. Matthes, Hoogleeraar te Amsterdam.
R.P. Mees RAz., Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal, te Rotterdam.
Dr. R.S. Tjaden Modderman, Hoogleeraar te Groningen.
Mr. J. Domela Nieuwenhuis, Advocaat te Amsterdam.
Mr. B.H. Pekelharing, Hoogleeraar te Delft.
J.J. Putman, R.K. Priester en Deken te Utrecht.
A.R. de Rop, Hoofdonderwijzer te Amsterdam.
A.M.L. Rümke, Predikant te Leiden.
F.S. van de Pavord Smits, Uitgever te Leiden.
J. Stemberg, Directeur van het Vaderland, te 's-Gravenhage.
Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris te Kampen.
Mr. J.D. Veegens, Procureur te 's-Gravenhage.
A.C. Vreede, Docent aan de Indische Inrichting te Leiden.
Joh. Winkler te Leeuwarden.
Aem. W. Wijbrands, Predikant te Hoorn.

en tot Buitenlandsche:
E. de Amicis, te Florence.
Désiré Delcroix, Chef de Bureau aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken
te Brussel.
E. van Even, Archivaris te Leuven.
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Dr. C.J. Hansen, Stadsbibliothecaris te Antwerpen.
H. Havard te Parijs, tijdelijk te 's Gravenhage.
Dr. Johan Kelle, Hoogleeraar te Praag.
Vicomte de Porto Seguro, te Weenen, gevolmachtigd Minister van Z.M. den Keizer
van Brazilië.
Rev. Ph. H. Wicksteed M.A. te Londen.
Dat het getal Binnenlandsche Leden 42 bedraagt en niet 40, zooals de Maandelijksche
Vergadering beslist had, wordt veroorzaakt door de omstandigheid, dat 7 der
benoemde leden een even groot aantal stemmen op zich hadden vereenigd, waarop
de Vergadering volgens Art. 8 der wet besliste, dat aan allen het lidmaatschap zou
worden aangeboden.
Namens de Vergadering dankt de Voorzitter de Heeren, die zich met het opmaken
van de lijst der nieuw benoemde leden hebben willen belasten, voor de genomen
moeite.
Omtrent het groote getal leden, dat volgens besluit der Maandelijksche Vergadering
moest gekozen worden, werden inlichtingen gevraagd door Dr. A. de Jager, die zich
verklaarde tegen eene zoodanige uitbreiding van het ledental. De Voorzitter
antwoordde, dat de Maandelijksche Vergadering het getal 35, zooals door het Bestuur
was voorgesteld, verhoogd had tot 40, en dat men gemeend had, dat zich wel zooveel
verdienstelijke mannen onder de 92 voorgestelde Candidaten bevonden. Met deze
inlichtingen nam de Heer de Jager genoegen.
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VI.
Het voorstel, om de beschikbare interesten van het fonds te besteden 1o. aan de
voortzetting van de uitgave der Tweede Partie van Maerlant's Spieghel Historiael en
2o. aan de uitgave eener Informatie van 1494, berustende in het Archief der stad
Rotterdam, wordt met algemeene stemmen aangenomen.

VII.
Het voorstel van het Bestuur, om de Zegelverzameling der Maatschappij af te staan
aan het Rijks-Archief, wordt evenzoo eenstemmig aangenomen.

VIII.
Uit het voorgedragen dubbeltal Prof. C.P. Tiele en D.F. van Heyst wordt tot lid van
het Bestuur gekozen het lid C.P. Tiele, die, ter vergadering tegenwoordig, dankt voor
het in hem gestelde vertrouwen en de benoeming aanneemt.
Nadat nu alle punten van den Beschrijvingsbrief waren afgehandeld, werd bij de
rondvraag door Prof. J.E. Goudsmit het woord gevraagd. Spr. betreurde het, dat deze
vergadering juist viel op den dag, waarop het feest, door de burgerij aan het
Studentencorps aangeboden, zou plaats hebben, hetgeen gedeeltelijk de oorzaak was,
dat de gewone maaltijd van de leden der Maatschappij mis-
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lukte. Spr. wenschte aan het Bestuur de bevoegdheid gegeven te zien, om den dag
der Jaarlijksche Vergadering, in geval dit noodig was, te verschikken. Het Bestuur
had dit ook nu reeds gedaan, en hij zou de laatste zijn, om dezen maatregel af te
keuren, maar volgens de wet had het Bestuur eigenlijk daartoe de vrijheid niet. Deze
zaak zal door het Bestuur in overweging worden genomen.
Nadat eindelijk de Voorzitter de leden dringend uitgenoodigd had, om het volgende
jaar tijdig te melden, of men aan den maaltijd wenscht deel te nemen, en daardoor
te verhoeden, dat die ook ten derden male niet doorgaat, wordt de Vergadering door
den Voorzitter gesloten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

1

Mededeelingen gedaan in de vergaderingen van
de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1874-1875.
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I. De 's Gravenhaagsche Courant DOOR Mr. W.P. Sautijn Kluit.
Het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, de onafgebroken voortzetting van
de 's Gravenhaagsche Courant der 18e eeuw, heesch op Woensdag 1 Januari 1868
voor de eerste maal den wimpel in top, waarop het ‘201e Jaargang’ te lezen stond.
Op wiens gezag die aanwijzing is geschied, dat de oorsprong der courant in 1668
moet worden gezocht, is mij niet bekend; maar zeker heeft niet Mr. L. Ph. C. Van
den Bergh tot die onjuistheid aanleiding gegeven door zijne artikelen over 's
Gravenhaagsche Dagbladen, opgenomen in No. 44, van Woensdag 20, en No. 45,
van Donderdag 21 Februari 1856 van het Dagblad van 's Gravenhage, welke artikelen
- na het Nog iets over de 's Gravenhaagsche Dagbladen van den Heer A.D. Schinkel
in No. 78, van Dinsdag 1 April 1856, en het Nog iets over de 's Gravenhaagsche
Dagbladen van den Heer C.H. Susan, Commies bij het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken, met het toevoegsel van een' ‘bestendigen lezer’ te Rotterdam, in No. 86, van
Donderdag 10 April 1856, van gemelde courant - een jaar later in het 1ste stukje van
de 's Gravenhaagsche Bijzonderheden, blz. 51-63, werden opgenomen. Een
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van beiden is zeker: òf de 's Gravenhaagsche Courant is 16 jaren ouder, òf, gelijk
mijne meening is, 40 jaren jonger. Want de vraag is niet of er in 1668 te 's Gravenhage
eene courant bestond, maar wel of deze onafgebroken tot op onze dagen haar bestaan
heeft voortgezet, en dit kan alleen worden bewezen van het blad dat op 4 Juni 1708
voor het eerst in het licht verscheen. Wel is het opmerkelijk, dat, terwijl de
Haarlemsche Courant een opschrift draagt mank gaande èn aan een taalkundig vergrijp
èn aan eene ongerijmdheid1, Nederland sedert 1 Januari 1868 eene tweede courant
rijk is, waarop de eerste aanwijzing eene onwaarheid is.
Het oudste spoor van een nieuwsblad te 's Gravenhage uitgegeven, vindt men in den
Catal. v. Tractaten, Pamfletten enz. van I. Meulman, dl. I, No. 2301, aldus opgegeven:
‘No. 21. Lettre escrite par le Roy aux Gouverneurs des Provinces (in d. 14 Febr.),
sur la detention du Duc de Puylaurent: & ce qui s'y est passé. (Zonder afzond. titel,
met Holl. vertaling er achter.) Aan het einde: ‘In 's Graven-haghe, Byde Wed., ende
Erfgen. van wijlen Hillebr. Jacobssz van Wouw, Anno 1635. 8 blz.’ Zie verder t.a.p.
De Resolutieboeken van het Hof van Holland maken melding dat genoemde firma
tusschen 1624 en 1669 verschillende zaken aan het Hof leverde, en onder anderen
ook couranten; maar dat die van elders kwamen lijdt geen twijfel. Doch blijkens den
vermelden Catal. v. Tractaten, dl. II, No. 4288-90, gaf die firma Van Wouw in 1666,
toen er reeds tweemaal

1

Zie De Haarlemsche Courant in de Handel. en Mededeel. van 1873, blz. 46, 82.
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's weeks te 's Gravenhage een nieuwsblad uitkwam, toch nog wel eens naar aanleiding
van buitengewone gebeurtenissen iets uit, dat aan een nieuwsbericht doet denken.
Over die firma Van Wouw vergelijke men ook de aanteekeningen van Dr. A.M.
Ledeboer, De Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland ,
blz. 178 en 179.
Uitgever van een Fransch weekblad te 's Gravenhage was Samuel Brown, Libraire
Anglois demeurant en l'Acter-om à l'enseigne de l'Imprimerie Angloise, van wien
bekend is, dat hij reeds bij den aanvang van 1649 Le Mercure Anglois bezorgde. P.A.
Tiele heeft in de Bibl. v. Nederl. Pamfletten onder No. 3370 melding gemaakt van
No. 1, 4, 6, 7, 8 en 26; in den Catal. Bibl. Meulman werden op blz. 8 bij het jaar 1649
negen nummers vermeld, en in een pak losse vlugschriften van dat jaar vindt men
op de Kon. Bibliotheek No. 1, 3, 7, 10, 11 en 15. Blijkens de Resolutieboeken van
het Hof van Holland leverde Samuel Brown in 1648 en 1649 aan het Hof Engelsche
Couranten. Zie over hem ook de aant. van Dr. A.M. Ledeboer, a.w. blz. 158. Bij het
begin van 1653 gaf Samuel Brown ook een Hollandsch weekblad uit onder den titel:
Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-nieus, uyt Engelandt, Vranckryck, ende andere
Quartieren, Steden, of Plaetsen , dat met No. 13, van 31 Maart 1653, verboden werd;
zie P.A. Tiele, a.w. No. 4130, die echter dwaalt in zijne veronderstelling, dat het
onder No. 4131 vermelde Wekelycke Nieus enz. van Gillis Joosten te Amsterdam een
vervolg zou zijn geweest.
Naar tijdsorde volgt nu Johannes Rammazeyn van wien
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ook Dr. A.M. Ledeboer, a.w. blz. 172, melding maakt. Deze boekverkooper kwam
bij het begin van April 1652 voor den dag met het Weekelicke Niews van Vranckryck,
ende Engelant; met het adres: Men verkooptse op de groote Zael inde Fortuyn in s'
Graven-Haghe, 1652; d.w.z. dat de uitgever een van die Haagsche boekverkoopers
was, die een der winkels langs de muren van de groote zaal op het Binnenhof, met
name de Fortuin, in gebruik had. Hier uitvoerige bibliographische aanteekeningen
te leveren omtrent dit weekblad, waarvan de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage
een exemplaar bezit, is onnoodig; alleen dit teeken ik aan, dat met No. 10, van 13
Juni 1652 (No. 9 is het eenig nummer dat aan deze verzameling ontbreekt voor zoover
ze strekt) het adres werd: In 's Graven-Hage By Iohannes Rammasein. Men verkooptse
op de groote Zael in de Fortuyn; en dat met No. 12 het opschrift werd: Wekelycke
Nieus Uyt Vrancryck, Engelant Ende andere Plaetsen. De naam van Johannes
Rammazeyn komt sedert No. 9, van 27 Februari 1653, niet meer voor, maar wel het
drukkersmerk of vignet waarmede hij 13 Juni 1652 was opgetreden. Welke zin moet
worden toegekend aan het feit dat het adres van het tweede nummer van 1654 bij
uitzondering was: In 's Graven-Hage. Gedruckt voor Gillis Joosten, woonende tot
Amsterdam in de Nieuwe-straet den 9. Januarij, 1654, kan ik niet bepalen; wel weet
ik dat volgens P.A. Tiele, a.w. No. 4131, Gillis Joosten, te Amsterdam, op 17 Mei
1653, No. 20 van het Wekelycke Nieus uyt Vranckryck Engelant ende andre Plaetsen
uitgaf, maar dat was te Amsterdam en niet te 's Gravenhage, terwijl toch ook
tegelijkertijd te 's Gravenhage het Wekelycke Nieus verscheen. In het volgende jaar,
1654, werd met No. 11, het adres: In 's Graven-Hage, By Adriaen Vlack, ende
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men verkooptse op de groote Sael in de Fortuyn. Den 13. Martij, 1654. En zoo was
het nog niet alleen op 25 December 1654, het tijdstip waarop het exemplaar der Kon.
Bibl. afbreekt, maar ook op 26 Maart 1655, toen No. 13 van dat jaar verscheen. Zie
op de Kon. Bibl. Polit. Tractaten, Witte Collectie, XXXIX, 1655-1656, No. 26.
Het feit dat de naam van Johannes Rammazeyn sedert 27 Februari 1653 niet meer
voorkomt op het Wekelycke Nieus, en het optreden van Adriaen Vlack den 13den
Maart 1654, hangt misschien samen met staatkundige zienswijzen. P.A. Tiele toch
a.w. No. 4251 geeft op: ‘Numero 1. Wekelycke Mercurius van alle het
gedenckwaerdigste dat door geheel Europa passeert. 's Grav., Joh. Rammazeyn ....
Den 22 Mey Anno 1654. (II) en 12 blz.’ - ‘Num. 2 verscheen den 5 Junij, Num. 3
den 12 Junij en verder geregeld wekelijksch tot Num. 13, den 21 Augustus. Achter
dit nommer is door een hand van dien tijd geschreven: ‘Dit is het laetste geweest
alsoo het verboden wiert.’ De blijkbare prinsgezindheid van den auteur schijnt oorzaak
van dat verbod geweest te zijn. - De pagineering is doorloopend van 1-176, de titels
niet medegerekend.’ - Blijkens het artikel van den heer A.D. Schinkel, boven vermeld,
woonde Johannes Rammazeyn in het jaar 1654 ‘achter het H. Geesthuys op de Zuyt
Cingel tegenover de Suster Gort-Molen,’ d.i. tegenwoordig ‘Zuidwal, tusschen de
Looijerstraat en Paveljoensgracht.’
Het heeft er allen schijn van alsof de Wekelycke Mercurius van Johannes Rammazeyn
veertien dagen na zijn' dood voortgezet werd door zekeren Wilhelm Breecke-
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velt, van wien men weet, dat hij in Januari 1651 wegens het drukken van valsche
artikelen gevangen genomen, aan de kaak gesteld en gegeeseld werd. Zie P.A. Tiele,
a.w. No. 3889. Op 4 September 1654 toch trad hij op met het eerste nummer van de
Haagsche Wekelyke Mercurius, welk blad met het 11e nummer het opschrift kreeg:
Haegsche Weeckelycke Mercurius van alle (later werd dit: vervattende alle) het
gedenckwaerdigste dat'er in gantsch Europa passeert, en nog in Juni 1655 in leven
was. Zie P.A. Tiele, a.w. No. 4252. Catal. van Tractaten, Pamfletten enz. van I.
Meulman, dl. II, No. 3454 en 3511-3513. Intusschen blijkt het, dat Wilhelm
Breeckevelt reeds vier jaren vroeger, en later gelijktijdig met zijnen Mercurius, van
tijd tot tijd uitvoerige nieuwstijdingen uitgaf, waarvan sommigen genummerd zijn.
Zie Catal. v. Tractaten enz. van I. Meulman dl. II, No. 3105 en 3453; P.A. Tiele, a.w.
No. 4312. Zoo werd ook in een' Catal. v. boeken verkocht door Kemink en Zoon te
Utrecht in October 1868, dl. I, No. 3492, opgegeven: ‘Nieuwstijdingen ten vervolge
op den Haagschen Wekelijkschen Mercurius, No. 62, 64, 77, 85 en 93’.
In Juli 1655 schijnt de reeks van nieuwstijdingen een' aanvang te hebben genomen
waarvan het adres luidt: ‘In 's Graven-hage, Gedruckt voor den Autheur: By
Christianus Calaminus. Ende men verkoopse voor den Autheur, By Henricus Hondius,
Konst ende Boeck-verkooper inde Nieuwe Konst ende Boeckdruckerye, Woonende
inde Hofstraete. Niet aanstonds, maar vermoedelijk zeer spoedig en in elk geval in
Juli 1656, stond het met die nieuwstijdingen aldus. Ze waren doorloopend genummerd,
gepagineerd en gesignatureerd, maar het opschrift was af-
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wisselend. Iedere week toch, en wel naar 't schijnt 's Maandags, verscheen er een
nummer onder den titel: ‘ Haegsche Weeckelycke Mercurius, vervattende alle
gedenckweerdigste Advysen van geheel Europa; doch tegelijk gaf de uitgever, naar
gelang van de behoefte, nieuwsberichten die den naam droegen van Advysen wanneer
ze veelsoortig waren, maar een uitvoerig opschrift droegen wanneer ze één onderwerp
behandelden. Die Advysen gingen evenwel bij het begin van 1657 over in een'
Donderdagschen Mercurius, blijkens hetgeen men leest aan het slot van de Haecsche
(sic) Weeckelycke Mercurius van 14 December 1656, No. 113: ‘Den Autheur versocht
zynde, door eenige Treffelijcke, ende Staets Persoonen, om dese Advysen in Quarto
in een Gheheel Bladt te bringen, gelijckerwys Hy den Mercurius is maeckende: Soo
heeft Hy goet gevonden tselve te doen, niet met den Titul van Advysen, maer met
den Titul van Mercurius: Sulckx dat hy midts desen alle Curieuse Lief-hebbers
Adverteert, dat met den Aenvanck des toekommende Jaers 1657. Witgegeven sal
werden eenen Maendaechschen, ende eenen Donderdaechscen (sic) Mercurius, beyde
in Quarto, op dat dies te beter, ende sonder de Lief-hebbers yets te onthouden, ghesien
mach worden d' Oorlochs Wonderen, ende andere Vremdicheden, die door geheel
Europa sullen kommen te gheschiden’. Intusschen ken ik van het jaar 1657 noch van
den eenen noch van den anderen Mercurius eenig nummer, maar wel van het jaar
1658 toen de nummering met Romeinsche cijfers plaats vond, en titel en adres aldus
luidden: Haeghsche of Haechsche Maendaechsche of Donderdaechsche Mercurius,
Vervattende alle gedenckweerdichste advisen van Europa. In s' Graven-Hage,
Ghedruckt by Anthoni Pieters, voor den Autheur: 't eynden 't Spuy in 't Huys van den
Heer Verwer. Het
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behoeft ter nauwernood vermeld te worden, dat het nog al moeite heeft gekost om
een en ander op te maken uit de brokstukken, die van deze nieuwstijdingen voorkomen
bij P.A. Tiele, a.w. No. 4368, 4464, 4522, in de verzameling pamfletten van wijlen
Mr. L.C. Luzac, thans voorhanden op de Acad. Bibl. te Leiden, in den Catal. Bibl.
Kon. Acad. Vad. Gesch. E. 1659 en 1662, in den Catal. v. Tractaten enz. van I.
Meulman, dl. II, No. 3553, en op de Kon. Bibl. te 's Hage. Met betrekking tot den
uitgever dezer nieuwstijdingen, Henricus Hondius, teeken ik nog aan, hoe de
Resolutieboeken van het Hof van Holland melding maken, dat hij in 1665 aan het
Hof leverde Middelweeksche Couranten, tusschen 1666 en 1669 wekelijksche
couranten en andere nouvelles, en dat hij op 14 October 1669, op zijn verzoek, in
plaats van Hillebr. Van Wouw, aangesteld werd tot gewoon leverancier van de
schrijfbehoeften voor het Hof. Toch leverde hij tusschen 1670 en 1674 ook nog
couranten en cleyne nieuwicheden aan het Hof.
In 1663 heeft Hondius ook een maandelijksche Mercurius uitgegeven, blijkens de
beide fragmenten opgegeven in den Catal. v. Tractaten enz. van I. Meulman, dl. II,
No. 3953 en 3954, luidende: ‘An. 1663. Num. 2. Maendelike Portugeese Mercurius
zijnde een Waerachtigh verhael van den Oorlog tusschen Portugael en Castilien.
Begint met het Iaer 1663. Februarius. In 'S Gravenhage Voor Hendricus Hondius
... na de Copie gedruckt tot Lisbona by Henrique Valente de Oliveira ... 8 blz.’ Het
andere nummer is dat van Maart 1663, No. 3, 6 blz. groot.
In den Catal. v. Tractaten enz. van I. Meulman, dl. II, No. 3865, wordt opgegeven:
De Nieuwe Haegsche
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Middelweecksche Courant. No. 1. Aan het einde: In 's Gravenhage, Gedruckt by
Metre de My Party... 1661. 2 blz. Of dit nu de Middelweeksche Courant was die
Henricus Hondius in 1665 aan het Hof leverde, zal ik niet beweren, en nog minder
eene gissing wagen naar den naam van den uitgever.
Tot aanvulling van hetgeen Mr. L. Ph. C. Van den Bergh dienaangaande heeft
opgeteekend, maak ik hier nog melding van de namen van hen die deels
achtereenvolgens, deels gelijktijdig, het Hof van Holland, blijkens de Resolutieboeken,
eerst van geschreven en later van gedrukte nieuwstijdingen hebben voorzien. Zoo
vindt men tusschen 1604 en 1625 de namen van Nelleke Cools, Carel de Briedere,
Abraham Robert, en de dochter van Mayken de Bridere; later treden meer bepaald
boekverkoopers op en behalve de reeds boven vermelden, in 1628 zekere Jan Philips;
sedert 1631 tot 1649 Ludolf Brekevelt, die onder meer Brabantsche couranten leverde;
sedert hezelfde jaar 1631 tot 1637 Jacob Jansse; sedert 1638 tot 1674 Jacob Hacke;
in 1642 Isack Burghoorn; tusschen 1643 en 1650 Jan Vely; in 1651 Michiel van der
Haal; in 1665 Johan Vely de Jonge, die in de eerste maanden van dat jaar schijnt
overleden; in datzelfde jaar 1665 Jacobus Scheltus, die 14 October 1669 aangesteld
werd tot drukker van het Hof; in datzelfde jaar 1665 en ook in 1666 Daniel (Van)
Geselle; en tusschen 1664 en 1667 Johannes Tongerlo.
Al hetgeen tot hiertoe werd medegedeeld behoort tot de Mercurius-literatuur, maar
van eene Courant was nog
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geen sprake. Als zoodanig kunnen eerst de Haegsche Post-Tydingen worden
aangemerkt. Zij bestonden reeds bij den aanvang van 1656. De Kon. Bibliotheek te
's Hage toch is in het bezit van: Num. 59. Dijns-daeghse Post-tydingen Uyt 's
Graven-Hage, vanden 21. tot den 25. Julij 1656. Men verkoopse op de groote Sael
in de Fortuyn. 4 blz. kl. 4o, fol. 233-236, met een' postrijder tot vignet, en tot signatuur
Nn. Verder: Num. 60. Vrydaeghse Post-tydingen Uyt 's Graven-Hage, vanden 25.
tot den 28. Julij 1656. Enz. Enz. Fol. 237-240. Sign. Oo. Op de Kon. Bibliotheek te
Dresden zijn, blijkens schriftelijke mededeeling van Dr. Konrad Reichard, van deze
Post-tydingen van 1656 voorhanden de Vry-daeghse No. 80, van 3 tot 6 October, fol.
317-320, de Dijns-daeghse No. 81, van 6 tot 10 October, fol. 321-324, en de
Vry-daeghse No. 86, van 24 tot 27 October, fol. 341-344. In het volgende jaar 1657
kwamen de Post-tydingen op Maandag en Donderdag uit, en zoo bezit dan ook de
Kon. Bibliotheek te 's Hage de Maen-daeghse No. 53, van 28 Juni tot 2 Juli 1657,
fol. 209-212, sign. Hhh, zonder adres of vignet, de Maen-daeghse No. 55, van 5 tot
9 Juli, fol. 217-220, sign. Kkk, de Donder-daeghse No. 60, van 23 tot 26 Juli, fol.
237-240, sign. Aaaa, en de Donder-daeghse No. 62, van 30 Juli tot 2 Aug. 1657, fol.
245-248, sign. Cccc, alle drie insgelijks zonder adres of vignet.
‘De eerste Haagsche courantier’, aldus schreef Mr. L. Ph. C. Van den Bergh, ‘van
wien men tot dus verre zekere berigten heeft, was GERARD LODEWIJK DE MACHT ,
een Gentenaar, die op het huis Westerbeek, digt bij de stad, woonde en aldaar
omstreeks 1657 nieuwmaren en couranten drukte. Deze eerste courantier was een
zeer indiscreet man, voor wien het woord geheim niet bestond en die
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de trouw der beëedigde ambtenaren op eene zware proef stelde, wanneer zij
belangrijke staatsstukken onder handen hadden. Op zijne authenticiteit viel ook wel
iets af te dingen, want wanneer zijne correspondenten in gebreke bleven zag hij er
geen bezwaar in zelf een staatsstuk of eene nieuwstijding te fabriceren en daardoor
niet alleen de goede gemeente, maar ook, wat erger was, de regering op een
dwaalspoor te helpen. Het kon dus wel niet anders of hij moest eerlang in
onaangename aanraking met de justitie komen en werd inhabil verklaard om verder
nouvelles te drukken en het land uitgezet.’
Of nu Gerard Lodewijk de Macht de redacteur was van de Haegsche Post-Tydingen,
of de ‘autheur’ voor wien de Mercurius bij Calaminus gedrukt en bij Hondius
uitgegeven werd, of wel de uitgever van een ander blad, valt niet te bepalen. Het
vonnis dat op 5 April 1658 tegen hem werd uitgesproken door het Hof van Holland
en waarop de Heer Van den Bergh het oog had, is afgedrukt achter de Courante uyt
Italien ende Duytslant, &c. No. 28, op 12 Juli 1659, door O.B. Smient te Amsterdam
uitgegeven1, en luidde aldus:
‘Also Gerard Lodewycksz. de Maght. geboren tot Gent, woonende al hier in den
Hage. hem generende met het in stellen ende doen drucken van Nouvelles ofte
Couranten, buyten pyne ende banden van Ysere, bekent heeft, ende wyders den Hove
gebleken is, dat hy gevangen aen den Heere in der tyt presiderende ter Vergaderinge
van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael: op den 13 Maert lest leden heeft
gecommuniceert gehadt sekere Missive die hy voorgaf geschreven te sijn uyt
Coppenhagen op den

1

Verg. mijne studie over de Amsterdamsche Courant in Nijhoff's Bijdr. N.R. dl. V, blz. 230
(22).
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26 Februari mede lest leden, onder anderen in houdende dat den Coningh van
Sweeden, na twee furieuse attaques op de selve Stadt gedaen, lustigh af gewesen
soude sijn, met verlies van 4 Regimenten, welcke Missive hy ghevanghen naderhant
aen verscheyde Heeren Gedeputeerden van de opgemelde Hare Hoog Mog. met een
singuliere asseurantie insgelijcx heeft gecommuniceert, affirmerende dat de Originele
Missive waerlick was geschreven by den Resident Le Maire, ende dat hy de selve
ghesonden hadde naer Middelburgh. aen seker Heer, in de Regeringh al daer, alle 't
welck nochtans bevonden is valsch ende gefabriceert te sijn, hoe wel hy gevangen
tot sijn verschooningh tegens de waerheyt heeft voor ghegeven. dat den gemelden
Brief van seker Del Mair ende niet van den gemelden Resident Le Maire, soude
geschreven sijn. dat mede hy gevangen bekent ghedruct te hebben het secreet Tractaet
tusschen den Coningh van Polen ende den Heere Churvorst van Brandenburgh den
18 September des voorleden Jaers op geright. Alle het welcke zijnde saken van seer
quade consequentie, streckende tot abuseringhe van de Hoge Regeringe ende
kleynachtinge van de voorgaende Placcaten, tegen het licentieus drucken ge-emaneert.
Soo ist. dat het voorschreven Hof, met rype deliberatie van Rade overgewogen
hebbende alle 't gene ter materie dienende was, ende heeft mogen moveren, doende
Reght in den name ende van weghen de Hoghe Overheyt ende Graeflickheyt van
Hollant, Zeeland ende Vrieslant, den voorschreven Gevangen verklaert heeft ende
verklaert hem mits desen inhabijl om eenige Couranten ofte Nouvelles te moghen
in stellen, Drucken, ofte doen Drucken: Bant hem voorts voor den tijt van thien jaren
uyt den Lande van Hollant, Zeelant en Vrieslant, te ruymen den Hage ende
Haegh-Ambaght binnen tweemael
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vier-en-twintigh uren, ende de vordere Landen binnen drie dagen daer aen volgende,
Condemneert hem mede in de kosten ende mysen van de Justitie, tot taxatie ende
moderatie van de voorschreven Hove, ende weder omme te gaen in besloten
hechtenisse, tot dat hy de selve sal hebben voldaen. Gedaen ende gepronunchieert
den 5 April 1658’.
Later ging het nog erger met hem. Uit de Resolutieboeken van het Hof van Holland
toch blijkt, hoe het Hof op 5 Juli 1669 vernam, dat de Maght, die voor den tijd van
10 jaren uit Holland gebannen was, en zich daarna te Utrecht had beziggehouden
onder anderen met het samenstellen van eenen Mercurius die Anthony Benedicti
aldaar uitgaf, zich te Katwijk ophield. Hij schijnt toen andermaal voor het Hof terecht
te hebben gestaan, en werd eindelijk op 22 December 1669 voor zijn geheele leven
niet alleen uit Holland en West-Friesland, maar ook uit Utrecht, gebannen. Toen hij
evenwel ruim een jaar later, 14 Januari 1671, aan het Hof verzocht om drie à vier
weken te 's Hage voor zaken te mogen doorbrengen, werd besloten om dit verzoek
stilzwijgend toe te staan(!).
In den Catal. v. Tractaten, enz. van I. Meulman, dl. II, No. 3764, 4160, 4265 en
4269 worden opgegeven:
‘Donderdaeghsche Post-tydingen uyt 's Gravenhage van den 13 tot den 16.
September 1660. Zonder afzond. titel. 4 blz. (genomm. 299 vv.)’
‘Haeghsche Post-Tydingen (betrekkelijk de vloot, en uit Engeland). Gedruct by
Jan Cornelisz. den 14 July, 1665. 1 blad fo.’ Enz. enz.
‘Nader Haeghse Post-tijdingh (zonder dagteekening. Daaronder:) Aenspraeck
van de Heer Admirael de Ruyter aen sijn Capiteynen. In plano’.
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‘Haegsche Post-tijdinge, van de Heer Admirael Generael de Ruyter. Berigten van
15 Junij 1666 met een Extract uyt de Missive van de Heer Tromp, den 14 Junij. In
plano‘.
Of deze nieuwsberichten tot de reeks van Haagsche Post-Tydingen behooren,
waarvan boven sprake was, laat ik daar. Van meer belang is, dat ik te midden van
het exemplaar der Haarlemsche Courant bij de Heeren Enschedé en Zonen, aantrof:
Haegsche Vrydaeghse Post-Tydingen. No. 7. Gedruckt in 's Graven-hage by Adriaen
Vlack op de Amsterdamsche Veer-kaey; den 22. Januarii 1666. 2 blz. fol. in 2 kol.
En: Haegsche Vrydaeghse Post-Tydingen. No. 77. Gedruckt in 's Gravenhage by
Adriaen Vlack op de Amsterdamse Veerkaey: den 24 September 1666. Op welk
tijdstip echter het blad den folio-vorm heeft aangenomen is eene vraag, die ik evenmin
kan beantwoorden als die wanneer Adriaen Vlack als uitgever optrad.
‘Hij vond echter weldra een' opvolger. In 1667 treffen wij CHRISPIJN HOECKWATER,
boekverkooper, wonende in de Poten, in de Groene Tent, als uitgever der stedelijke
courant aan. Zijn dagblad, op een half vel, in klein folio formaat gedrukt, droeg den
titel van Haegse Post-Tijdingen, was even als nog heden met het stadswapen versierd,
in twee kolommen gedrukt en verscheen dingsdags en zaturdags van elke week. De
inrigting was omtrent gelijk aan die onzer hedendaagsche bladen, doch bijzondere
advertentien schijnen er, bij de geringe ruimte, welke overschoot, slechts zeldzaam
in opgenomen te zijn, ook was toen het zegelregt voor de dagbladen nog onbekend.
- Ook deze courantier verviel enkele malen in drukpersdelicten, maar, rekkelijker
dan zijn voorganger, wist hij het onweêr te bezweren en kwam met eene reprimande
en (hetgeen er toen noodzakelijk bij behoorde) eene tamelijke geldboete vrij.’
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De Heer Van den Bergh, aan wien het bovenstaande is ontleend, heeft verder als
proefje een uittreksel medegedeeld uit het oudste hem bekende nummer der Haegse
Dynsdaegse Post-Tijdingen van 10 Mey 1667, No. 37, waarin, onder de rubriek ‘Uyt
's Graven-hage den 10 Mey’ onder meer het volgende voorkomt: ‘Daer wordt
gheseydt, dat Haer Ho. Mog. gemeynt soude syn, om desgelycks aen Syn
Alder-Christelyckste Majesteyt haer mediatie t' offereren tot accommodatie van 't
different tusschen dien Coningh en Syn Catholycke Majesteyt swevende in 't regard
der Spaensche Nederlanden; op welk subject alhier diversche en wel de voornaemste
discourssen vallen; wordende d' opinie van dat Haer Ho. Mog. dese sake nevens het
Tractaet met Engelant tot Breda wel mede zullen admitteren, ghevoet op een
voorgeven, dat oock desen Staet in Brabant waer op Vranckryck nu pretendeert
desghelycks possideert verscheyde steden, dewelcke dan onder dien selven eysch
noodtwendig mede souden moeten vervallen; 't welck in alle geval geen regel en is;
want Haer Ho. Mog. dese selve steden al in eygendom beseten en gepossideerd
hebben gehadt, voor dat het houwelyck van Syn Majesteit met de regeerende
Koninginne en het Tractaet, uyt welcke hoofde dese Syn Majesteyts eysch is
spruytende, was geconcludeert en geslooten, hetwelck geschieden in 't Jaer 1659.
Edoch den tydt zal alles ontdecken.’
‘Dit berigt,’ zegt de Heer Van den Bergh, ‘gaf aanleiding om den uitgever,
CHRISPIJN HOECKWATER, voor den regter te roepen, alwaar hij verklaarde de drukker
der courant te zijn en het geïncrimineerde artikel er in geplaatst te hebben, ‘doch niet
te weten van wien hij het heeft, maer 't selve gehoord te hebben op het Hof, daer hy
dagelycx gaet om naer eenige nieuwstijdinge te
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vernemen, en die dan in een memorieboekje op te teyckenen om in syn courante over
te brengen.’
Het kan niet missen, of het waren bovenstaande ‘aanstotelijke dingen’ die oorzaak
waren, dat, blijkens de Resolutieboeken van het Hof, Cryspijn Houckwater op 13
Mei 1667 veroordeeld werd om gedurende zes weken geen couranten te drukken, en
bovendien om binnen tweemaal 24 uren eene boete te betalen van 200 Pond in handen
van den Rentmeester der Exploten. Maar, voegt de aanteekening er bij, dit vonnis
werd later op het verzoek van den veroordeelde in surseance gehouden.
Nog in 1672 gaf Hoeckwater de Post-Tydingen uit, blijkens het door mij
aangetroffen No. 99, van Donderdag 17 November 1672. En achter de verzameling
Amsterdamsche Couranten van 1672 tot 1677, hebbende toebehoord aan wijlen den
Heer G.J. Dijk alhier, vond ik 9 nummers van het jaar 1673, waarvan het eerste aldus
luidt: Haegse Donderdaegse Post-tydinge, N. 44. In 's Graven-hage by Chrispinus
Hoeckwater, Boeckverkooper woonende in de Pooten in de groene Tent, den 15 Juny
1673. 2 blz. klein folio, in 2 kol. gedrukt, met het Haagsche schild tot vignet. En dan
verder de Dynsdaeghse N. 91, van 7 November; de Dinghdaeghse, N. 97, van 28
November; de Dinghsdaegse, N. 101, van 12 December; de Donderdaegse, N. 100
(sic), van 14 December; de Dinghsdaegse, N. 101 (sic), van 19 December; de
Donderdaegse, N. 102, van 21 December; de Dynsdaegsche, N. 103, van 26
December; en de Donderdaegse N. 104, van 28 December 1673. Verder ben ik zelf
in het bezit van de Dingsdagse, No. 19, van 6 Maart 1674, en Mr. W. Van der Vliet
alhier in dat der Haeghse Dingsdaghse, No. 29, van 10 April 1674. Maar dit is dan
ook het laatste spoor dat ik van die Post-tydingen heb ontdekt,
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Wat is er nu waar in het beweren, dat de 's Gravenhaagsche Courant in 1668 voor
het eerst in het licht verscheen? Hoegenaamd niets; want neemt men aan dat de
Haagsche Post-Tydingen de oudste vorm is geweest dier courant, en straks zal blijken
dat zulks vooralsnog niet mag worden aangenomen, dan zal men toch altijd twaalf
jaren vroeger, namelijk bij den aanvang van 1656, moeten gaan rekenen. Maar dan
blijft nog de vraag open, of die Post-Tydingen, die in Juli 1656 op de groote Zaal in
de Fortuin werden verkocht, ook voortgesproten zijn uit het Wekelycke Nieus, dat,
in April 1652 aangevangen, in Maart 1655 ook op de groote Zaal in de Fortuin werd
verkocht, en toen naar 't schijnt door Adriaen Vlack gedrukt werd, die ook de
Post-Tydingen in 1666 drukte? Zoo zou men den oorsprong der 's Gravenhaagsche
Courant in April 1652 moeten zoeken. Maar dat alles is ver van bewezen.
En nu het een en ander over de Fransche Haagsche Couranten der 17e eeuw, want
tusschen haar en degene die in de 18e eeuw te 's Gravenhage het licht heeft gezien,
bestaat evenmin verband, als tusschen de Hollandsche bladen die daar ter plaatse in
de 17e en later in de 18e eeuw zijn uitgegeven.
In Den Nederlandschen Spectator van 27 October 1866, No. 43, is door den Heer
M.F.A.G. Campbell medegedeeld, dat op de Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage
voorhanden is: ‘No. 3. Gazette de la Haye, Du Jeudy 14. Juillet 1667,’ een klein 4o
blaadje van vier bladzijden, elk in twee kolommen gedrukt, aan welks slot het
volgende adres voorkomt: ‘A la Haye, chez Jean Rammeseyn, Imprimeur demeurant
vis à vis du port neuf le 15.
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Juillet 1667.’ En hij voegde er deze opmerking bij: ‘Uit deze gegevens zou men
moeten opmaken, dat eene nieuwe reeks (of welligt het geheele blad) met het tweede
halfjaar van 1667 een aanvang heeft genomen, terwijl het hier besproken exemplaar
de bijzonderheid heeft, dat het eigenlijk uit twee exemplaren bestaat, welke door de
wijze van drukken - voor- en keerzijde te gelijkertijd, waardoor bij het omdraaijen
van het papier eene keerzijde tegen de voorzijde en omgekeerd is aangebragt, - op
één vel zijn afgedrukt en van een kunnen worden gesneden.’
Mr. L. Ph. C. Van den Bergh maakte verder, evenwel zonder opgave van de bron,
melding van zekeren ‘J.F. du Tour, die in 1690 verlof ontving, de posttijdingen in
het Fransch te mogen uitgeven’, en hieruit zou dan misschien blijken dat de
Post-Tydingen toen nog bestonden. Elders, in het zoogenaamde Rapport van Van
Roijen te Leiden, waarvan de geschiedkundige juistheid, voorzoover de vroegste
tijden betreft, door mij in de Handel. en Meded. van 1870, blz. 10 en 17, eenigermate
is betwijfeld, wordt gezegd, dat omstreeks het jaar 1689 een zeker persoon te
Rotterdam van de regeering aldaar een privilegie had gekregen tot de uitgave eener
Fransche courant, maar dat die persoon, door zijne crediteuren lastig gevallen,
Rotterdam hebbende verlaten, kort daarop eene Fransche courant had beginnen
uittegeven te 's Hage, waar hij het, èn door nieuwe èn door zijne vorige schuldeischers
in het nauw gebracht, evenmin kon volhouden. Verder is door mij t.a.p. aangeteekend,
hoe een Plakkaat der Staten van Holland van 18 Januari 1691 had bepaald, dat in 't
vervolg geen enkele Fransche courant meer in Holland gedrukt of verkocht mocht
worden, en hoe een Plakkaat der Staten-Generaal van 27 Januari 1691 deze
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bepaling over alle provinciën des lands had uitgestrekt. Dit verbod had evenwel niet
de uitwerking die men er van verwachten mocht. Verschillende Fransche couranten
onder nieuwe opschriften werden gedrukt, en daar het verbod niet de Hollandsche
couranten betrof, ontstonden nog meer misbruiken. Het beste middel daartegen scheen
verlof te verleenen om de Duitsche couranten of wel extracten daaruit in 't Fransch
te doen translateeren en drukken. Hoe vreemd dit geneesmiddel ook schijne, het
wordt duidelijk aangegeven in de verschillende octrooien die 1 Augustus 1691 aan
Jean Tronchin Dubreuil te Amsterdam, en 24 Augustus daaraanvolgende aan Maria
Patoillat, weduwe van Gabriël de Saint Glain, te Rotterdam, en aan den Franschen
vluchteling Paul Acéré, Heer van Des Forges, te 's Gravenhage, werden uitgereikt,
en komt zelfs nog in 1736 voor, zoodat dit geneesmiddel wel eens niet veel meer
dan eene bloote formule kon zijn geweest. Maar wat hiervan ook zij, genoemde
persoon kreeg, nadat het advies van Gedeputeerden van Delft, Leiden, Amsterdam,
Rotterdam, Alkmaar en Hoorn was ingewonnen, op 24 Augustus 1691 van de Staten
van Holland octrooi voor den tijd van 15 jaren, onder verplichting om zijnen naam,
als translateur, onder de couranten te plaatsen.
Buitendien is er nog een Octrooi bekend, door de Staten van Holland op 20 Juni
1693 verleend aan Jean François du Four, - natuurlijk dezelfde als J.F. du Tour, van
wien Mr. Van den Bergh melding maakt - geboren in Zwitserland, in het kanton
Bern, te Vervay(?), burger van den Haag, die in een verzoekschrift had te kennen
gegeven, dat hij omstreeks twee jaren vroeger met verlof van Burgemeesteren eene
Fransche courant had laten drukken, aan welke onderneming een einde was
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gekomen door een verbod tegen alle Fransche couranten binnen Holland uitgesproken,
en nu octrooi verzocht op het drukken en uitgeven van ‘een Historie Journalière ofte
dagelycksch Historie behelsende allen 't gene 't voornaemste in Europa voorvalt’,
hetgeen werd toegestaan. En hiermede is alzoo het ontstaan aangewezen van de
Histoire Journalière de ce qui se passe de plus considérable en Europe , waarvan
de Heer Hatin, Les Gazettes de Hollande, pag. 166, melding maakt. Het eenig nummer
van dit blad mij bekend, werd mij indertijd ter inzage toegezonden door wijlen den
Heer J.H. van Randwijk, ambtenaar ter Algemeene Rekenkamer te 's Hage, en zag
er aldus uit: Anno 1701. No. 79. Histoire Journaliere De ce qui se passe de plus
considérable en Europe. Avec Privilege de Nos Seigneurs les Etats de Hollande &
de West-Frise. Du Lundi 3. Octobre. A la Haye chez la Veuve de Jean-François du
Four, sur le Kalver-Markt; & se vend chez Louïs & Henri Vandole dans le Pooten;
à Amsterdam chez Jaques Desbordes, devant le Comptoir de Cologne; & à Leyde
chez Pierre Vandermersche Marchands Libraires. 4 blz. klein 4o, in twee kolommen,
met het schild van Holland en daarboven de kroon; signatuur Kkkk. Bij dit nummer
behoort eene lange smalle strook: No. 79. Supplement a l'Histoire Journaliere. Dela
Haye le 3. Octobre 1701. Se vend à la Haye chez Louïs & Henri Vandole dans le
Pooten; cet. cet.
Eenen vasten grond om op voorttebouwen heeft men eerst sedert 9 Maart 1708.
Blijkens de Resolutiën van Schout en Burgemeesteren van 's Gravenhage toch van
dien dag machtigden burgemeesteren den boekverkooper Meijndert Uijtwerf, en
Anthoni Pauw, op de door hen
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ingeleverde verzoekschriften, om gezamenlijk driemaal 's weeks te drukken in de
Nederduitsche taal ‘een ordinaris courante’ van alle voorvallende zaken en tijdingen,
‘gelijk voor desen aan Crispijn Hoekwater, en nog naderhand aan Johan Ramosin’
was toegestaan, mits ze zich bij het drukken en verkoopen hielden aan de bij de
plakkaten bestaande bepalingen.
Blijkbaar was deze onderneming eene geheel nieuwe, want aan de requestranten
werd niet toegestaan de ordinaris courante uittegeven of voorttezetten, maar wel om
een ordinaris courante te beginnen, in denzelfden trant als vroeger door Hoeckwater
en daarna door Johan Rammazeijn was geschied. Het schijnt dus, dat er na de
Post-Tydingen van Hoeckwater nog een blad te 's Hage is verschenen bij Rammazeijn,
waarvan de herinnering is verloren gegaan, en tegelijk schijnt het, dat Rammazeijn
te 's Hage langer als uitgever is werkzaam geweest dan Hoeckwater, iets dat de
aanteekeningen van Dr. A.M. Ledeboer, a.w. blz. 165 en 172, niet doen vermoeden.
Wanneer nu in de volgende bladen zal zijn aangetoond hoe sedert 1708 de 's
Gravenhaagsche Courant onafgebroken tot op onzen tijd haar bestaan heeft voortgezet,
dan zal tevens de noodzakelijkheid zijn bewezen, dat het bestuur van het tegenwoordig
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage het cijfer op den bestaanden wimpel met
veertig vermindere, of wel bij twijfel aan de juistheid onzer nasporingen, dien wimpel
verwijdere, iets, dat bij de tegenwoordige inrichting van het hoofd, geen bezwaar
kan opleveren.
Intusschen verliepen er nog drie maanden voordat de courant in het licht verscheen.
Waarschijnlijk wel was de dood van Meijndert Uijtwerf, die op of omstreeks 18 April
1708 overleed, daarvan de oorzaak; maar toen Burge-
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meesteren daarop Anthoni Pauw alleen tot courantier hadden aangesteld, verscheen
de 's Gravenhaagsche Courant voor het eerst op Maandag 4 Juni 17081. Dit blijkt
duidelijk uit het oudste mij bekende nummer der courant, dat ik te midden van den
jaargang 1708 der Haarlemsche Courant bij Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem
aantrof, en aldus luidt: Ao. 1708. No. 23. 's Gravenhaegse Woensdaegse Courant. In
's Gravenhage, by Anthoni Pauw. Werdende uytgegeven by de Weduwe van Meindert
Uytwerf, Boekverkoopster in de Spuystraet, den 25 July 1708. 2 blz. fol. in 2 kol.
met het Haagsche wapen tusschen twee klimmende leeuwen. Verder trof ik t.a.p.
nog aan No. 25. 28. 31. 34. 37. 40. 43. 46. 49. 52. 55. 58. 61. 67. 70. 73. 76. 79. 82.
85. 88 en 91, m.a.w. alle, op één na (No. 64), de Maendaegse Couranten die in 1708
na 25 Juli zijn uitgegeven. Daarbij vond ik voor 't eerst met No. 82, van Maandag 10
December 1708, in 't adres achter den naam van Anthoni Pauw de aanwijzing: ‘op
't Spuy over de Veerkaey’. Dat de derde dag van uitgifte der courant Vrijdag was,
behoeft ter nauwernood vermelding. Belangrijker is het aanteteekenen, dat te midden
van den jaargang 1709 der Haarlemsche Courant bij Joh. Enschedé & Zonen van de
's Gravenhaegse Maendaegse Courant van dat jaar ook voorkomen No. 3. 6. 9. 12.
15. 18 en 69, en dat de Heer R.W.P. de Vries alhier in het bezit is van de 's
Gravenhaegse Woensdaegse Courant, No. 61, van 22 Mei 1709, in welker adres
sprake is van ‘de Weduwe

1

Het uithangteeken ‘De Haagsche Krantwinkel’, dat blijkens De Uithangteekens door Mr. J.
van Lennep en J. Ter Gouw, dl. II, blz. 181, in 1708 in de Stilsteeg te Amsterdam voorkwam,
vermoedelijk bij den correspondent van de Wed. M. Uijtwerf, werd derhalve op of kort na
4 Juni 1708 in het leven geroepen.
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van Meindert Uytverf’. Op Vrijdag 1 Mei 1711 las men in het adres: ‘Werdende
uytgegeeven by de Wed. van M. Uytwerf’, en had men een wapen tusschen
druipstaartende leeuwen, en zoo is het ook nog bij de Maendaegse Courant, No. 95,
van 10 Augustus 1711, en de Vrydaegse Couranten, No. 109 en 130, van 11 September
en 30 October 1711, alle drie in het bezit van den Heer R.W.P. de Vries. Het achttal
nummers van 1712, eveneens in het bezit van gemelden Heer, No. 16, van Vrijdag
5 Februari, en verder No. 17, 22, 28, 291, 44, 45 en 46 van Vrijdag 15 April,
onderscheidt zich van die van 1711 alleen in 't adres door de spelling ‘uytgegeven’,
en zoo was de toestand ook nog op 5 December 1712 en op 24 Februari 1713. Doch
het adres van No. 71, van Woensdag 14 Juni 1713, luidt: ‘In 's Gravenhage, by Anthoni
Pauw, in de Wagestraet over 't Logement van Schiedam. Werdende uytgegeeven by
de Wed. van M. Uytwerf enz. enz. Maar die aanwijzing dat Pauw ‘over 't Logement
van Schiedam’ woonde komt reeds niet meer voor in het adres van No. 138, van
Vrijdag 17 November 1713, in 't bezit van den Heer R.W.P. de Vries, en evenmin
op No. 74, van Woensdag 20 Juni 1714. En drie jaren later luidt het in 't adres van
No. 85, van Vrijdag 16 Juli 1717, te vinden in den jaargang 1717 van de Haarlemsche
Courant bij Joh. Enschedé & Zonen: In 's Gravenhage, by Anthoni Pauw, in de
Wagestraet over 't Logement van Gornighem’ enz. enz., welke spelling in de laatste
dagen van December 1717 voor die van ‘Gornichem’ had plaats gemaakt. Negen
maanden later vindt men op No. 111, van Vrijdag 16 Sep-

1

No. 38, van Maandag 28 Maart 1712, is opgeteekend in den Catal. v. Tractaten enz. van I.
Meulman, dl. III, No. 8445.
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tember 1718, weêr een ander adres, namelijk: ‘In 's Gravenhage, by Anthoni Pauw,
op de Veerkaey, het tweede huys van de Kraenstraet, den 16 September 1718’, zonder
de opgave der verkrijgbaarstelling bij de Wed. M. Uytwerf; en zoo was het ook nog
bij No. 7, van Maandag 16 Januari 1719, en No. 102, van Vrijdag 25 Augustus 1719.
De laatst vermelde nummers van 1717, 1718 en 1719, vond ik te midden der
Amsterdamsche Couranten van die jaren, vroeger het eigendom van den Heer I.
Meulman, daarna van wijlen den Heer G.J. Dijk alhier.
In 1719 reeds moest Pauw ondervinden hoe de courantiers binnen Holland niet
altijd vrij waren in hun doen en laten. Blijkens de Resolutiën van Schout en
Burgemeesteren van 's Gravenhage toch van 30 Januari 1719 ontvingen
Gecommitteerde Raden een verzoek van den Franschen Gezant, den Heer de Morville,
om maatregelen te nemen dat een zeker viertal Fransche stukken, t.a.p. vermeld, niet
hier te lande door den druk zouden worden bekend gemaakt, en het was naar
aanleiding daarvan, dat zoowel de Deken van het Boekverkoopersgild, als Anthoni
Pauw in hoedanigheid van courantier, voor Burgemeesteren ontboden werd, en eene
uitnoodiging kreeg om zich aan dat verzoek te laten gelegen leggen.
De eenige verzameling die er van de 's Gravenhaagsche Courant schijnt over te
zijn bevindt zich sedert het jaar 1873 in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, en
is een geschenk van Heeren Directeuren der Maatschappij van Assurantie,
Discomptering en Beleening aldaar, die gelijktijdig gemelde Bibliotheek met eene
groote en belangrijke verzameling van tal van andere couranten begiftigden1.

1

Verslag van den toestand der Gemeente Rotterdam over het jaar 1873, blz. 27, 28. - Intusschen
is de Kon. Bibliotheek te 's Hage in het bezit van de jaargangen 1724, No. 3, tot en met 1737;
het Gemeente-Archief te 's Hage in het bezit van de jaargangen 1739, No. 104, tot en met
1741 (Catal. Geisweit van der Netten, 's Hage, W.P. van Stockum, October 1868, No. 1405);
en van de jaargangen 1770, No. 20, tot en met 1775; Prof. Fruin te Leiden in het bezit van
de jaargangen 1781, No. 1, tot en met 1795; het Gemeente-Archief te 's Hage in het bezit
van de courant van de Groot en Zoonen, April 1795 tot en met 1800; van de jaargangen 1802,
1803, 1805, 1811, enz.; de Kon. Bibliotheek te 's Hage in het bezit van No. 32, van Maandag
20 December 1813, tot op den tegenwoordigen tijd.
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Ofschoon nu t. a p. die verzameling beschreven is als loopende van 15 Juli 1720 tot
1820, zoo ontbreken er toch enkele jaargangen, gelijk 1763, 1801, 1803, 1806 tot en
met 1810, en aan sommige jaargangen enkele nummers, zoo als die van 22, 24, 26,
29 en 31 December 1721.
Die hoogst belangrijke reeks wordt geopend met: Ao. 1720. No. 85. 's Gravenhaegse
Maendaegse Courant. In 's Gravenhage, by Anthoni Pauw, op de Veerkaey, het
tweede huys van de Kraenstraet, den 15 July 1720. 2 blz. folio, in 2 kolommen met
het Haagsche wapen tusschen druipstaartende leeuwen; derhalve gelijk aan het
bovenvermelde nummer van Augustus 1719. Met dat al heeft Pauw het op de
Veerkaey nog geen vier jaar uitgehouden; op No. 48 toch, van Woensdag 22 April
1722, luidt het adres: ‘In 's Gravenhage, by Anthoni Pauw, op de Princegragt aen
de Noord-zyde by de Markt, den 22 April 1722,’ dat bij den aanvang van 1725
veranderde in: ‘op de Princegracht aen de Noord-zyde van de Markt,’ en met het
nummer van Maandag 1 April 1726 kortweg werd: ‘op de Prinsegragt.’ Ruim twee
jaren later kreeg de courant met No. 88, van Vrijdag 23 Juli 1728, een nieuw wapen.
Campo Weijerman, die niet veel ongemoeid liet, spreekt in Den Ontleeder der
Gebreeken (deel 1, 1724, blz. 183 en 263) van den Haagschen Courantier als van
‘de Haag-
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sche Paris’ en ‘de Courantier Paris’ omdat ‘die staatkundige Duyn-Machiavel’ ‘altoos Paris, den Herder, in steê van Parys, de hoofdstad van Vrankryk’ kromtongde.
Verder leest men dan op de aangehaalde blz. 183 en 184 in No. 23, van 13 Maart
1724: ‘Dat de Haagsche Paris met het hooft schryft, en met de hand denkt, is de
stelling van den Ontleeder der Feilen, want in zyn nieuwspapier van den achtste
Maart sticht hy een Stad, of een Dorp, in een Kaatsbaan, (die Kaatsbaan is ruim zo
groot als het Persepolis van K. de Bruin) en dat gebouw fondeert hy op de Puinhoopen
der Onkunde. Dus luid den Text.’
‘In 't begin van zyn 19 jaar deê hy een beedevaert naar den Ridder van St. Kruis;
speelde tot Tennis met den Ridder; kreeg van hem nieuwe Eertytels, en verscheide
Erkentenis-giften, voor zyne zo loffelyke afwyking van zyns Vaders Grondregels, en
zo voorts. Een Brit die den Wyn, of de Maaliebaan van de Schuimgodin wars is,
verkiest, om de verandering, de Kaatsbaan, en dat noemt hy; To plai at Tennis. En
een Courantier die nergens, en veel min die op geen erg denkt, verandert, of
translateert Tennis, in een Stad of Vlek, Domheidshalve, en met die Translatie van
den Abt de Marolles spyst hy zyn Leezers, dat is een Nieuws-kok uit duizent! Zo die
Courantier, wanneer hy hikt, geen Aperokken, en wanneer hy Engels translateert,
geen Uileborden voortbrengt, bedrieg ik my met den grootsten hoop, en dat is
Auteurlyk, en meêr zeg ik niet.’
In mijne studie over de Haarlemsche Courant, in de Handel. en Mededeel. van
1873, blz. 36, heb ik een en ander aangeteekend over de maatregelen, die in 1731
binnen Holland tegen de courantiers werden genomen, naar aanleiding dat de
Haagsche Courant zekere artikelen
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had opgenomen ‘welke Kapitein Schryver gedurende zijn laatste verblijf te Algiers
met de Regering aldaar had gearresteerd, tot ampliatie, en bevestiging van het Tractaat
van vrede tusschen dezen Staat en de Regering van Algiers.’ Onder verwijzing
daarheen, doe ik hier alleen opmerken, dat die 6 Artikelen, welke op 42 Juli 1731
tusschen de regeering van Algiers en den Hollandschen Kapitein Schrijver geteekend
waren, voorkomen in de 's Gravenhaegse Vrydaegse Courant van 21 September
1731, No. 114, onder de rubriek Barbaryen, bij de berichten uit Algiers van 12
Augustus.
In Maart 1733 scheen het een oogenblik alsof er een einde kwam aan het bestaan
der 's Gravenhaagsche Courant; aan het slot der berichten toch van No. 31, van Vrijdag
13 Maart 1733, las men dit ‘NB. De AUTHEUR van deeze Haegsche Courant
adverteert, dat hy wegens zyne zware indispositie genoodzaekt word het uytgeeven
van de Courant te staken, zo dat 'er na deeze by provisie geen meer zal uytkomen.’
Maar gelijktijdig deed de Wed. Uytwerf, die vermoedelijk altijd nog de courant
uitgaf, bij Burgemeesteren aanzoek om machtiging tot het verder voortzetten der
courant, en ze wees daarbij op de omstandigheid, hoe wijlen haar man indertijd
gezamenlijk met Pauw verlof had gekregen tot de uitgave. Die machtiging nu werd
haar nog denzelfden dag, 13 Maart 1733, door Burgemeesteren ‘by provisie’ verleend,
en zoo kon de courant dadelijk, in denzelfden vorm, ofschoon dan met eene andere
letter, weêr verschijnen als: Ao. 1733. No. 32. 's Gravenhaegse Maendaegsche
Courant. In 's Gravenhage, by de Wed. Meyndert Uytwerf, in de Spuystraat, als daar
toe by provisie geauthoriseert zynde, den 16. Maart 1733. Aan het einde der berichten
las men verder dit ‘NB. Deeze COURANT, sal met Authorisatie,
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op dezelve daagen als voor deezen by provisie uitkomen, by de Weduwe van Meyndert
Uytwerf: Dierhalven werd een ieder, die eenige Advertentien daar in gelieft te laaten
plaatsen, versogt, dezelve aan de voorn. Wed. Uytwerf toe te zenden.’ Deze
voorloopige toestand duurde intusschen slechts tot en met No. 44, van Maandag 13
April 1733.
Bij herhaling heb ik in verschillende studiën gewezen op de zonderlinge gevolgen
van het Plakkaat der Staten van Holland van 9 December 1702, waarbij het uitgeven
eener courant afhankelijk was gemaakt van het verlof der plaatselijke overheid, iets
waardoor het begrip van eigendom eener courant alle beteekenis verloor. Te 's
Gravenhage nu schijnt men met dien eigendom ook vreemd te hebben omgesprongen.
Immers toen in 1708 Meyndert Uytwerf en Anthoni Pauw machtiging verzochten
en verkregen om eene courant te mogen uitgeven, behoorde stellig de eigendom van
die courant aan genoemde personen. Maar toen in April 1733 de Wed. Uytwerf1
vrijwillig afstand had gedaan van hare onderneming, kwamen terstond Burgemeesteren
te voorschijn met eene overeenkomst, aangegaan met den boekverkooper De Jongh,
die zich voor het uitgeven van de courant had aangeboden, bij welke overeenkomst
zij zich geheel als eigenaars van de courant gedroegen. Want er werd bepaald, dat
De Jongh voor het schrijven van de courant jaarlijks ƒ 1500 zou genieten, maar van
de correspondentiën en verdere onkosten elk halfjaar aan Burgemeesteren rekening
zou doen; dat de couranten zouden gedrukt worden bij den

1

Toevallig is mij uit oude familie-papieren gebleken dat haar eigenlijke naam was Johanna
Steenhouwer.
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Stadsdrukker Van Kessel; dat de overeenkomst bij voorraad één jaar van kracht zou
zijn, en dat, bijaldien hij de oplage wist te doen stijgen boven drie riem papier, zijn
traktement voor elk half riem vermeerderd zou worden met ƒ 2501. Later, zegt de
Heer Van den Bergh, blz. 56, werd dit aldus veranderd, dat De Jongh voor het recht
van uitgave jaarlijks ƒ 4500 aan de stad moest uitkeeren. Met het oog op hetgeen
verder plaats greep twijfel ik geen oogenblik aan de juistheid dezer aanteekening,
afkomstig van een uittreksel uit het Register ‘op de uiterst korte en over het algemeen
weinig belangrijke notulen van den magistraat’ van 's Gravenhage, een hoogst
verdienstelijke arbeid van Mr. Marcellus Emants, die van 1816 tot 1846 een van de
beide secretarissen der residentie is geweest. Doch bij het raadplegen van dat Register
zelf heb ik wel die aanteekening maar zonder verwijzing gevonden, en zoo ging het
mij ook met de mededeeling van den Heer Van den Bergh, dat het recht van uitgave
der courant later van De Jongh, gedurende eenen korten tijd, is overgegaan op een'
zijner naamgenooten.
De eerste arbeid van De Jongh zag er aldus uit: Ao. 1733. No. 45. 's Gravenhaegse
Woensdaghse Courant. In 's Gravenhage by Jacobus de Jongh, op de Hof Cingel,
den 15. April 1733. Dit nummer was gedrukt met eene andere letter, en voorzien van
een nieuw wapen met klimmende leeuwen, waarbij rondom het schild de naam ‘'s
Graven-hage’ te lezen stond. Aan het einde der berichten vond men dit ‘NB. De
Haaghsche Couranten sullen by Vervolg op de Voet als bevorens by wylen Anthony
Pauw, door den Autheur deeser werden Uytgegeven.’

1

Aldus leest men in de Resolutie van 13 (in de volgorde moet het zijn 18) April 1733. De
Heer Van den Bergh, bl. 56, gaf op: voor ieder riem ƒ 150 meer.
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Het volgende nummer was: Ao. 1733. No. 46. 's Gravenhaegse Vrydaegse Courant.
In 's Gravenhage, by Jacobus de Jongh, op de Hof-Cingel, den 17 April 1733; maar
daarna kwam de courant weêr te voorschijn met hetzelfde uiterlijk als in den laatsten
tijd van Anthony Pauw, namelijk: Ao. 1733. No. 47. 's Gravenhaegse Maendaegse
Courant. In 's Gravenhage, by Jacobus de Jongh, op de Hof-Cingel, den 20 April
1733. Negentien maanden later, met No. 136, van Maandag 15 November 1734, werd
het adres: ‘In 's Gravenhage, by Jacobus de Jongh, in de Korte Begyne-straet, den
15 November 1734,’ en behalve de geringe verandering: ‘Korte-Begyne-straet,’ die
met No. 13, van Maandag 30 Januari 1736, werd aangebracht, bleef de toestand
dezelfde tot en met het einde van 1737. Bij het begin van 1738 toch greep de
verandering plaats waarop de Heer Van den Bergh heeft gewezen. Het tweede nummer
van dat jaar - No. 1 ontbreekt te Rotterdam - was eene Vrydaegse Courant en had tot
adres: In 's Gravenhage, by Jacobus de Jongh en Zoon, in de Korte-Begynestraet,
den 3 January 1738, maar dit veranderde reeds met No. 99, van Maandag 18 Augustus
1738, in het: ‘in de Nieuw-straet, den 18 Augusty 1738’; doch zoo bleef het tot en
met No. 103, van Vrijdag 28 Augustus 1739.
Ook over den arbeid van Jacobus De Jongh kwamen er in het voorjaar van 1737
klachten in. Vermoedelijk was het de volgende mededeeling, die in de 's Gravenhaegse
Maendaegse Courant van 18 Maart 1737, No. 33, onder de rubriek Groot-Brittannien,
bij de berichten uit Londen van 12 Maart, voorkwam, die daartoe aanleiding gaf:
‘Als heeden over acht dagen in het Lagerhuys de bewuste propositie van den Heer
Pulteney, overwoogen wierd, ontstonden daer over, gelyk reeds gemeld is, zeer
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heevige debatten, welke meer dan 6 uren duurden, en aen den Ridder Robert Walpole
tyd verschaften, om door deszelfs Emissarissen voor de Hofparty stemmen te winnen,
en onder andere (zo men wil) van 45 Schotse Leeden, die alle den Prins wel toegedaen
waren; dog door beloften van 500 tot 3000 pond. sterl. yder te zullen genieten tegens
zyn Koninglyke Hooght. stemden, en de spraek gaet, dat wanneer het Ministerie in
die zaek niet getriumpheert had, den eersten Minister en deszelfs gunstelingen gevaer
geloopen zouden hebben hunne ampten te verliezen.’ De Heer Trevor toch, de
Secretaris van den Engelschen gezant, leverde naar aanleiding van zekere periode
in het artikel van Londen, voorkomende in de Haagsche Courant van 18 Maart 1737,
eene memorie in bij de Staten-Generaal, die daarop den 30sten Maart de zaak naar
die van Holland verzonden, met uitnoodiging om naar ‘soodanige injurieuse
aanstootelykheeden’ onderzoek te doen, en maatregelen te nemen voor het vervolg.
En nu verzonden de Staten van Holland de klacht wel aan Gecommitteerde Raden
om nader onderzocht te worden, maar tegelijkertijd noodigden ze de Gedeputeerden
van Holland uit om, na mededeeling van hetgeen in deze zaak verricht was, er ter
Generaliteit op te wijzen, dat als men in Groot-Brittannië reden had om zich over de
Haagsche Courant te beklagen, de Staten van Holland nog veel meer reden hadden
om zich te beklagen over den schrijver van eene Engelsche Courant, genaamd ‘The
Daily advertiser van Dingsdag den 26 Maart 1737., nieuwe stijl,’ waarin gevonden
werd een Extract uit een' particulieren brief uit Holland, bevattende seer injurieuse
reflexien op den persoon van den overleden heer Raadpensionaris van Slingeland,
en aanstootelijke consideratien op de deliberatien van de Staten van Holland. Gaarne
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zagen die van Holland, dat het ter Generaliteit daarheen werd gericht, dat de Secretaris
Trevor uitgenoodigd werd om te bewerken, dat de schrijver dier courant gecorrigeerd
en daarmede aan de Staten voldoening gegeven zou worden1.
Intusschen was Jacobus De Jongh langzamerhand in schulden en buiten alle crediet
geraakt. In den zomer van 1739 was hij in het voldoen der recognitie voor de courant
bijna een jaar ten achter, en verklaarde hij ronduit in de onmogelijkheid te zijn die
langer te voldoen; wel gaf hij als reden op dat de courant op verre na niet datgene
opbracht wat hij verwacht had, maar hij bleef bij voortduring in gebreke om dit door
het openleggen zijner boeken te bewijzen. Burgemeesteren van 's Hage begrepen
toen, aangezien het te vreezen was dat bij langer uitstel de courant, die toch al in
verval was, geheel te niet zou gaan, hunne maatregelen te moeten nemen, en na het
houden van verscheiden bijeenkomsten met de raadslui van De Jongh, besloten ze
op Vrijdag 28 Augustus 1739 hem mondeling in Burgemeesters Kamer aan te zeggen,
dat men om gemelde redenen goedgevonden had hem ‘te discontinueeren’ en te
verbieden voortaan eenige couranten te schrijven, te drukken of uittegeven, en verder
dat men de courant aan zich houden en een' anderen courantier aanstellen zou; zijne
rekening zou worden onderzocht, en naar bevind van zaken in alle redelijkheid met
hem worden gehandeld. Tegelijkertijd werd aan den drukker Anthoni de Groot bij
provisie het schrijven en drukken der courant opgedragen, door middel van zoodanige
personen als hij geschikt zou oordeelen2.

1
2

Resol. Staten van Holland van Dinsdag 2 April 1737, blz. 184.
Resolutiën van Schout en Burgem. van 's Gravenhage van Vrijdag 28 Augustus 1739. - Waar
bleef nu Jacobus De Jongh? Ik vermoed dat hij naar Alphen ging. Op de Bibliotheek der
Gemeente Rotterdam toch vindt men eene kleine serie couranten, aanvangende met: A o.
1742. N o. 103. Maendagse Post-Courant. Te Alphen, by Jacobus de Jongh, den 27 Augusti
1742. 2 blz. folio, in 2 kol. met een' postrijder tot vignet. De volgende nummers zijn
Woensdagse en Vrydagse Post-Couranten. Achter het andres van No. 4, 5, 6 en 7, van
Woensdag 9, enz. enz. Januari 1743, vindt men nog bijgevoegd: ‘En worden meede te Sardam
uitgegeeven by de Boekverkooper Wesselius de Wilde’; zoo ook achter het adres van No.
75, van Maandag 24 Juni 1743: ‘En worden meede uitgegeeven in 's Hage by den
Boekverkooper Sprinckhuizen, op de Plaets.’ Deze serie eindigt met No. 156, van Maandag
30 December 1743.
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De nieuwe courantier ving zijnen arbeid aan met: Ao. 1739. No. 104. 's Gravenhaegse
Maendaegse Courant. In 's Gravenhage, by Anthoni de Groot, in de Zuylingstraet,
den 31 Augusty 1739; Alwaer deeze Couranten werden uytgegeeven. 2 blz. fol. in 2
kol. met het Haagsche wapen tusschen twee druipstaartende leeuwen. Aan het einde
der berichten las men dit ‘NB. Alle de geene welke van nu af eenige Advertentien
in deeze Courant gelieven geplaatst te hebben, werden versogt dezelve te adresseeren
aan Anthoni de Groot, woonende in de Zuilingstraet in 's Gravenhage, aan wien ook
de betaling deswegens zal moeten geschieden.’ Zoowel deze aanwijzing, als het
‘Alwaer deeze Couranten werden uytgegeeven’ in het adres, werden slechts bij de
drie eerste nummers opgenomen. In No. 110, van Maandag 14 September 1739,
kwam een ander en wel dit NB. voor: ‘Heeden word nevens de ordinaris HAEGSE,
een NA-COURANT uytgegeeven, waer in de Tydingen, die na het Schryven van deeze
zyn ingekoomen, gevonden worden.’ Die Na-Courant had eenen zeer eigenaardigen
vorm en bestond uit eene strook ter grootte van één kolom der courant, aan beide
zijden gedrukt, met het opschrift: Ao. 1739 No. 110. 's Gravenhaegse Maendaegse
Na-Courant, en met hetzelfde
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adres als dat van de courant, maar met een veel kleiner wapen. In denzelfden trant
was de uitbreiding die aan No. 119, van Maandag 5 October 1739, werd gegeven;
dit nummer toch werd niet, zooals toen schier overal de gewoonte was, ook in de
breedte gedrukt, maar naast de tweede kolom werd nog eene halve kolom geplaatst,
althans op de eerste bladzijde; want bij No. 122, dat een dubbel nummer was, vond
zulks ook plaats op blz. 2 en 3. Toch schijnt die vorm niet te hebben bevallen, want
alleen bij No. 128, 131 en 155 werd ze nog gebezigd, en in het volgende jaar 1740
ging men bij No. 33, van Woensdag 16 Maart, er reeds toe over, om als het noodig
was berichten en advertentiën in de breedte van het blad te drukken. Maar zelfs in
1742 gebeurde dit nog zeldzaam.
Hoe de courantiers destijds reeds een open oog hadden voor de begeerten van het
publiek, bewijzen de woorden waarmede de Groot op Vrijdag 1 Januari 1740 zijne
lezers tegemoet ging. ‘GUNSTIGE LEEZER,’ zoo luidde het, ‘om was 't mogelyk, zo
in 't eene als andere te voldoen; heb ik de Letters, waer meede deeze Courant, met
den aenvang van dit jaar, begonnen is, op myne Letter-Gietery expres laeten snyden
en vervaerdigen; wil niet twyffelen, of dezelve zal zo fraey en duydelyk, als 'er nog
ooyt een geweest is, voorkoomen; en schoon die grooter van oog is, gaen 'er egter
in ieder regel meer letteren dan in onze vorige Couranten; als ook voor het minste
zoo veel regels op ieder pagina. Men zal telkens, als 't maer eenigzints vereyst werd,
een diergelyke nieuwe Letter gebruyken, en de Advertentien, om die des te beter,
ieder afzonderlyk, in 't oog te doen vallen, met eene linie separeeren.’ Dit laatste
vooral valt terstond in het oog, maar niet minder dat het adres, dat nu aldus be-
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gon: ‘In 's Gravenhage by,’ tegelijkertijd op twee regels werd gebracht, iets waaraan
evenwel met No. 35, van Maandag 24 Maart 1740, reeds weder een einde kwam.
Waarschijnlijk om plaats te winnen werd met No. 53, van Woensdag 3 Mei 1741,
het wapen kleiner, terwijl veertien dagen later met No. 59, van Woensdag 17 Mei
1741, het in 't adres wederom werd: ‘In 's Gravenhage, by.’
Een inderdaad buitengewoon feit in de geschiedrollen der Nederlandsche
dagbladpers is geweest het ‘Project van inschryvinge’ dat door Anthoni de Groot op
de vierde bladzijde van No. 128, van Maandag 24 October 1740, met kapitale letters
werd aangekondigd. Daarbij gold het niet meer of minder dan de herdruk van 32
jaargangen der 's Gravenhaagsche Courant! Dagelijks toch deed zich een aantal
belanghebbenden op bij erfenissen, legaten, verkoopingen van huizen, landerijen en
obligatiën, of wel bij aflossingen dezer laatsten, om advertentiën nateslaan, terwijl
bovendien verscheidene liefhebbers zeer verlangden ‘alle de Haagsche Couranten,
(beginnende van den 4 Juny 1708., als wanneer de eerste door wylen den Heer Anthoni
Pauw is uitgegeeven,) compleet by een te hebben’1; daarom had de Groot besloten
om alle 's Gravenhaagsche Couranten, sedert 4 Juni 1708 uitgegeven, op nieuw te
doen drukken zonder iets wegtelaten, en aan elken jaargang een register toetevoegen;
op ieder vel zouden twee volgnummers worden gedrukt, en de eenige afwijking van
den oorspronkelijken druk zou hierin bestaan, dat de advertentiën door eene lijn
zouden gescheiden worden op dezelfde wijze als sedert 1 Januari 1740 geschiedde2;

1
2

Anthoni de Groot schijnt dus ook niets te hebben geweten van eene 's Gravenhaagsche
Courant ouder dan 4 Juni 1708.
Daaraan zal dus de herdruk, zoo die ooit verschenen is, gemakkelijk te herkennen zijn.
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ieder jaargang (156 nummers, of halve vellen) zou bij inteekening niet meer kosten
dan 37 stuivers op ordinair, of 43 stuivers op fijner en witter papier; de inteekening
stond open tot het einde van 1740, waarna men, als de belangstelling groot genoeg
was, dadelijk met drukken zou beginnen, en om de twee maanden één jaargang
afleveren; zoowel de drie eerste nummers, van 4, 6 en 8 Juni 1708, als een proefblad
van den titel vóór elk deel, zouden spoedig in het licht verschijnen.
De aanstelling van Anthoni de Groot tot courantier op 28 Augustus 1739 was,
gelijk reeds is vermeld, slechts bij provisie geschied. Eerst op 30 Januari 1741 ging
de stad met hem eene overeenkomst aan1, waarbij bepaald werd dat de kosten voor
het drukken en verzenden der couranten geheel voor zijne rekening kwamen, maar
dat dan ook de voordeelen van het debiet en van de advertentiën door hem alleen
zouden worden genoten; jaarlijks evenwel zou hij ter Kamer van Burgemeesteren
eene recognitie voldoen van ƒ 3000, die gerekend werd te zijn ingegaan op 1
September 1739, en betaald zou moeten worden in drie termijnen, namelijk op 30
April, 31 Augustus en 31 December; tot aanzuivering van het achterstallige over de
16 maanden verloopen sedert 1 September 1739 tot en met 31 December 1741,
zouden op 30 April, 31 Augustus, 31 December 1741 en 30 April 1742, telkens ƒ
2000 worden betaald; voor het nakomen dezer verplichtingen verbond de Groot zijn'
persoon en zijne goederen. Werkelijk heb ik dan ook in de Rekeningen wegens het
maalloon en de couranten, voorhanden in het Gemeente Archief te 's Gravenhage,
het bewijs gevonden

1

Te vinden in de Wettelyke Actens voorhanden op de Griffie der Arrond. Rechtbank te 's
Gravenhage.
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van het voldoen van den derden en vierden, of laatsten, termijn van ƒ 2000, op 31
December 1741 en 30 April 1742. - Bovendien moest de Groot, toen de Resolutie
van Gecommitteerde Raden, betrekkelijk de gemeene Middelen, dd. 31 Juli 1751, waarbij werd ‘gereguleert op wat voet de Drukkers in de respective Steeden weegens
het Middel van de gedrukte Papieren 's Lands Regt moeten betaalen’ - in werking
trad1, voor het drukken en debiteeren zijner couranten aan den Gaarder van het
genoemde middel te 's Hage voldoen eene som van ƒ 300.
Naar tijdsorde is het hier de plaats om te wijzen op de tweede onderneming die door
Anthoni de Groot met Maart 1744 werd begonnen, de uitgave namelijk van eene
Fransche 's Gravenhaagsche Courant. Ze werd in de 's Gravenhaegse Maendagse
Courant van 2 Maart 1744, No. 27, aan het hoofd der advertentiën aldus aangekondigd:
‘Heeden werd, zo buyten als binnen 's Lands, daer deze Couranten te bekomen zyn,
voor de eerste-mael, ook een Haegse Franse Courant, in gr. 4to, uytgegeeven; welke
regulierlyk drie-mael ter week des Maendags, Woensdags en Vrydags agtervolgt zal
werden.’ Deze onderneming wikkelde de Groot terstond in een proces met Louise
de Rouchillon, Weduwe van Charles (Cesar?) Tronchin du Breuil, optredende zoowel
voor haar zelve als in hoedanigheid van moeder en voogdesse over hare minderjarige
kinderen, en met Herman Caesar en Françoise Claudine du Breuil hare meerderjarige
kinderen, die in het bezit van het Octrooi der Fransche Amsterdamsche Courant

1

Zie mijne studie over de Fransche Leidsche Courant in de Handel. en Mededeel. van 1870,
blz 48.
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waren, en beweerden dat alleen zij het recht hadden om binnen Holland eene Fransche
Courant uittegeven. Dit onweer, waarbij Burgemeesteren van Amsterdam en 's
Gravenhage schijnen betrokken te zijn geweest, dreef intusschen spoedig voorbij,
en eindigde hiermede, dat het Hof van Holland op 30 September 1744 de familie du
Breuil in het ongelijk stelde en in de kosten veroordeelde1.
Van die Fransche Haagsche Courant is het den Heer Hatin, les Gazettes de
Hollande, pag. 167, niet gelukt een enkel nummer te zien. Daarom teeken ik aan, dat
in deel III der Chronologische Historie van de jaren 1749-1758, beschreven door
Jan de Boer, voorhanden op de Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage2, is ingevoegd:
L'An 1751. No. 128. Gazette de la Haye. Du Lundi 25 Octobre. A la Haye chez Antoine
de Groot, 4 blz. klein 4o. in 2 kol., met het Haagsche wapen tusschen twee leeuwen,
de een staande, de ander liggende; dat ik zelf in het bezit ben van: L'An 1752. No.
15. Gazette de la Haye. Du Vendredi 4 Février, enz. enz. als het zooeven vermelde
nummer, maar omgeven van eene rand met doodshoofden en gekroonde W's, want
de inhoud behelsde de Description circonstancie'e de ce qui doit etre observe'e aux
Fune'railles de Feue son Altesse Serenissime, Guillaume-Charles-Henry-Friso,
Prince d' Orange et de Nassau, Stadhouder des Provinces- Unies &. &. &. (De
glorieuse & immortelle Mémoire.) 3; en dat ik verder, dank zij de wel willendheid
van Mr. A.J. Enschedé te Haarlem, in het

1
2
3

Zie Resol. van Schout en Burgem. v. 's Gravenhage van Woensdag 30 Sept. 1744.
Deze verzameling is herkomstig uit de Catal. Bibl. Meulman, No. 603.
Dit nummer heb ik nog eens aangetroffen in eene verzameling couranten van den Heer Martin
alhier.
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bezit ben van L'An 1765. Numero 143. Gazette de la Haye. Du Vendredi 29 Novembre,
en van hetzelfde jaar Numero 150, Du Lundi 16 Décembre, beiden 4 blz. klein 4o.,
met het adres A la Haye, chez Etienne de Groot, en met het Haagsche wapen tusschen
twee klimmende leeuwen.
Die Fransche Haagsche Courant had nog wel eenige beteekenis. De Baron de
Bielfeld, geb. 31 Maart 1717, overl. 5 April 1770, toch zegt in zijne Institutions
Politiques, Leide 1767, Tome II, pag. 369: ‘Un négociateur ne doit pas non plus
négliger tout à fait la lecture des Gazettes publiques; mais comme il s'en faut de
beaucoup qu'elles soient également bonnes, il est nécessaire de faire un choix de
celles qu'on veut tenir. La liberté dont jouissent les sujets de la République des
Provinces-Unies s'étend jusques sur leurs gazettes, & les gazettiers Hollandois sont
moins contraints que tous les autres à taire la vérité, ou à déguiser des faits
désagréables à quelque Cour{?} En un mot, les gazettes de la Haye, de Leide,
d'Amsterdam, & d'Utrecht sont aujourd'hui les meilleures du monde.’ En J. Demogeot
maakt in zijne Histoire de la Littérature Française, pag. 530, waar hij Beaumarchais
behandelt, en op de staatkundige en maatschappelijke beteekenis wijst van de
verschillende processen door dezen gevoerd omstreeks het jaar 1774, melding van
de ‘curiosité de l'Europe que les gazettes d'Utrecht et de la Haye entretenaient jour
par jour des péripéties de l'action.’ Het was ook de Fransche Haagsche Courant
waarvan C. Schaaf en A. Frese1 gebruik maakten bij de Hollandsche bewerking van
La Gazette, Comedie de Monsieur Dancourt, La Haye, Etienne Foulque, 1696, onder
den titel: De

1

Van Doorninck, Bibl. van Nederl. Anonym. en Pseudon. No. 5986.
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Courant, Kluchtig Blyspel, 's Gravenhage, Engelbert Boucquet, 1768, 52 blz. kl. 8o.1.
Een deel van het karakter van dit orgaan, om lastige bekenden door middel van
berichten of advertentiën eene poets te spelen, komt in dit stukje, dat wel vol leven
maar niet zeer geestig is, vrij goed uit.
Maar toen men anno 1774 schreef, was de Fransche Haagsche Courant evenals
de Hollandsche, gelijk straks vermeld zal worden, overgegaan in handen van Pierre
Gosse Junior. Omtrent haar leest men onder het hoofd van het eerste nummer der 's
Gravenhaagsche Courant van 1779: ‘De FRANSCHE HAAGSCHE COURANT (dewelke
in geenerlei wyze een Vertaaling der Hollandsche is) continueerd gelyk voor heen,
drie-maal 's Weeks, te weten des Maandags, Woensdags en Vrydags regulier
uitgegeeven te worden, des Maandags en Vrydags met een SUPPLEMENT van twee
Paginaas in Quarto vermeerdert. Buiten de nieuwste Politique en Interessante
Nouvelles, vindt men in dezelven eene exacte Notitie van alle de Militaire Promotien,
de Prys-Courant der Publicque Fondsen en Wissel-Cours te Amsterdam, Londen,
Parys, Hamburg, &c. De Prys derzelve is ƒ 14-:-: 's Jaars, in de Steeden der
Vereenigde Nederlanden.’ Uit deze aankondiging blijkt dus duidelijk dat de Fransche
Haagsche Courant geen vertaling was van de Hollandsche; en toch vindt men in de
's Gravenhaagse Na-Courant van Vrijdag 10 Augustus 1781, No. 96, dit ‘(NB. Deeze
Na-Courant zal op Morgen, Saturdag, mede in het Fransch werden uitgegeeven.)’.
In mijne studie over de Fransche Leidsche Courant, in de Handel. van 1870, heb
ik op blz. 150, aant. 1

1

Catal. Bibl. Maatsch. der Ned. Letterk. I. Tooneelstukken, blz. 26.
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reeds vermeld, dat Pierre Auguste Brahain Ducange, een man van weinig goeden
naam, vóór 1787 dit blad schreef, maar tegelijkertijd werkzaam was voor den
Franschen Gezant den Markies de Verac, die hem betrapte op het mededeelen van
geheimen aan Gosse en Manson, schrijver van den Courier-du-Bas-Rhin te Kleef,
en hem daarom van de ambassade verwijderde. Verder heeft de Heer Hatin in zijne
Bibliographie pag. 290 melding gemaakt van een' zekeren Franschman Milon, die
redacteur is geweest van ‘la Gazette de nouvelles diverses de La Haye, suspendue
le 1er juin 1790 par le Conseil-Comité des Etats de Hollande. Le 30 Mai’, dus heet
het verder, ‘il fut admonesté pour des articles impies et scandaleux insérés dans le
no 48.’ Het kan niet anders of dit feit is hetzelfde waarop de Allgem. Literatur-Zeit.
van 3 April 1797, No. 105, blz. 22, doelt, en waaruit ik reeds op blz. 136 van mijn
artikel over De Fransche Leidsche Courant aanteekende dat ‘noch im Junius 1790
die Gazette de la Haye, wegen eines eingerückten Briefes aus Hamburg Monate lang
suspendirt, und 1795. der Courantier der französischen Gesandschaft Genugthuung
leisten musste.’ Dit laatste vermoed ik zal tot de nadagen van de courant behooren;
want ik heb geen enkel spoor ontdekt, dat Johannes de Groot, toen hij in April 1795
in plaats van Gosse met de Haagsche Courant optrad, ook eene Fransche Courant
heeft voortgezet. Welke klachten nu en dan tegen de Fransche Haagsche Courant
zijn ingebracht, zal ik hieronder opteekenen.
Aan mijne studie over de Haarlemsche Courant in de Handelingen van 1873, blz.
53, ontleen ik het volgende betreffende de 's Gravenhaagsche Courant. De Staten-
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Generaal namelijk hadden op 23 Mei 1744 den Generaal, de Luitenant-Generaals,
en verdere hooge officieren aangesteld, die het corps van 20,000 man, bestemd tot
beveiliging van den Staat, zouden commanderen. Om vele redenen hadden
Gecommitteerde Raden het toen noodzakelijk geacht den Haagschen Courantier, en
daar deze afwezig was, zijnen klerk, voor zich te ontbieden, en hem aanzegging
gedaan, dat hij zich tot nader order wachten moest om in zijne courant hetzij van
deze aanstellingen, hetzij van de garnizoensveranderingen, die het gevolg zouden
zijn van het oprukken dier troepen, melding te maken. Intusschen had men gelijktijdig,
tot zijne groote verwondering, gehoord, dat zich in handen waar zulks niet behoorde,
een afschrift bevond van de Instructie van H.H.M. aan den Heer van Wassenaar,
Heer van Twickelo, en van diens aanspraak aan den Koning van Frankrijk1; van daar
dat Anthoni de Groot meteen gewaarschuwd werd noch die instructie, noch die
aanspraak, 't zij in haar geheel, 't zij gedeeltelijk op te nemen.
Zes dagen later, op 29 Mei 1744, namen de Staten-Generaal de resolutie, houdende
verzoek aan de Staten der Provinciën waar couranten werden gedrukt, om tegen de
buitensporige licentie van de courantiers de noodige orders te stellen. Die van Holland
voldeden hieraan door hunne Resolutie van 5 Juni 1744, waarbij nadere orders werden
gesteld op het drukken, verkoopen of verspreiden van Couranten, Gazettes of andere
Nouvelles2. In mijn artikel over de Haarlemsche Courant, blz. 54 en 55, heb ik reeds
opgegeven welke mededeeling aanleiding gaf, dat zoowel de Haarlemsche als de 's
Gravenhaagsche Cou-

1
2

Verg. Wagenaar, Vad. Hist. XIX, 454, 459.
Groot Placaat-Boek VII, 818, 819.
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rant reeds in Augustus 1744 werden aangesproken op het stuk van overtreding der
vermelde resolutie. De Groot had dat bericht opgenomen in zijne Woensdagse Courant
van 19 Augustus 1744, No. 100, onder de berichten uit ‘'s Gravenhage den 18
Augusty,’ en naar aanleiding daarvan schreven Gecommitteerde Raden op 21
Augustus 1744 den Bailluw van 's Hage aan om tegen hem te procederen, temeer
daar de Groot weinige dagen te voren namens H.Ed.Mog. door den Secretaris Buys
over een ander artikel was onderhouden, welke zaak men toen voor dat maal had
laten rusten. Maar hoe het met de Groot afliep kan ik niet mededeelen.
Anderhalf jaar later, op Woensdag 9 Februari 1746, werd, blijkens de Resolutiën
van Schout en Burgemeesteren van 's Gravenhage, de Groot in Burgemeesters Kamer
nog eens herinnerd aan de bepalingen der Resolutie van 5 Juni 1744, terwijl hij
gelijktijdig den last kreeg om voortaan ‘den uitschrijvens brief van den dank- vasten bededag’ in zijne couranten optenemen, zoodra die in zijne handen was gekomen.
Blijkens de Resolutiën der Staten van Holland van Dinsdag 8 November 1746,
blz. 609, gaf de Groot in zijne courant van 24 October 1746 alweer aanleiding tot
klachten. De Staten-Generaal verzonden toen daags daarna eene missive aan die van
Holland waarin ze nogmaals op de groote en verregaande licentie der courantiers
moesten wijzen, en de Staten van Holland wisten er niet beter op dan de zaak te
stellen in handen van Gecommitteerde Raden (28 October). Deze namen den
Advocaat-Fiscaal en Procureur-Generaal van Holland in den arm, en diens schriftelijk
bericht en consideratiën, waaruit blijken kon wat Gecommitteerde Raden ten opzichte
van den Haagschen Courantier hadden gedaan, en op welke wijze tegen
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hem was geprocedeerd, werden den 31sten October 1746 aan de Staten van Holland
medegedeeld.
Intusschen duurde het niet lang of de maat liep over. Een zeker boekje getiteld:
De merkwaardige gebeurtenissen van Anna Maria de Mailly, Hertoginne van Chataux
Roux minnaresse van Lodewijk de vijftiende Koning van Vrankrijk 1 was door de
Groot gedrukt en in de 's Gravenhaagsche Courant aangekondigd. Maar zoo iets liep
lijnrecht in tegen de Resolutie van 5 Juni 1744, waarbij de courantiers gelast waren
zich te onthouden van al wat aanstootelijk zijn kon voor gekroonde hoofden of
uitheemsche hooge personagies! Reeds was bedoeld werkje den 20sten December
1746 op last van Gecommitteerde Raden bij den drukker Anthony de Groot en
Zoonen2 en elders te 's Hage opgehaald, en was de Groot gedwongen geworden in
zijne courant medetedeelen, dat de reeds aangekondigde Fransche uitgave geen
voortgang zou hebben, toen hij op 18 Februari 1747 bij sententie van Gecommitteerde
Raden den 13den dier maand opgemaakt, werd veroordeeld tot eene boete van ƒ 300
ten behoeve van het gemeene land3 en verder in de kosten verwezen; doch bovendien
kreeg de Groot ook nog de zes weken, gelijk het heette, eene straf hierin bestaande,
dat hij ge-

1

2
3

Aldus luidt de titel in de Resolutie van Gecommitteerde Raden van 18 Februari 1747; in die
der Staten van Holland van 20 December 1746, te vinden in 't Groot Placaat-Boek VII, 822,
daarentegen: Merkwaardige Geschiedenissen van Anna Maria de Mailly, Hertoginne van
Chateaux-roux, en Minnaresse van Lodewyk de XV., Koning van Vrankryk.
Ten onrechte maakt de Resolutie der Staten van Holland melding van den courantier Anthony
de Groot en Zoonen; want die firma trad eerst op in December 1754. Zie beneden.
De Groot betaalde die som bij den kamerbewaarder Schiphorst of Schiphout, gelijk hij in
mijn artikel over de Haarlemsche Courant, blz. 58, is genoemd.
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durende dien tijd als boekdrukker geen enkel boek drukken of uitgeven mocht, en
derhalve ook niet de courant. Maar buiten een nieuwsblad kon men nu eenmaal niet,
en daarom machtigden Burgemeesteren terstond den persoon van Marinus Sluijmers
bij provisie tot het drukken en uitgeven van de 's Gravenhaagsche Courant, met verlof
om de materialen en personen daartoe noodig ten kosten van Burgemeesteren te
bezorgen en in dienst te stellen, tot tijd en wijlen dat er nadere schikkingen zouden
gemaakt zijn; verder namen Burgemeesteren de personen van Jan Looten en Hendrik
Ruperti insgelijks bij provisie aan tot het schrijven der couranten op dezelfde
voorwaarden als waarop ze voor de Groot werkzaam waren1.
Aan de courant zelve - die intusschen met No. 79, van Maandag 2 Juli 1742, een
grooter wapen had gekregen, en met No. 80, van Woensdag 4 Juli 1742, het
Woensdaegse in Woensdagse Courant had zien overgaan - was het gebeurde duidelijk
merkbaar. Met No. 22 toch, van Maandag 20 Februari 1747, luidde het adres: Werd
gedrukt en uitgegeeven in 's Hage by M. Schluymer, agter de Groote Kerk, den 20
Feb. 1747, en dit duurde tot en met No. 39, van Vrijdag 31 Maart 1747; het volgende
nummer, No. 40, van Maandag 3 April 1747, kwam weder bij Anthoni de Groot uit.
Met dat al geloof ik niet dat de noodzakelijkheid van dit tijdelijk voortzetten der
courant voor eigen rekening Burgemeesteren van 's Gravenhage zwaar aanstond.
Wat toch gebeurde er? De Groot hervatte niet zijne onderneming op Maandag 3 April
1747, of de Spaansche Ambassadeur, de Markies del Puerto, beklaagde zich op 5
April bij de Staten-Generaal in eene memorie over zeker

1

Zie Resol. van Gec. Raden van 18 Februari 1747, en die van Schout en Burg. van 's
Gravenhage van denzelfden dag.
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gedeelte van den inhoud der (Fransche) courant van 3 April, betreffende den Minister
van Financiën te Madrid. Zoodra dit ter oore kwam van Burgemeesteren, noodigden
ze de drie oud-Burgemeesteren uit met hen in overleg te treden; want ze vreesden,
dat bedoelde memorie zou verzonden worden aan Gecommitteerde Raden, voor welk
collegie de courantier kort te voren door den Fiscaal was vervolgd, en dat eene nieuwe
vervolging eene inbreuk op het recht van den Magistraat met betrekking tot de courant
zou teweegbrengen; en dit te meer, daar ze den oorspronkelijken brief van den
correspondent hadden gezien, en het bericht, dat niet in strijd was met de plakkaten
van den lande of de resolutiën van staat, in veel sterker bewoordingen voorkwam in
de Keulsche en Rotterdamsche Couranten. De slotsom nu was dat de Burgemeesters
Dedel en Dierquens op zich namen met den Raadpensionaris, Jacob Gilles, te spreken
en dezen te verzoeken, dat hij de zaak daarheen zou richten, dat het recht van 's
Gravenhage niet werd verkort, en inderdaad gaf de Raadpensionaris geruststellende
verklaringen; of deze het nu ook eens was met Burgemeesteren over de
noodzakelijkheid, dat een der Secretarissen den Ambassadeur verontschuldigingen
zou aanbieden, wordt niet vermeld in de Resolutiën van Schout en Burgemeesteren1;
evenmin dat er gedacht werd aan eene nieuwe stoornis in de uitgave der courant.

1

Mijne voorstelling wijkt hier af van die van den Heer Van den Bergh, blz. 56, en van die van
den Heer Emants in het Register, waar gezegd wordt, dat Burgemeesteren van 's Gravenhage
de zaak bij den gezant gingen verontschuldigen. Ofschoon nu de Resolutiën van Schout en
Burgemeesteren niet duidelijk van stijl zijn, zoo geloof ik toch, dat mijne voorstelling
overeenkomt met de bedoeling.
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En toch, in weerwil van die geruststellende verklaringen van den Raadpensionaris,
was de klacht van den Gezant, die de Staten-Generaal terstond verzonden hadden
aan Gecommitteerde Raden, door dezen reeds in handen gesteld van den
Advocaat-Fiscaal en Procureur-Generaal van Holland en West-Friesland om te
onderzoeken in hoeverre aan de Plakkaten van den Lande was te kort gedaan, en had
deze hooge waardigheids-bekleeder reeds van Gecommitteerde Raden verkregen
appointement van dagvaarding in persoon tegen Anthoni De Groot. Maar nadat die
dagvaarding aan hem was beteekend, leverde De Groot bij den Fiscaal eene memorie
van verdediging in, en naar aanleiding daarvan gaf deze op 10 Juli 1747
Gecommitteerde Raden in bedenking, om in plaats van de op touw gezette procedure,
Anthoni De Groot voor Commissarissen uit hun midden te ontbieden, en hem
‘weegens sijne begaane onvoorsigtigheid te doen geeven een seer ernstige en sterke
reprimande, met een serieuse vermaaning van sig in het toekoomende sorgvuldig te
wagten van ietwes te stellen in sijne Couranten, waar door aan eenige Mogentheeden,
der selver Ministers, of andere hooge en aansienelijke Personagien, of wie het ook
soude moogen weesen, eenige de allerminste offensie of aanstoot werde gegeeven,
met byvoeging van een waarschouwing voor de laatste maal, dat hy bevonden
wordende contrarie gedaan te hebben, alsdan sonder eenige de allerminste conniventie
desweegens met alle rigeur soude worden gestraft, conform de Wetten en Placaaten
van den Lande.’ En Gecommitteerde Raden, die intusschen ook al hadden ingezien,
dank zij misschien een' vriendschappelijken wenk van den Raadpensionaris, dat het
bedoelde bericht genoegzaam gelijktijdig in andere nieuwspapieren was opgenomen,
zonder dat daarover was geklaagd, en dat dus
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de licentie van De Groot ‘wel was een onvoorsigtigheid, maar geen opsettelijke
crimineele misdaad,’ lieten zich vinden; bij hunne Resolutie van 25 Juli 1747 besloten
ze aan de zaak een einde te maken op de wijze zooals de Fiscaal had voorgesteld, en
op 10 Augustus daaraanvolgende kreeg De Groot de vermaning van Commissarissen.
Aan Gecommitteerde Raden bleef toen nog alleen over om de Staten van Holland
bij missive van 25 Augustus op de hoogte te brengen van het gebeurde, waarna de
Staten in hunne bijeenkomst van 1 September de Gedeputeerden ter Generaliteit
uitnoodigden om aan de Staten-Generaal mededeeling te doen van een en ander, en
het daarheen te richten, dat de Spaansche Minister eindelijk antwoord kreeg1.
Misschien al vroeger, maar stellig in 1750, was de indruk der vermaning van
Augustus 1747 bij De Groot geheel uitgewischt. In de maand September van dat jaar
toch ontvingen Gecommitteerde Raden bericht, dat in de Nederduitsche Haagsche
Courant eene periode was opgenomen rakende het sluiten en teekenen van een traktaat
van subsidie tusschen de zeemogendheden en den Keurvorst van Beijeren, welke
zaak toen nog niet haar beslag had gekregen, en waarvan de courantier ook erkend
had, dat hij alleen bij gissing tot de mededeeling was gekomen; en niet lang daarna
had dezelfde courantier in zijne Woensdagse Courant van 9 September 1750, No.
108, onder de berichten uit ‘Groot-Brittannien. Londen den 4 September,’ bedoeld
traktaat artikelswijze medegedeeld, in weerwil van het bestaande verbod om akten
van staat in de couranten op te nemen; bovendien had hij in zijne

1

Resolutiën van Schout en Burgemeesteren van 's Gravenhage van Zaterdag 8 April 1747;
Resol. Staten v. Holland van Vrijdag 1 September 1747, blz. 529.
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courant toegelaten het advertissement van zeker geschrift, de Kerkelijke Zeedemeester
1
te Amsterdam bij K. van Tongerlo en F. Houttuyn uitgegeven, uit welks uitgebreide
omschrijving men met reden mocht vermoeden, dat daarin ergerlijke en aanstootelijke
passages zouden voorkomen. Dientengevolge werd De Groot voor Commissarissen
uit het Collegie van Gecommitteerde Raden ontboden, en kreeg hij de aanzegging,
dat hij zich in elk opzicht geheel en al te gedragen had naar de bestaande voorschriften
op het stuk der couranten, onder waarschuwing voor 't vervolg, als wanneer men
zonder eenige verschooning tegen hem zou procedeeren, zelfs in 't geval dat hij zich
beroepen zou op de omstandigheid, dat andere courantiers hem voor waren geweest2.
Met dat al bleef De Groot een onbescheiden man. In zijne courant van Maandag
11 Maart 1754, No. 30, toch vond hij goed om woordelijk optenemen de Publicatie
der Staten van Holland van 6 Maart 1754, waarbij het recht op de binnengebrouwen
bieren wederom werd ingevoerd overeenkomstig de ordonnantie van 29 November
17493, en dat terwijl die publicatie inhield, dat ze eerst op Maandag 11 Maart moest
worden afgekondigd. Aanstonds betoonden Gecommitteerde Raden hierover aan De
Groot hun ongenoegen, en daar het onbetamelijk was, dat plakkaten, publicaties,
waarschuwingen, resolutiën of bevelen van de Hooge Overheid in de nieuwstijdingen
werden opgenomen voordat ze op de gewone wijze waren openbaar gemaakt, begreep
gemeld collegie het daarbij

1
2
3

De Zedemeester der Kerkelijken, (door Ph. L. Statius Muller). Amst. 1750-52, 2 dln. 8o. Prijs
6 Gld.
Verg. mijn artikel over de Haarlemsche Courant, blz. 59, 60.
Groot Placaat-Boek VIII, bl. 1078, waar ten onrechte van 1750 sprake is.
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niet te moeten laten, en van daar dat het den 14den Maart eene missive richtte aan
Burgemeesteren van 's Gravenhage, met het verzoek om te willen zorgdragen, dat
zoodanige onbetamelijkheid voortaan ten minste binnen 's Gravenhage niet meer zou
plaats grijpen. En in dien geest besloten Burgemeesteren De Groot te waarschuwen1.
De goede verstandhouding tusschen Anthoni De Groot en Burgemeesteren van 's
Gravenhage werd intusschen niet gestoord door al die onderscheiden klachten. Want
op zijn verzoek stonden Burgemeesteren hem op Maandag 2 December 1754 terstond
toe, om gedurende zijn leven zijnen zoon Stephanus als deelgenoot optenemen in de
courant, en die voortaan te doen drukken op beider naam, terwijl aan den zoon werd
toegezegd, dat, na den dood van zijnen vader, hem het drukken en verzenden der
couranten in admodiatie (pacht) zou worden gegeven voor eene som van ƒ 4500,
waarvan alsdan eene behoorlijke acte obligatoir zou worden opgemaakt2.
Bedoeld deelgenootschap heeft echter maar zeer kort geduurd. Anthoni De Groot
toch overleed in Januari 17553, en hierop werd den 24sten dier maand aan zijnen zoon
Stephanus het drukken en verzenden der 's Gravenhaagsche Courant verpacht voor
de som van ƒ 4500 's jaars, gedurende 15 jaren, en wel tot 31 December 1769, zijnde
hij verplicht om voor het ingaan van het vijftiende jaar zich te verklaren, of hij
genegen was nog voor een gelijk

1
2
3

Resol. van Schout en Burg. van 's Gravenhage van Vrijdag 29 Maart 1754.
Zie dezelfde Resolutiën van Maandag 2 December 1754.
Mr. J.T. Bodel Nijenhuis vermeldt zijn portret in Liste de Portraits VII, pag. 7.
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getal van 15 jaren op dezelfde voorwaarde voorttegaan, in welk geval op een mogelijk
hooger bod van anderen niet zou worden gelet1. De acte obligatoir, die op denzelfden
24sten Januari 1755 ten gevolge van de verpachting voor Schepenen werd opgemaakt,
hield bovendien de bepaling in, dat de pachtsom jaarlijks in vier termijnen, ieder van
ƒ 1125, op 31 Maart, 30 Juni, 30 September en 31 December, moest worden voldaan,
zonder dat de eene termijn in den anderen liep, en dat wanneer De Groot één enkele
maal in gebreke bleef, de pacht oogenblikkelijk zou vervallen; voor het nakomen
zijner verplichtingen verbond De Groot zoowel zijn' persoon als alle zijne goederen2.
Gemelde bepaling, dat De Groot zorgen moest voor de stipte betaling van de
pachtsom, was wellicht daaraan toeteschrijven, dat zijn vader, althans in den laatsten
tijd, in achterstand was geraakt. Ten minste in de Rekeningen wegens het maalloon
en de couranten op het Gemeente-Archief te 's Gravenhage, heb ik de aanteekening
gevonden, dat Stephanus De Groot de som van ƒ 2000 heeft betaald ter voldoening
van de beide termijnen, elk à ƒ 1000, verschenen 31 Augustus en 31 December 1754,
die zijn vader was schuldig gebleven. Aan het slot dezer cijfer-quaestie wil ik nog
herinneren, dat de pachtsom nu weer was gebracht op dezelfde hoogte als tijdens
Jacobus De Jongh, en dat dus de slechte toestand, waarin deze de courant in Augustus
1739 had achtergelaten, en die aanleiding had gegeven tot het verminderen der pacht,
tijdens het beheer van Anthoni De Groot had plaats gemaakt voor betere
omstandigheden.

1
2

Resol. van Schout en Burg. van 's Gravenhage van Vrijdag 24 Januari 1755.
Zie Wettelyke Actens op de Griffie der Arrond. Rechtbank te 's Gravenhage.
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Het was ook nog de vader, die met April 1750 de dagteekening, behalve in het adres,
ook in het hoofd der courant bracht, en wel aldus: Ao. 1750. No. 39. 's Gravenhaegse
Woensdagse Courant. Van den Eersten April, terwijl hij met No. 154, van Maandag
24 December 1753, een nieuw wapen, toen voor het eerst met klimmende leeuwen,
invoerde. Dat sedert half November 1753, en vele jaren later, in het adres het woordje
‘by’ afwisselend als ‘by’ voorkomt, evenals bij de dagteekening in het hoofd de
woordjes ‘den’ en ‘sten’, als ‘den’ en ‘sten’ moge eene opmerking zijn van
microscopisch-bibliographischen aard, het zijn afwijkingen die terstond in het oog
vallen. Van meer belang zeker is het om aanteteekenen, dat, in verband met het reeds
boven medegedeelde, met No. 145, van Woensdag 4 December 1754, het adres
veranderde in het: ‘In 's Gravenhage, by Anthoni de Groot en Zoon, den 4 December
1754,’ hetgeen met No. 3, van Maandag 6 Januari 1755 werd: ‘In 's Gravenhage, by
Stephanus de Groot, in de Zuylingstraet, den 6 January 1755.’ Later, en sedert
September 1758 geregeld, werd de verkorting: ‘Steph. de Groot’ ingevoerd. Evenzoo
trekt het bij den aanvang van 1764 - de jaargang 1763 ontbreekt te Rotterdam - de
aandacht, dat toen een ander wapen en eene nieuwe letter was ingevoerd, en dat de
dag-aanwijzing: Maendagse, Woensdagse, Vrydagse Courant nu met cursieve letters
plaats vond. - Eene andere aanteekening die ik leveren kan is deze, dat met 1 Januari
1749 zoowel de Nederduitsche als Fransche Haagsche Couranten te Amsterdam
werden uitgegeven bij een' anderen zoon van De Groot, namelijk ‘by CHRISTIAEN
DE GROOT, Anth. Zoon, ten Huyze van d'Erven Stichter, op 't Rokkin, tusschen de
Duyfjes- en Gaper-Steegen.’ - Eindelijk nog is het hier de plaats om er op te wijzen,
hoe de
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's Gravenhaagsche Courantiers, die zich in de onmiddelijke nabijheid bevonden van
de Stadhouderlijke familie, zoowel in deze als in later jaren, er steeds voor zorgden,
dat belangrijke gebeurtenissen binnen dien kring, 't zij van blijden 't zij van droevigen
aard, met zekere onderscheiding in hunne bladen werden opgenomen; en het zijn
deze nummers, van lofwerk of rouwrand voorzien, die nog in menigte bewaard zijn
gebleven; in den Catal. Bibl. Kon. Acad. Vad. Gesch. E. 3595, 3596, 3600*, 3604,
en 3607, kan men er enkelen gemakkelijk vinden.
Evenmin als zijn vader maakte Stephanus De Groot het ieder naar den zin. Den
25sten Juni 1757 - niet 1759, zooals de Heer Van den Bergh, blz. 57 opgeeft - schreven
Burgemeesteren, Schepenen en Raden van Middelburg aan die van den Haag, dat ze
met verwondering hadden gezien, hoe in de 's Gravenhaagsche Courant van Vrijdag
17 Juni, onder de bekendmakingen, ‘met een gesingulariseerd NB.’ was opgenomen
het bericht, dat zekere D. Kelle, verstoord naar het scheen over het verbod van een
door hem te Middelburg uitgegeven traktaatje, daarvoor van de Middelburgsche
Heeren voldoende reden of contra-bewijs vorderde met de pen, maar het liefst van
ieder in eigen persoon voor het Hooge Gerechtshof te 's Hage, waar hij ze van de
waarheid zou overtuigen. Die advertentie, luidde woordelijk: ‘In 's Hage by O. en
P.v. Thol, P.v. Os, P. Gosse en P.G.v. Baelen, Amst. v. Esvelt, Rott. Komys, Douci,
Pelt en Lozel, enz. Is te bekomen 't meergemelde TRACTAETJE: D. KELLE zyn
Weeklage verandert in een Reye, enz. à 11 st. NB. den Autheur eyscht wettige en
voldoende reden, van deszelfs Verbod, in de Stad Middelburg, of een Kontra-Bewys,
't zy door de pen, of nog liefst, van ieder in zyn eyge Persoon, VOOR 'T HOOGE
GERICHS-HOF in 's HAGE,
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daer hy hun van de Waerheyd (en meer) zal overtuygen, enz.’ Men was te Middelburg
van meening dat de Haagsche Courantier voorzichtiger had moeten zijn, en dat hij
de regeering dier stad niet op zulke onbetamelijke wijze had moeten beleedigen, of
op zulke onzekere gronden tentoonstellen; en daarom verzocht men dat de courantier
ernstig zou worden onderhouden. In Burgemeesters Kamer geroepen kreeg De Groot
dan ook eene ernstige vermaning, tevens met den last om in 't vervolg zich wel te
wachten dergelijke bekendmakingen te doen; en De Groot betuigde als fatsoenlijk
man zijn leedwezen, nam aan voorzichtiger te zullen zijn, en beloofde zijne
verontschuldigingen te Middelburg aantebieden1.
Drie maanden later ontvingen Burgemeesteren van 's Hage een schrijven van de
stedelijke regeering van Schaffhausen dd. 5 September 1757, houdende klachten
over den Haagschen Courantier, die in zijne Fransche Courant van 22 Augustus,
onder de berichten uit Schaffhausen het volgende had medegedeeld: ‘On voit ici
quelques lettres particulieres ecrites de Berne, et qui portent, qu'en general on y
applaudissoit fort a la conduite que le colonel d'un des regimens de ce canton au
service de la couronne de France a tenue dernierement a Strasbourg, en refusant
formellement de passer le Rhin avec son regiment. ces lettres ajoutent, que l'on
donnoit sur tout les plus grands eloges a la fermeté avec laquelle ce Colonel avoit
repondu au Prince de Soubise, qui lui ayant dit, quel besoin a t'on de vos troupes si
elles ne veullent point marcher? Mon Prince, avoit repris celuici, elles pourront du
moins servir a favoriser votre retraite.’ Die van Schaffhausen verzochten alsnu dat
de courantier deze onware mededee-

1

Resol. van Schout en Burg. van 's Gravenhage van Maandag 4 Juli 1757.
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ling zou herroepen en zijne bron opgeven; maar, of aan dat verzoek is gevolg gegeven
kan ik niet zeggen, wel dat De Groot alweer in Burgemeesters Kamer werd geroepen,
en dat er een antwoord naar Schaffhausen werd verzonden1.
Eerst tien jaren later is er wederom sprake van eene grief tegen Stephanus De
Groot. In hunne zitting van Donderdag 17 December 1767 (blz. 729) ontvingen de
Staten-Generaal eene missive van den Graaf van Wartensleben ‘haar Hoog Mog.
Minister Plenipotentiaris by de drie Geestelyke Churfursten, mitsgaders by de
Opper-Rhynsche, Neder-Rhynsche en Westphaalsche Creytzen,’ dd. Mainz 13
December, die daarin mededeelde, hoe hij met niet weinig bevreemding in de Fransche
Haagsche Courant van 7 December 1767 gevonden had een artikel uit Mainz van 28
November ‘dat den Churfurst tot groote consternatie van de Stad Mentz voornoemd
tusschen den ses en twintigsten en seeven en twintigsten van een beroerte was
overvallen,’ terwijl toch gemelde Keurvorst zeer wel was; ‘dat de Courantier van
Utrecht’ den Hagenaar wel ‘nagebootst, maar sig dog onthouden had in remarques
en vooruitsigten te treeden, gelyk’ deze ‘gedaan had, het welk hem te minder was
passende, wyl deselve niet anders dan seer onaangenaam en aanstootelyk waaren,
en derhalven ook niet sonder reeden aldaar seer qualyk opgenoomen wierden,’
waarom hij, Graaf von Wartensleben, hoopte dat de courantier zijn bericht hoe eer
hoe beter herroepen zou; ‘dat sulks een abuis scheen te konnen zyn weegens het
geene den Churfurst van Trier was overgekoomen, en soodanig soude hebben konnen
geëxcuseert worden wanneer de reflectie was te rug gebleeven.’ Intusschen had De
Groot reeds die mededeeling

1

Resol. van Schout en Burg. van 's Gravenhage van Maandag 3 October 1757.
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herroepen, en bovendien beloofd voortaan voorzichtiger te zullen zijn, zoodat men
ter Generaliteit begreep de zaak verder te laten rusten.
Omstreeks de helft van de maand Juni 1770 overleed Stephanus De Groot, want
het adres van No. 73, van Maandag 18 Juni 1770, luidt reeds: ‘In 's Gravenhage, by
de Erven S. de Groot, in de Zuylingstraet, den 18 Juny 1770.’ Maar veertien dagen
later was de courant in geheel andere handen overgegaan.
Een zekere Pierre Gosse, die naar 't gerucht wil als Savoyaard te 's Hage kwam1,
maar reeds in het jaar 1710 aldaar als boekverkooper werkzaam was2, en in later
dagen zijne zaak dreef in vereeniging met Jean Neaulme, liet drie zoons na van welke
Jean Gosse en Henri Albert Gosse zich te Genève als boekhandelaren nederzetten
onder de firma Henri Albert Gosse et Comp., welke zaak later door Henri Albert
Gosse, zoon van Jean Gosse, werd voortgezet tot op zijn overlijden den 1sten Februari
18163. De derde zoon van Pierre Gosse was Pierre Gosse Junior, die ook onder de
firma van Pierre Gosse Junior et Daniel Pinet is opgetreden, en als boekverkooper
van Prins Willem V in de gunst stond van de hof-partij. Het was dan ook op
voordracht van den Hertog van Brunswijk, dat na het overlijden van Stephanus de
Groot, de courant aan diens erfgenamen ontnomen en Gosse er mede begiftigd werd.
Hoe zoo iets mogelijk was zonder het schenden van verkregen rechten is moeielijk
te begrij-

1
2
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Zie de later te vermelden ‘Inventaris van nagelaaten Goederen.’
Verg. Dr. A.M. Ledeboer, a.w. blz. 163.
Zie P.F. Gosse, Portefeuille d'un ancien typographe, cet. cet. La Haye, 1824, blz. 252, aant
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pen; immers op 1 Januari 1770 was met Stephanus de Groot een nieuw pacht-contract
aangegaan voor den tijd van 15 jaren, en het recht op de uitgave der courant had dus
bij zijn overlijden als wettig erfgoed moeten overgaan op zijnen broeder Johannes
de Groot1. Maar de invloed van het Hof, en wellicht ook eene hoogere pachtsom in
het verschiet, zijn waarschijnlijk de beweegredenen geweest, die Burgemeesteren
van 's Hage over gemeld bezwaar van verkregen rechten deden heenstappen. En zoo
werd dan op Woensdag 27 Juni 1770 aan Pierre Gosse Junior het drukken en uitgeven
zoowel van de Hollandsche als van de Fransche 's Gravenhaagsche Courant gegund
voor een tijdvak van 15 jaren, loopende van 1 Juli 1770 tot 30 Juni 1785, tegen eene
pachtsom van 5000 Gld. 's jaars, te voldoen in vier driemaandelijksche termijnen,
waarvoor hij eene borgtocht van 2500 Gld. stellen moest, terwijl hij gehouden zou
zijn om vóór het ingaan van het 15e jaar zich te verklaren, of hij al dan niet genegen
was de pacht voor een gelijk aantal jaren en op dezelfde voorwaarden voorttezetten.
Van een en ander werd op 6 Juli 1770 voor Schepenen eene acte obligatoir opgemaakt,
waarbij de bankier - lees: kassier - Tobias Boas zich borg stelde voor het genoemde
bedrag van 2500 Gld. De 500 Gld. echter, die Gosse meer betalen moest dan zijn
voorganger, werden door Burgemeesteren toegekend aan de Huiszitten-Armen2.
Bij het optreden van Gosse met No. 79, van Maandag 2 Juli 1770, onderging de
courant geen verandering; alleen werd het adres nu: ‘In 's Gravenhage, by Pierre

1
2

Zie de 's Graavenhaagsche Courant van 10 April 1795, No. 1.
Zie Resol. van Schout en Burg. van 's Gravenhage van Woensdag 27 Juni 1770; Wettelyke
Actens (op de Griffie der Arrond. Rechtbank te 's Hage) van 6 Juli 1770; Rekeningen wegens
het maalloon en de couranten.
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Gosse, Junior, in de Houtstraat, den 2 July 1770.’ Spoedig evenwel schijnt de
behoefte aan meer ruimte zich te hebben doen gevoelen, ten minste No. 151, van
Maandag 17 December 1770, was reeds eene zoogenaamde dubbele courant van 4
blz.; en toch waren die dubbele couranten toen nog zeldzaam. Of het dus wel aan
den meerderen arbeid lag, die de courant eischte, dat Gosse zich met zijnen zoon
Pierre Frederik Gosse vereenigde, valt moeielijk te bepalen, maar zeker is het, dat
met No. 73, van Woensdag 17 Juni 1772, het adres plotseling werd: ‘In 's Gravenhage,
by P. Gosse, Junior, en Zoon, in de Houtstraat, den 17 Juny 1772.’ Vader en Zoon
hielden zich intusschen ook nog met andere dan boekverkoopers-zaken bezig; want
in ‘een zoogenaamd Bericht-boekje’, getiteld: Bericht wegens de Gesteltenisse der
Hooge Vergaderingen en Collegien in 's Gravenhage, met de benamingen enz. enz.,
voor den jare 1790. In 's Gravenhage bij J. Thierry en C. Mensing, Boekverkoopers
in de Schoolstraat, staan ze, onder de rubriek: De Ambassadeurs, Envoyés, Ministers,
Residenten en Agenten, alhier in den Hage residerende, bij het onderdeel: Agenten,
aldus bekend:
1757.

De Heer Pierre Gosse, Junior, Agent van
Zijne Doorl. Hoogh. den Heere Prins van
Nassau Weilburg, op 't Plein, 1773.

1765.

De Heer Pierre Gosse, Junior, Agent van
Zijne Majesteit den Koning van Sardinië,
op het Plein.

1773.

De Heer Pierre Frederik Gosse, Agent
van Zijne Doorl. Hoogheid den
Regerenden Vorst van Tour en Tassis, in
de Spuistraat.

1777.

De Heer Pierre Gosse, Junior, geheime
Regerings-Raad en Agent van Z.H. den
Heere Regerend Prins van Hohenlohe en
Waldenburg, op het Plein.

1784.

De Heer Pieter Frederik Gosse, Agent
van Zijen
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Majesteit den Koning van Denemarken,
in de Spuistraat.
En de ‘bestendige lezer’ te Rotterdam van het Dagblad van 's Gravenhage, die het
bovenstaande mededeelde in het Dagblad van Donderdag 10 April 1856, No. 86,
voegde er nog dit aan toe: ‘Indien ik mij niet vergis, dan heeft de heer P.F. Gosse,
ook nog na 1795, dergelijke betrekking bekleed, en dit zal zeker nog wel in latere
dergelijke boekjes te vinden zijn1.’ En ten bewijze van zijne diplomatieke
werkzaamheid had, volgens de mededeeling van den Heer A.D. Schinkel, Gosse de
zoon - maar waarschijnlijk ook wel de vader - boven de deur zijner woning in de
Spuistraat, waar in 1856 het tapijtmagazijn was van den Heer Prins, een wapenschild
hangen.
Mijne berichten omtrent de lotgevallen der Haagsche Courant in de eerste jaren
van het bestuur van Gosse, bepalen zich tot de weinige bibliographische opmerkingen,
waartoe de courant aanleiding geeft. Tot de microscopische bibliographie behoort,
dat men in September 1771 en in Juni 1773 telkens gedurende eenigen tijd in het
adres de spelling Houtstraet aantreft, en sedert November 1775 afwisselend by of
by P. Gosse; zoo ook het wegvallen van drie commas bij No. 118, van Maandag 3
October 1774, toen het adres werd: ‘In 's Gravenhage by P. Gosse Junior en Zoon,
in de Houtstraat, den 3 October 1774.’; gelijktijdig evenwel werd nu de titel: 's
Gravenhaagse Courant in plaats van 's Gravenhaegse Courant, en ging de Maendagse
Courant over in Maandagse Courant. Het meest belangrijke is echter dat uit

1

Prof. R. Fruin, in het bezit van enkele andere jaargangen van het Bericht-boekje, verwijst
mij ook naar den Almanac de la Cour, door de Gosses uitgegeven, onder anderen van 1787
en 1815, mede in zijn bezit.
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het adres van No. 146, van Woensdag 6 December 1775, ‘In 's Gravenhage by P.
Gosse Junior en Zoon, op het Plyn, (bij No. 150 reeds Pleyn) den 6 December 1775,’
blijkt, dat toen de zaak van Gosse uit de Houtstraat was overgebracht naar het Plein,
en wel in het huis naast het Rijks-Archief (niet nabij het Rijks-Archief, zooals de
Heer A.D. Schinkel aanteekende); want volgens den reeds vermelden ‘Inventaris
van nagelaaten Goederen’ woonde Gosse op het Plein tusschen een' timmerman en
het Logement van Amsterdam. Geheel in overeenstemming hiermede is de
mededeeling van Jhr. C.A. van Sypesteyn in zijne studie over Voltaire, Saint-Germain,
Cagliostro, Mirabeau, in Nederland, blz. 65, aant. 2, dat, volgens den Heer Delprat,
Gosse woonde in het huis naast het Rijks-Archief (No. 22), later bewoond door den
Heer Friedrich. Dit huis had, volgens den Heer A.D. Schinkel, destijds een ruim
achterhuis, met een' uitgang op Bleijenburg, waarin de courant gedrukt werd en waar
ook de uitgaaf geschiedde.
Prijsverhooging, waarmede men tegenwoordig schier dag aan dag gekweld wordt,
was honderd jaar geleden ook al niet eene onbekende zaak. Onder het hoofd toch
van het eerste nummer der 's Gravenhaagsche Courant van 1778 las men deze
‘BEKENDMAAKING. Word aan het Publicq geadverteerd, dat, uit hoofde van de steeds
toeneemende duurte van het Papier als andere bykomende en verzwaarende Onkosten,
de Prys der Leidsche, Haagsche, Utrechtsche, Haarlemsche, Rotterdamsche en
Historische Couranten op 6 Guldens in het Jaar gesteld is, dog daar niet onder
begrepen zynde de Porten, die van dezelven in afgeleegen Plaatsen moeten betaald
worden, en dat dit een aanvang neemt met 1 January 1778.’ - Op hetzelfde tijdstip
werd in het adres achter de woorden ‘In 's Graven-
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hage’ weder eene comma geplaatst, maar ook hiermede werd zoo naar willekeur
gehandeld, dat de jaargang 1780 alweder eindigde zonder dit leesteeken.
Vergis ik mij niet, dan was er sedert Anthoni de Groot in September 1739 voor
het eerst eene Na-Courant uitgaf, in het geheel niet, of slechts hoogst zeldzaam, van
zoodanige uitgave sprake vóór het jaar 1781. Onder het hoofd van het eerste nummer
van dat jaar vindt men het ‘NB. Heden zal 'er een Na-Courant werden uitgegeeven’,
een bericht dat in volgende jaren ook van tijd tot tijd voorkomt, en waarmede
aangekondigd werd de verschijning van hetgeen men thans noemt een Bijvoegsel;
zoodanige Na-Courant behoorde dan ook tot de onmiddelijk voorafgaande courant,
in tegenstelling met eene Extra-Courant die meestal op een' buitengewonen dag
verscheen. Dat eerste nummer van het jaar 1781 onderscheidt zich verder door den
volgenden nieuwjaarswensch, die als eerste mededeeling werd opgenomen: ‘'S
GRAVENHAGE den 1 January. Met den aanvang van het nieuwe jaar en in den
bekommerlyken toestand der Republiek, kunnen wy niet naalaaten, ons beneffens
onze leezers en mede-ingezetenen deezer Landen te wenden tot den THROON DES
ALLERHOOGSTEN, smeekende den ALMAGTIGEN GOD, den Schepper des Hemels en
der Aarde, dat het Hem, den ALLERHOOGSTEN, in zyne goedertierendheid mooge
behaagen ons lieve Vaderland en ons alle in zyne Vaderlyke bescherminge te neemen,
het zelve te behoeden tegen alle aanvallen en verdiende plaagen, zyne allerdierbaarste
Zegeningen uit te storten over deszelfs Hooge Regeering en Regeerders, over hunne
Raadsplegingen en Staats-vergaderingen, dat alle dezelve moogen strekken tot behoud
van ons waarde Vaderland en deszelfs vryheid in Kerk en Staat en tot welvaaren
aller ingezetenen; dat het den
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Almagtigen God ook mooge behaagen als nog alle verdiende straffen over ons op te
schorten, het dreigende zwaard des oorlogs in de scheede te houden, en van ons en
van ons lieve Vaderland af te wenden, en de harten der Moogenheden tot vrede te
neigen’1.
Met het tweede nummer van 1781 werd onder het hoofd de mededeeling geplaatst:
‘Word uitgegeeven te AMSTERDAM by de Wed. C. de Groot op de Heeregragt,
tusschen de Gasthuis-Molenstraat en Warmoesgragt’, en die aankondiging, die
misschien wel wijst op een belangrijk debiet te dier stede, werd voortaan telkens
opgenomen als men de ruimte niet voor een ander doeleinde noodig had; met Mei
1781 verplaatste evenwel de Wed. C. de Groot hare zaak, en toen ging die
aankondiging over in: ‘Word uitgegeeven te AMSTERDAM by de Weduwe C. DE
GROOT op de Warmoesgragt by het Cingel.’ Met Mei 1782 verdwijnt echter die
mededeeling betreffende de verkrijgbaarstelling te Amsterdam voor goed.
De bibliographische opmerkingen waartoe verder de courant in dit jaar en eenige
volgenden aanleiding geeft, bepalen zich hoofdzakelijk tot het zeer willekeurig al of
niet cursief plaatsen van woorden in hoofd en adres. Doch dit zal minder de aandacht
trekken dan dat No. 27, van Vrijdag 2 Maart 1781, - met uitzondering evenwel van
No. 28 - tot en met No. 99, van Vrijdag 17 Augustus 1781, kleiner van vorm zijn
geweest dan hunne voorgangers en opvolgers, iets waarvan de reden mij onbekend
is.
Het was de oorlog met Engeland, uitgebroken in de maand December van het jaar
1780, die het reeds lang smeulend vuur der partijschappen tusschen patriotten en

1

De oorlogsverklaring was intusschen reeds 20 December 1780 geteekend.
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oranjeklanten in vlam zette, en in de pers nieuw leven bracht. In den strijd dier
partijen, waarbij de patriotten de vertegenwoordigers van het liberale, de oranjeklanten
de aanhangers van het conservatieve beginsel dier dagen waren, stond de 's
Gravenhaagsche Courant natuurlijk aan de zijde der Oranje- of Hof-partij. Dag aan
dag werd zij door de talrijke organen van hare tegenpartij met kracht aangevallen,
en hare verdediging was dan doorgaans vol van spijt en wrevel, en buitengewoon
heftig; kwaadspreken van de patriotten was schering en inslag bij hare mededeelingen.
Zoo werd dan ook in No. 2, van Vrijdag 3 Januari 1783, onder de berichten uit 's
Gravenhage, dd. 2 Januari, het volgende medegedeeld:
‘In den COURIER du BAS-RHIN van den 28 laatstleeden vind men het volgend
Extract uit een Briev van UTRECHT in dato 18 December 1782. - Gisteren morgen
was alhier, gelyk bekend is, het berugt Proces over den Post van den Neder-Rhyn,
ten voordeele van den Boekverkoper, cum expensis, uitgewezen. - Men heeft van dit
evenement gebruik gemaakt, om het zo lang by menigvuldige publieke affixiën
gedreigd Oproer hier in de Stad te verwekken. - Weinige dagen te voren waren
verscheiden Schepenen nog by Biljetten gedreigd, dat men, zo zy TEGEN den Post
kwamen te stemmen, HUNNE HUIZEN PLUNDEREN ZOU; - voor zeker het grootste
attentaat, dat tegen de Justitie geschieden kan. - Na het pronuncieren van de Sententie
verspreidde men, dat nu eenige andere huizen, die men noemde, stonden geplunderd
te worden; en wel ter gelegenheid van eene illuminatie en een maaltyd, die de
Boekverkoper G.T. van Paddenburg in de Herberg, de Dorstige Harten, op de
Nieuwstraat, aan een deel gemeen volks stond te geven. - Dit bragt de gansche Stad
op de been, zo dat den gehelen avond de straten
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overal vol menschen waren, die heen en weer liepen, meer dan gewoonlyk op den
vollen dag. - Van circa 6 uuren af waren de winkel-jongens en knegts van sommige
Boekverkopers, byzonder van G.T. van Paddenburg zelven, reeds begonnen de Stad
op en neder te lopen, roepende: Vivat de Post! - Vivat Paddenburg! duizend malen
agter een, en zonder ophouden; - wordende dit geroep wel haast door veel gemeen
Volks herhaald, terwyl andere jongens overal schreeuwden: uit! uit! uit! om elk ten
huize uit te lokken, en den troep te vergroten. - Ter zelver tyd begon van alle kanten
het schieten zo met hand-geweer, als klappertjes, en kleine vuurwerken, 't gene tot
laat in den nacht duurde, en waar onder men zegt, dat verscheiden bekende
Livrei-bedienden zich hebben gedistingueerd. - De Oproermakers hielden verscheiden
fatzoenlyke Lieden aan, en DWONGEN dezelve om Vivat de Post! te roepen. - Ook
zyn hier en daar des nachts de glazen op eene GEWELDIGE wyze ingeslagen: - doch
het groote doel van plundering is door de vigilantie, vooral van het brave
GUARNIZOEN, die den ganschen tyd gepatroilleerd hebben, gelukkig verydeld. - Men
verwacht met rede, dat de Souverain dezer Provincie een zeer strict onderzoek naar
deze openbare Straatschenders, en Oproermakers doen zal; (dewyl deze verregaande
feitelykheden geensints als eene gepermitteerde en onschuldige vreugde-bedryving,
gelyk op den 6 dezer, volgens het oordeel van alle onpartydigen, in 's Gravenhage
geschied is, kan beschouwd worden) ten einde de aanleggers en daders van de
voorschrevene straatschenderyen ten rigoureusten, en anderen ten exempel, te straffen.
-’1.
Gecommitteerde Raden weinig gesticht over het mede-

1

Men vergelijke het reeds vroeger door ons medegedeelde in Nijhoff's Bijdr. N.R. dl. IV, blz.
238, 239.
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deelen van zulke onwaarheden, - ontleend aan een zoo door en door gemeen orgaan
als de Courier du Bas-Rhin te Kleef was, waaraan bovendien nog eene zoo
aanstootelijke opmerking was toegevoegd betreffende het gebeurde te 's Hage op St.
Nicolaas-avond van het jaar 1782, - begrepen deze gelegenheid te moeten aangrijpen
om Gosse tot zijn' plicht te brengen. Bij hunne Resolutie van 6 Januari 1783 (fol. 9
verso) werd hem kortweg het uitgeven zoowel van zijne Nederduitsche als van zijne
Fransche Courant bij provisie voor den tijd van zes weken verboden. Toch werd dit
vonnis eerst over hem gestreken, toen hij op de volgende schoorvoetende wijze aan
het bevel tot herroeping zijner mededeeling scheen te hebben voldaan. In de 's
Gravenhaagsche Courant van Maandag 6 Januari 1783, No. 3, namelijk, vond men
onder de berichten uit 's Gravenhage dd. 5 Januari, het volgende: ‘NB. Het Extract
uit een briev van Utrecht in dato 18 December laatstleeden, raakende zeeker pretens
oproer dat te Utrecht zoude hebben plaats gehad, het welk wy in onze Courant van
den 3 deezer uit een bekend Nieuwspapier de Courier du Bas-Rhyn genaamd (zoo
als wy by gemelde Courant reeds gezegd hebben) hadden overgenomen, bevonden
zynde geheel onwaar te zyn, zoo word het voorz. Articul met de daar in gemaakte
reflexie*, op ordre van de Ed. M. Heeren Gecommitteerde Raaden by deeze
herroepen.’

*

De herroeping van deze onze gemaakte REFLEXIE merken wy aan als een natuurlyk gevolg
van de herroeping van het EXTRACT uit den Briev van Utrecht ZELVE;-welk extract wy
geenzins retracteren, in zo verre wy het zelve uit den Courier du Bas-Rhyn, - een
GEPRIVILEGEERD Nieuwspapier, hebben over genomen; - maar alleen in zo verre ons zulks
door Heeren Gecommitteerde Raden geordonneerd is. -’
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Werkelijk is dan ook dit derde nummer, van Maandag 6 Januari 1783, eerst op
Woensdag 19 Februari 1783 door het vierde nummer gevolgd, en is die zesweeksche
schorsing oorzaak geworden, dat de geheele jaargang 1783 slechts uit 139, in plaats
van 157 nummers bestaat. Want de poging, die Gosse nog waagde, om van de
Haagsche regeering verlof te krijgen tot het voortzetten van de courant onder een'
anderen naam1, bleek spoedig vruchteloos te zijn.
Het kan slechts weinige maanden vóór die schorsing zijn geweest, dat het volgende
stekelig vlugschrift, 11 blz. 8o., tegen de 's Gravenhaagsche Courant is uitgekomen;
welk bijzonder voorval aanleiding gaf tot de uitgave, laat ik daar. De titel luidde:
‘Gesprek tusschen Jan en Klaas, Over het zoo Laeg en Beedelend, als Onderkruipend
en Loonbedervend Advertissement van den Ouderwetschen Nederlandschen
Patriottischen Haagschen Courantier Pieter Gosse Junior. Bloedverwant en
getrouwen voorstander Van den Wel Edelen Gebiedenden Heere Pierre Fredrik
Gosse, Boekverkooper van Z.D. Hoogheid, Willem de V. Eerste Drukker en Uitgeever
van den Oproerigen O.N. Patriot 2. Geplaatst in zyn Edele Gehaette Haagsche
Courant van July 1782. Te Nymegen, by Foppe Bruyen de Waarmond; en voorts
alomme in de meeste Steden der overige Provincien daer de O.N Patriottische
Haagsche Courant niet meer gelezen word, à 2 Stuivers.’ Op de keerzijde van dezen
titel staat: ‘Op het Pourtrait

1

2

Zie Wagenaar, Vad. Gesch. Vervolg, deel 5, blz. 294, en de eigenlijke bron, namelijk de
Nieuwe Nederl. Jaarb. 1783, blz. 85-87 en 115, waar gezegd wordt, dat dit voortzetten van
de courant onder een' anderen naam indertijd door De Groot in een soortgelijk geval ook
was gedaan. Mijne voorstelling omtrent het gebeurde in Februari 1747 is hiermede niet in
overeenstemming.
Namelijk tot December 1781.
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van den Ouderwetschen Nederlandschen Patriottischen Haagschen Courantier Pieter
Gosse Junior. Bloedverwant’ enz. enz. als op den titel. En daaronder:
‘Die Gy hier voor U ziet,
Is Haagsche Kranten Piet,
Hy is een laage Kuiper,
Een loonbedervend Onderkruyper.’

Nu evenwel, bij gelegenheid van het vonnis van 6 Januari 1783, was de vreugde aan
den kant der Patriotten zoo groot, dat er een regen viel van schot- en spotschriften!
Voor de zoogenaamde vrienden van Oranje was het een booze tijd! Want wat kwam
er al niet uit:
1. (1 blz. klein 4o).
‘Circulaire Briev van P. Gosse, Junior en Zoon.’ ‘Copie.’
‘Myn Heer!’
‘Alzo het, Heeren Gecommitteerde Raaden behaagt heeft, uit hoofde van zekere
Reflectie, in onze Courant, van Maandag den 6 deezer, N. 3. By gelegenheid van de
herroeping van zeker verzonnen oproer in Utrecht, door onzen Vriendt, den Courier
du Bas Rhin gestelt, door ons zeker onbedagt gemaakt, aan ons by Provisie het
Drukken, en Uitgeven onzer Courant te Verbieden. Een geval het geen voor ons zo
treffende is, dat wy en Onze gantsche Huisgezin, daar door in de grootste Droefheid
gedompeld zyn, en hier niet wynig de smerte en 't gevoelig Leedweezen onzer
Gunstelingen ontwaaren, terwyl wy met smaad van alle Fatzoenelyke Lieden
behandeld worden. Ons egter Verpligt agtende U van dit Smertelyk toeval kennis te
moeten geeven, en by weder uitgaave, Uwe gunste biddende te mogen behouden,
doen wy U zulks by deezen met de uitterste droefheid weeten, en niel twyffelende of
gy zult in ons Rampzalig Lot, als
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Slagtoffers van 't Huis Van Oranje, wel eenig deel willen neemen, besluiten wy deeze
als’
‘'s Hage 7 January 1783.’ ‘Uwe Bedroefde Dienaren.’
‘Geen Exemplaaren worde voor Egt
(Hier een vignet van rouw).
erkent als met dit Biljet, van 't Sterfhuis
Gedrukt.’
2. (1 blz. klein 4o. plano).
‘In 's Gravenhage, Anno 1783. Tegens Donderdag, den 9den January, (Zynde een
Maand na dat Z.D. Hoogheid, de befaamde Propositie onder anderen tot Verbod
van de Vaderlandsch gezinde Diemermeersche en Zuid-Hollandsche Couranten, in
de Vergadering van Holland heeft gedaan.) Op 't gewoone Uur, dat men Justitie doet,
Werden alle Ouderwetsche Patriotten, St. Nicolaas-Gasten en Eminente Protecteurs
van de Oproerige Haagsche Courant Verzogt Ter Begraavinge Van dezelve 's
Gravenhaagsche Alias Hof Courant. Overleeden op Maandag Avond, den 6den January
jongstleeden, juist een Maand na zyne wonde bekomen op St. Nicolaas Avond. Ze
zal door P. Gosse Junior en Zoon, Oproermaakers, en Anglomanen, Eerste Directeurs
van de Oranje Vrolykheid van St. Nicolaas Avond, en Uitdeelders van de Ducaaten
en Geest van de Memorie van den Prins, gezeeten op een horde en voortgetrokken
door Ses Vorstelyke Hengsten, zullende geleid worden door den Opperstalmeester
Bigot1, en voorgegaan door Vier Deurwaerders, die het infaame Dank-Addres getekent
hebben, dragende de Wapenen van Oranje, Gosse, de gevlugte Vermeulens en
Undeen2,

1
2

Misschien wel dezelfde als vermeld wordt bij Wagenaar, Vad. Hist. Vervolg, dl. 7, blz. 287.
Over de beide Vermeulens, Vader en Zoon, en den Zweed Gustaaf Undeen, zie Wagenaar,
Vad. Hist. Vervolg, dl. V, blz. 299, 319, 323.
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gebragt worden na het Vilders Veld, en aldaar door de Vilders Knegts, plegtig
verbrand worden, en tot een Eeuwig Gedenkteeken zullen in tegenwoordigheid van
de aanzienelyke Geleiders opgerigt worden, twee brandstaaken met deeze inscriptie.’
‘Sta Wandelaar! staa! zie hier het Verdienstelyk Loon 't Geen St. Nicolaas gaf
aan Muiters Gosse en Zoon.’ ‘Age’.1
‘NB. Een ider zy Verdagt een Oranje
(Hier hetzelfde vignet van rouw als bij
Strik op de Rouwband aan zyn Hoed te het vorige stuk.)
doen zonder welke niemand zal
toegelaten worden’.
3. ‘Beknopte Beschryving der Doorluchtige Begravenis van de 's Gravenhaagsche
Alias Hof Courant. Op Donderdag 9 January 1783.’ 8 blz. 8o.
4. ‘Billet van Uitnodiging van de Wel Ed: Gestr: Heere Pierre Frederik Gossen,
Courantier van de Anglomansche Courant Daar de Oijevaar met een Paling in zyn
Snavel boove gedrukt staat, het geen beteekend Haagsche Courant. En wel ter
gelegentheid dat zyn Edele de Zes Weeken gekreegen heeft.’ Enz. enz. Klein plano.
5. ‘Regelement Waar na zich de Genoodigde zulle hebbe te gedraagen op de
Comparitie Welke staat gehouden te worden op Saturdag; Den 11 January 1783. Ten
Huizen van de Wel Edele Gestr: Grootmagtige, Mizerable, Diperate Anglemantsche
Haagsche Courantier Pieter Freederik Gosse: Ook wel genoemd Pierre Frederik
Gosse; In 't Noordhollands overgezet zynde Piet. Frikkies.’ 8 blz. 8o.

1

Age, Latijnsche uitdrukking voor: toe! welaan! en waarschijnlijk tevens eene toespeling op
den Oranje-gezinden boekverkooper J.F. Jacobs de Agé.
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6. ‘Hartgrondige Rouwklagt, over het ontijdig afsterven, van P.F. Gosse! drievoudigen
Agent, Courantier in 's Haage, en Boekhandelaar van Zijne Doorluchtige Hoogheid,
Prins Willem den Vijfden, Erfstadhouder, Kapitein, Admiraal-Generaal, enz. enz.
enz. der zeven vereenigde Provincien: door een Bekend Autheur.’ 14 blz. 8o. Aan
het einde: ‘Grafschrift voor P.F. Gosse’.
7. ‘Testament, ofte Uiterste Wille; van de Wel Ed: Grootmachtige, mizerable,
disporate, dezolate, Heere Myne Heere Pierre Gosse. Haagsche Courantier. Alöm te
bekomen’. 16 blz. 8o.
8. ‘Inventaris van nagelaaten Goederen onroerende en roerende Wylen den Heere
Pierre Gosse, Junior. In deszelfs leeven Haagsche Courantier. Bestaande in Huizen
en Erven, enz. enz. enz. A 's Haage, By Age van Os en P.F. Gosse, Engelschgezinde
Boekverkoopers, en verders de voornaamste Steeden, als te Rotterdam by van Dyk’.
35 blz. 8o.
9. ‘Missive van Pierre Frederik Gosse aan de Wel Edele Heer en Vriend St.... man!
te Amsterdam dd. 9 January 1783’. 2 blz. folio, omgeven door een rouwrand.
10. ‘Aan Pierre Gosse Junior. Haagsche Courantier. Op zyn Ed. Blokkeering.’ 8
blz. 8o. op rijm.
11. ‘Loon na werk of Pieter Gosse, boekverkoper van Zyne Hoogheid, gestraft.’
Een 22 regelig vers.
12. ‘Zaamenspraak, tusschen Democritus en Heraclitus, over den thans bedrukte
Schelm der Schelmen; Pierre Freedrik Gosse; na verdienste beloond.’ 7 blz. 8o.
13. ‘Brief van R.M. van Goens, aan zyn Intieme Boezemvriend Pierre Gosse
Junior, Haagsche Courantier. By geleegentheid dat dezelve Courantier zich den 13
en 14 Deezer tot twee Differente Reizen ondernam om zich op te Hangen of op te
Knoopen; doch telkens
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door zyn Zoon Pierre Frederik Gosse, Boekverkooper van Zyn Doorluchtige Hoogheid
daarin verhinderd is geworden.’ 4 blz. folio.
14. ‘Anno 1783. No. 1. 's Gravenhaagse Maandagse Rouw-Courant. Van den 26ste
January. In 's Gravenhage by de Erfgenaame die nog staan te Koome van Wyle Pierre
Gosse Junior’. 2 blz. folio, in twee kolommen, met het wapen der Haagsche Courant.
Omgeven door een rouwrand bevat dit blad niets dan spot-berichten uit verschillende
landen en steden omtrent het verbod van het blad van Gosse1.
Het verbod van de 's Gravenhaagsche Courant schijnt ook te Amsterdam aanleiding
te hebben gegeven tot de uitgave van eene reeks pamfletten, waarvan ik er een tiental
aantrof in eene verzameling toebehoorende aan den Heer R.W.P. de Vries alhier.
Allen zijn ze gericht tegen ‘Hendrik Kannegieter Jansz. berugte oproermaker en
agten-veertiger’, die ‘in Amsterdam van schrik gesturve is, toen de tyding kwam dat
de Haagsche Courant verboode was’. In een dier stukken wordt hij genoemd ‘Hoofd
verklikker en Overschryver na s' Gravenhagen, van al het geene dat in Amsterdam
gebeurden’, waaruit ik opmaak dat hij Amsterdamsch correspondent van de 's
Gravenhaagsche Courant is geweest.
Op denzelfden dag, Maandag 6 Januari 1783, waarop Gecommitteerde Raden hun
veroordeelend vonnis uitbrachten, namen de Staten-Generaal kennis van eene missive
van den ‘Balliuw, mitsgaders kleine en groote Raaden der Stad en Republicq Freyburg
in Uchtland’, dd. 17

1

Ik ontken niet de mogelijkheid dat één of meer dezer stukken bij eene andere gelegenheid
zijn uitgegeven. Ongeveer één jaar vroeger was een dergelijke regen van spotschriften
neergevallen op De Ouderwetse Nederlandsche Patriot.
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December 1782 houdende klachten over zeker artikel opgenomen in de (Fransche)
Haagsche Courant, No. 140 (van 22 November) ‘onder den titul Suisse: Copie d'une
Lettre de Marat le 25 Novembre; by welke een der voornaamste Regenten van hunnen
Staat en andere meer van hunne aan de Regeering deel hebbende Familien, ja hunne
gantsche Souveraine Staat, op eene onverantwoordelyke wyse was aangerand
geworden.’ En aan die missive was toegevoegd het verzoek, dat H.H.M. den schrijver
van die Haagsche Courant over het opnemen dier mededeeling, en zijne daarbij
betoonde lichtvaardigheid en onbeschaamdheid, zouden onderhouden, ‘soodanig
ongepermitteert bestaan op het serieuste verbieden’, en verder noodzaken om zoowel
het publiek beter intelichten, als het oorspronkelijk stuk, dat hij stellig nog onder
zich had, overteleggen. Aanstonds werd de zaak in handen gesteld van die van
Holland, en drie dagen later, Donderdag 9 Januari, maakten de Staten van dat gewest
haar aanhangig bij Gecommitteerde Raden. Doch deze begrepen van die nieuwe grief
eerst werk te kunnen maken zoodra de bewuste termijn van zes weken verstreken
was, zoodat het ruim half Februari werd eer Gosse op nieuw voor dat collegie werd
ontboden. Zijn antwoord luidde toen, dat het bedoelde artikel, benevens eenige
anderen, Zwitserland en overige landen betreffende, ‘aan hem van een onbekende
hand, door middel van desselfs Schoonzoon, was toegesonden, sonder dat hem bekend
was door wien dese tydingen waren gecommuniceert, en dat de origineele Missive
waar in het Articul in quaestie was vervat geweest na eenigen tyd in desselfs Comptoir
berust te hebben, volgens gewoonte, nevens andere onnutte Papieren was vernietigd’,
zoodat hij niet bij machte was verdere inlichtingen te verstrekken. Maar daarom
lieten
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Gecommitteerde Raden hem nog niet los; immers hij werd genoodzaakt een bericht
optestellen, dat in de 's Gravenhaagsche Courant van Vrijdag 20 Februari 1783, No.
5, onder de mededeelingen uit 's Gravenhage, dd. 20 Februari, werd opgenomen, en
aldus luidde1:
‘NB. In onze Courant van den 22 November, laatstleden, Nom. 1402, hebben wy,
onder het Artykel Zwitserland ingevoegt een Brief, gedagtekent van Morat,
betreffende eenige onrustigheden in Fribourg voorgevallen, zynde ongelukkiglyk
misleid geworden door den Schryver van dien brief, die ons op eene slechte wyze
bedrogen heeft, door deszelfs inhoud; en byzonderlyk door het geen den Heer
L'Avoyer V ..... betreft, een Magistraat eeven achtingswaardig, door zyne
persoonelyke hoedanigheden, als door die, welken den Staatsman en Burger
uitmaaken; wy achten het een geheiligde pligt, om op de allerduidelykste wyze te
wederroepen en tegenspreeken, al wat in gezegde brief vervat is, niet alleen als ten
hoogsten beledigend voor de Regeeringe van Fribourg en voor den Heer L'Avoyer
V ....., maar als daar en boeven volkomen strydig met de waarheid, waar aan wy ons
genoodzaakt zien hulde te doen.’
Maar hiermede was de zaak dan ook afgeloopen, want de kennisgeving van hetgeen
gedaan was door die van Holland ter Generaliteit op Woensdag 26 Februari 1783,
en het nader schrijven van die van Freyburg dd. 27 Maart, op Dinsdag 8 April 1783
ter Staten-Generaal gelezen, waren slechts punten van vorm3.

1

2
3

De Fransche tekst, die in de Fransche Haagsche Courant van denzelfden dag moet zijn
opgenomen, kan men vinden in de Resol. Staten van Holland van Donderdag 20 Februari
1783, bl. 241.
In de 's Gravenhaagse Vrydagse Courant van 22 November 1782, No. 140, had daarvan niets
gestaan.
Zie Resol. Staten-Generaal van Maandag 6 Januari 1783, blz. 5; idem Staten van Holland
van Donderdag 9 Januari 1783, blz. 39, en Donderdag 20 Februari 1783, blz. 241; idem
Staten-Generaal van Woensdag 26 Februari 1783, blz. 181, en Dinsdag 8 April 1783, blz.
332.
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De eerste dagen van de maand December 1784 brachten Gosse in vrij wat meer
moeielijkheden. In zijne courant van Vrijdag 3 December 1784, No. 147, toch was
onder de mededeelingen uit 's Gravenhage van 2 December opgenomen ‘De Missive,
ten gelyden van de Memorie van Consideratien en Elucidatien, door de Ed. Mog.
Heeren van den Raade van Staaten overgegeeven aan de Heeren Staaten van Holland
en West-Vriesland’; hierop was in de courant van Maandag 6 December, No. 148,
gevolgd de ‘MEMORIE van Consideratien en Elucidatien van den Raade van Staate
der Vereenigde Nederlanden, op het Rapport van de Heeren Gecommitteerden van
de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, nopens den Staat van 's Lands
Frontieren, Magazynen en Arsenaalen; welke Rapport den 23 July 1784, ter Staats
Vergadering van Holland is uitgebragt’; en in die van Woensdag 8 December, No.
149, het ‘EERSTE VERVOLG van de MEMORIE van Consideratien en Elucidatien van
den Raade van Staaten der Vereenigde Nederlanden’, eindigende met: ‘('t Vervolg
hier na)’. In de zitting der Staten van Holland van Woensdag 8 December 1784
wezen Gedeputeerden van Dordrecht op de omstandigheid, dat het bedoelde rapport
en consideratiën niet algemeen bekend noch in handen van leden der regeering
geweest zijnde, slechts door bedienden van de verschillende kantoren, 't zij van
Holland of van de Generaliteit, 't zij van den Raad van State, kon medegedeeld zijn,
en dat dit derhalve een punt was dat niet buiten onderzoek blijven mocht. Onmiddelijk
hierop werden Gecommitteerde Raden gemachtigd om nog staande de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

77
vergadering Pierre Gosse voor zich te ontbieden, en hem aftevragen van wien en op
welken tijd hij dat stuk ontvangen had; maar Gosse kon niet anders verklaren, dan
dat hij het stuk den vorigen Woensdag-avond 1 December, tusschen 7 en 8 uur
ontvangen had in een gesloten couvert zonder dat hij wist van wien, evenmin als hij
wist of het nog onder hem berustte of waar het was. Niet tevreden met dit antwoord
machtigden de Staten Gecommitteerde Raden ‘om door alle convenable wegen en
middelen’ Gosse ‘op het efficacieuste en zonder uitstel te constringeeren tot exhibitie
en extraditie van het orgineele stuk, waar na hy den Druk had gedaan,’ met den last
om 's anderendaags rapport te doen.
En nu werd Gosse andermaal voor Gecommitteerde Raden ontboden, en hem
aangezegd, dat hij het bedoelde stuk onmiddelijk onder zijne papieren moest gaan
zoeken, en aan Gecommitteerden, die tot dat einde zouden bijeenblijven, zonder
uitstel vertoonen; en dat de kamerbewaarder Ente met hem meê zou gaan, om, zonder
hem een enkel oogenblik uit het oog te verliezen, hem behulpzaam te zijn bij het
zoeken. Dit middel werkte vrij goed. Gosse kwam korten tijd later terug, en
overhandigde toen een pakket papieren dat volgens hem alles bevatte wat hij in zijn
kantoor gevonden had, waarop Gecommitteerden hem gelastten zijne mededeelingen
aangaande de bewuste Memorie niet te vervolgen. De Staten vonden den volgenden
dag, Donderdag 9 December, het rapport van Gecommitteerden nog volstrekt niet
afdoende, en deze werden toen nogmaals gemachtigd om Gosse voor zich te roepen,
en hem met allen ernst voor te houden, hoe onaanneemlijk zijn voorgeven was, dat
hij niet wist van wien hij het bedoelde stuk had ontvangen, en om verder, als hij zulks
toch bleef volhouden,
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hem door de meest gepaste en krachtigste middelen te noodzaken tot het noemen
van den persoon die hem het stuk had toegezonden. En tegelijkertijd werd ter
Staten-Vergadering op het voorstel van die van Delft besloten Gecommitteerde Raden
te machtigen, om door alle gepaste middelen ook elders onderzoek te doen, hoe het
bedoelde Secreet Rapport van 23 Juli 1784 in de couranten gekomen en zoo openbaar
gemaakt was.
's Middags om 5 ure stond Gosse alweer voor Gecommitteerde Raden. Nu luidde
zijne verklaring, dat hij de Memorie ontvangen had uit handen van eene zijner
dienstboden, maar daarom nog niet wist van wien; dat het wel kon zijn, dat het stuk
hem was toegezonden door den Raad van State zelf, en dus door den Secretaris van
Hees; dat hij het zou hebben teruggegeven aan wien er om vroeg, en, als het niet
teruggevraagd werd, er mede zou gehandeld hebben gelijk met andere papieren; dat
hij noch schriftelijk noch mondeling, middelijk of onmiddelijk, last gekregen had
om het te plaatsen, en dat hij daarin ook geen kwaad had gezien; dat hij noch het
schrift noch het cachet van den omslag kende, en dat dit laatste niet meer in zijn bezit
was; eindelijk, dat hij onder eede bevestigen kon alle vragen naar zijn beste weten
te hebben beantwoord. Dit belette intusschen niet dat Gecommitteerden hem op het
ernstigst aanzegden, om zich nopens zijne gegeven antwoorden ‘te recolleeren,’ en,
als hij zich iets naders mocht herinneren, dan den volgenden dag vóór 10 ure daarvan
mededeeling te doen, op straffe van de ernstigste gevolgen. Toen nu, op gezegd
tijdstip, Gosse niets aan zijne afgelegde verklaring had toegevoegd, machtigden de
Staten, weinige uren later, Gecommitteerden om hun onderzoek met allen ijver
voorttezetten.
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En nu onderging Gosse, in den namiddag van Vrijdag 10 December, een vierde
verhoor. Nogmaals werd hem namens de Staten door den Heer Van der Does
afgevraagd, of hij bleef volhouden in 't geheel niet te weten door of van wien hem
de Memorie was toegezonden; en bevestigend was het antwoord, maar onder
bijvoeging, dat hij den vorigen avond zijne beide dienstboden nader had ondervraagd,
en dat toen de keukenmeid had gezegd, dat, als zij zich wel herinnerde, zij het was
geweest die het pakket, dat een' langwerpigen vorm had, had aangenomen, maar voor
God verklaren kon, dat zij den persoon, die het haar had overgegeven, niet kende.
Na het afleggen dezer verklaring moest Gosse buitenstaan, en weder binnengeroepen
antwoordde hij op de hem verder gedane vragen, dat hij evenmin bij iemand aan huis
was geweest met het oogmerk om de Memorie machtig te worden, als dat hij bij den
een of ander ontboden was om te vernemen dat hem het stuk ter plaatsing zou worden
toegezonden; dat hij geen andere reden had om te veronderstellen dat het hem door
den Raad van State of door den Secretaris van Hees was toegezonden, dan dat hij
wel bemerkt had dat het geen opgeraapt stuk was en dus afkomstig moest zijn van
hooger hand; dat hij bovendien dezen zelfden ochtend op zijn kantoor, in handen
van een' burgerman, het stuk had gezien gedrukt in hetzelfde formaat als alle stukken
bij Scheltus 1, en dat die persoon hem had gezegd, dat als hij tot Woensdag had willen
wachten hij het dan van een gedrukt exemplaar had kunnen overnemen. Andermaal
werd Gosse gelast naar buiten te gaan; daarna moest hij hooren dat Gecommitteerden
geen genoegen namen met zijn ‘frivole en on-

1

De zoogenaamde 's Lands-Drukker.
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waarschynlyk voorgeeven,’ maar hem nog tot den volgenden Maandag-ochtend 10
uur tijd tot bedenken gaven, om dan, wanneer hij geen voldoende opheldering geven
kon omtrent den persoon van wien hij het stuk ontvangen had, zich terstond
provisioneel het debiet van de courant te zien ontnemen.
Die bedreiging deed hare uitwerking. 's Zondags herinnerde de keukenmeid zich
dat het een knecht van den Secretaris van Hees was geweest die haar het bewuste
stuk had overgegeven, en nu was Gosse Maandag-ochtend reeds in de gelegenheid
eene schriftelijke verklaring overteleggen, dat aan hem den vorigen dag van wege
den Heer Secretaris van Hees was toegestaan om aan Gecommitteerde Raden te
verklaren, dat het klad der bewuste Memorie hem door gemelden Heer was
toegezonden om het in zijne courant optenemen. Zoo kwam er voor Gosse een einde
aan de moeielijkheden, maar den Heer van Hees kostte het, zij 't dan ook vrijwillig,
zijne betrekking1.
Weinig vleiend voor de 's Gravenhaagsche Courant was het volgende. Te Utrecht
namelijk werd in de maand Augustus 1785 door Gecommitteerden uit de Burgerij
bij de Vroedschap ‘een adres ingediend tegen den Haagschen Courantier, wegens
een honend en onwaaragtig berigt, door gem. Courantier, in zyn Dagpapier van den
5 Augustus, by wyze van een Extract van eenen brief uit Utrecht van den 3 Augustus
geplaatst.’ Die ‘EXTRACT Missive uit Utrecht den 3 Augustus 1785’ opgenomen in
de 's Gravenhaagse Vrydagse Courant van 5 Augustus 1785, No.

1

Resol. Staten v. Holland van Woensdag 8 December 1784, blz. 3183; Donderdag 9 December
1784, blz. 3205; Vrijdag 10 December 1784, blz. 3251; Woensdag 15 December 1784, blz.
3255; Donderdag 16 December 1784, blz. 3260; Vrijdag 7 Januari 1785, blz. 54, Donderdag
3 Maart 1785. Wagenaar. Vad. Hist. Vervolg, dl. VII, blz. 360.
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93, onder de berichten uit ‘'S GRAVENHAGE den 4 Augustus’, is te uitvoerig om hier
te worden overgenomen; ze is bovendien afgedrukt in de Nieuwe Nederl. Jaarb.
1785, blz. 1111-1116; maar opmerking verdient hetgeen in gemelde Jaarboeken,
naar aanleiding van dit adres, werd aangeteekend: ‘Wij beoordeelen dusdanige
gebeurtenissen spaarzaam, maar komen steeds op voor de Vryheid der Drukpersse:
Steeds is door de Voorstanders der Vryheid deze regel gepredikt; dat de Vryheid der
Drukpersse zonder bepaling moest gehandhaafd worden, en zo iemand zig in een
dagblad of ander papier mogt beledigd vinden, dat hy dan zynen eisch wegens hoon
(actio injuriarum) tegens den Uitgever van zodanig geschrift moest doen, voor zynen
dagelykschen en behoorlyken Regter. Men hadt dus, onzes bedunkens, van dien
regel, niet behoren af te gaan.’ Want ‘dat hoonend stuk’ werd door de Utrechtsche
Vroedschap onderzocht, en vervolgens bij Gecommitteerde Raden aangedrongen
‘om de uitgevers dier Courant, P. Gosse en Zoon, te noodzaken, tot intrekking van
gem. logenagtige en schendige Extract Missive, of wel tot voortbrenging van het
origineele Handschrift, ten einde tegen deszelfs Zender, regtens te kunnen
procedeeren.’ Wie die ‘Zender’ was wordt misschien aangegeven in het geschrift
‘Amstels Driedaags Treur-Toneel’ blz. 32, aant. v., waar gezegd wordt, dat zekere
Winkelman, die in 't begin der onlusten te Utrecht op de Oude Gracht woonde,
correspondent was van de Haagsche Courant, maar dat hij, toen het te Utrecht voor
hem onhoudbaar werd, naar 's Hage vertrok en daar ‘directelyk Schryver’ van die
courant werd. Intusschen was het einde van de zaak dat Gosse genoodzaakt werd in
zijne courant van Maandag 29 Augustus 1785, No. 103, onder de berichten uit ‘'S
GRAVENHAGE den 28 Augustus’
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het volgende opgenomen: ‘Ingevolgen ingekoomene klagten der Edele Groot Agtbaare
Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Utrecht, over den inhoudt eener
Extract Missive, gedateerd uit Utrecht den 3 Augustus 1785, concerneerende het
voorgevallene aldaar op den 2 deezer, en geplaatst in onze Courant van den 5 daar
aan volgende, herroepen wy by deeze, alle de onwaarheden en hoonende
uitdrukkingen, welke ten opzigten van de GECONSTITUEERDEN en GECOMMITTEERDEN
binnen de voorschreeve Stad, in dezelve Extract Missive worden gevonden’1.
Een half jaar later, 23 Februari 1786, werd Gosse alweêr voor het Collegie van
Gecommitteerde Raden ontboden, naar aanleiding dat in zijne courant van Woensdag
22 Februari 1786, No. 23, onder de mededeelingen uit ‘'S GRAVENHAGE den 21
February’ was opgenomen eene ‘MISSIVE van een Heer te Dord, aan een Heer te
Utrecht, den 19 February 1786’. Naar men wil had dit stuk, te groot van omvang
om er hier eene plaats voor in te ruimen, aanleiding gegeven tot klachten van den
kant der Gedeputeerden uit Leiden. Gosse, lijdende aan voeteuvel, was ditmaal niet
bij machte om aan de roepstem van Gecommitteerden gevolg te geven, en daarom
kwam later de deurwaarder bij hem terug om het oorspronkelijk stuk op te eischen;
doch hiermede schijnt deze zaak dan ook te zijn geëindigd2.
Het was de Fransche Haagsche Courant van 5 April 1786 die Gosse met het Hof
van Spanje in moeielijkheden bracht. In dat nummer was een brief uit Madrid van
15 Maart opgenomen, en eene overzetting was tegelijkertijd

1
2

Nieuwe Nederl. Jaarb. 1785, bl. 1108-1117, 1130. Wagenaar, Vad. Hist. Vervolg, deel 11,
bl. 21, aant.
Nieuwe Nederl. Jaarb. 1786, blz. 142.
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in de Hollandsche Haagsche Courant van dienzelfden dag, No. 41, geplaatst, waarin
het volgende voorkwam: ‘L'Empire des modes a passé de la Grece en France; c'est
Paris qui maîtrise à cet égard le reste de l'Europe. Le beau sexe qui habite les climats
glacés du Nord, celui qui rembrunit l'air brûlant du midi; les femmes Russes & les
Italiennes, les Espagnoles & les Allemandes, toutes raffolent également de ces
précieuses bagatelles que l'imagination féconde des Parisiens multiplie tous les jours
avec tant d'art; toutes n'estiment leur beauté, qu'autant qu'elle est relevée par le goût,
les manieres & les costumes Français; on voit même d'augustes Princesses se disputer
à l'envi la gloire d'être parée des mains de Mll. Bertin. - Cette célébre marchande de
modes de la Reine de France fu désirée par la Princesse des Austuries. Elle entreprit
donc le voyage de Madrid & remplit les vues de cette Princesse. Mais quand il fut
question d'en repartir & d'être payée, le Ministre des Finances à qui elle remit son
mémoire, refusa d'y faire honneur. Il faut convenir en effet que la somme étoit
exorbitante, se montant à environ 192 mille livres. Tout ce que put obtenir Mlle.
Bertin par ses instances réitérées & le crédit de la Princesse, pour qui elle avoit fait
le voyage, fut qu'elle retourneroit tranquillement à Paris, & que là M. l'Ambassadeur
d'Espagne lui remettroit les fonds qui lui étoient légitimement dûs. De retour dans
sa patrie, elle attendit longtems l'effet de la promesse. Elle se plaignit, présenta à Son
Excellence mémoire sur mémoire, fit agir toutes ses protectrices; mais tout fut inutile,
de sorte qu'enfin elle se vit forcée de recourir aux voies de la justice, & l'on assure
qu'aujourdhui le Roi Catholique est sur le point d'avoir un procès avec Mlle. Bertin,
qui ne manquera pas de puissans secours pour l'appuyer. Cette
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guerre d'une espece toute nouvelle peut servir à caractériser notre siecle.’
Zoodra de Graaf van Rechteren, H.H.M. Ambassadeur aan het Hof van Spanje,
kennis had genomen van deze mededeeling, richtte hij een schrijven, dd. Aranjuez
24 April 1786, aan de Staten-Generaal, waarin bedoelde brief uit Madrid, die Gosse
onvoorzichtig genoeg was geweest om in zijne courant optenemen, ‘een calomnieus
verdigtsel’ werd genoemd, en waarin verder werd gezegd ‘dat die geheele historie
van Madame Bertin, waar van geen titul of jota waar’ was, ‘geplaatst’ moest ‘worden
onder de voortbrengsels van de Prulschryvers, waar mede die Courantier gewoon’
was ‘zyn Nieuwspapier te vercieren’. Doch hierbij bleef het niet. Een tweede schrijven
van den Graaf van Rechteren, dd. Aranjuez 18 Mei 1786, kwam op Dinsdag 6 Juni
1786 ter Generaliteit in. Zijne beduchtheid, dat zulk een beleedigend verzinsel bij
het Spaansche Ministerie niet met onverschilligheid zou worden beantwoord, was
uitgekomen. Graaf de Florida Blanca had hem kort na zijn eerste schrijven eene
memorie doen toekomen, dd. Aranjuez 13 Mei 1786, waarin gezegd werd, dat het
geval, waarvan in de Fransche Haagsche Courant van 5 April was gewag gemaakt,
niet alleen geheel en al valsch was, maar ook de eer van Spanje beleedigde, en de
geheiligde personen van Z.M Karel III en de Prinses van Asturië in eene onteerende
zaak mengde; het was daarom dat de Koning den Minister last had gegeven aan den
Gezant eene memorie ter hand te stellen, om deze naar den Haag te kunnen opzenden
en te bewerken dat de courantier zijne mededeeling zou herroepen en volledige
voldoening geven. Bij dien wensch werd van de veronderstelling uitgegaan, dat de
Graaf van Rechteren zelf overtuigd was ‘van het ge-
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brek van alle grond van diergelyke onrechtvaardig verdigtzel, waar tegen in geenerley
wyze’ kon of mocht ‘ter verschooning dienen de vryheid van de Drukpers, die men
gewoon’ was ‘in Holland te allegeeren’, omdat de Staten-Generaal toch nooit
dergelijke dingen van hare onderdanen konden goedkeuren tegenover eene
onafhankelijke natie, ‘veel minder wanneer dezelve zoo respectabel, en zoo zeer in
vriendschap’ was ‘met haar Hoog Mog. als Spanje’, en evenmin konden gedoogen
dat in de publieke nieuwspapieren de doorluchtige naam van den Koning en van de
Prinses zijne schoondochter gebezigd werd zonder den hun verschuldigden eerbied.
Het voorloopig antwoord van den Gezant was toen geweest, dat hij zich gelukkig
rekende te kunnen mededeelen, dat het bedoelde bericht zijne aandacht niet was
ontgaan, en dat hij dadelijk over de zaak naar den Haag had geschreven, terwijl hij
niet twijfelde of de gevraagde voldoening zou verstrekt worden. En hierop werd dan
ook door den Graaf van Rechteren, met nadruk aangedrongen in zijn nader schrijven
aan de Staten-Generaal ter begeleiding dezer Memorie. Beide stukken werden door
de Gedeputeerden van Holland overgenomen, en de Raadpensionaris, Pieter van
Bleiswijk, maakte drie dagen later, 9 Juni 1786, de zaak aanhangig bij het Collegie
van Gecommitteerde Raden. Deze besloten toen vooreerst om Gosse te gelasten
zoowel in zijne eerstvolgende Fransche als Hollandsche Courant het bericht te
herroepen, terwijl ze Commissarissen uit hun midden tot het Kantoor van den Haag
tevens verzochten om Gosse af te vragen aan welk nieuwspapier hij die mededeeling
had ontleend; en verder noodigden ze den Raadpensionaris uit om de Staten van
Holland in hunne eerste bijeenkomst van het gebeurde te onderrichten. Inmiddels
had Gosse reeds in zijne Fransche
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Courant van 7 Juni 1786 het volgende opgenomen: ‘Nous apprenons par la voie
publique, que cette assertion est fausse & dénuée de toute vérité. Nous nous
empressons donc de retracter cet article comme faux & erronne, lequel nous avions
inséré dans notre Feuille du 5 Avril, d'après plusieurs Gazettes, & notamment tiré
du Journal General de l'Europe’1. Nu volgde in de Hollandsche Courant van Maandag
12 Juni 1786, No. 70, onder de berichten uit ‘'S GRAVENHAGE den 11 Juny’ nog dit
‘NB. In onze Courant van den 5 April jongstleeden hebben wy gemeld, van een
geval, dat aan het Hof van Madrid gebeurd zoude zyn, met zekere modiste Juffer
Bertin genaamd; welk Articul wy overgenoomen hebben uit het Journal General de
l'Europe van 28 Maart, pag. 182, en welke verscheide andere Nieuwspapieren reeds
voor ons overgenoomen hadden, als de Fransche Utrechtsche Courant van 3 April,
de Courier de l'Escaut 2 van 30 Maart &c. &c.; maar alzo dit geval geheel en al valsch
en verdigt is; verklaaren wy by deeze, op hooge ordre, gemelde Articul te retracteeren
en te herroepen, als zynde van alle waarheid ontbloot.’
Maar, hetzij dat die weinige regelen in de Fransche Courant in Spanje waren over
het hoofd gezien, hetzij

1
2

Zie over dit blad Hatin, Bibliographie, blz. 79 en volgg.
Zie Hatin, a.w., blz. 288, waar ook sprake is van de uitgifte van dit blad te Bergen-Op-Zoom.
In de Amsterdamsche Courant van 1788, No. 48, las men evenwel een bericht, op verzoek
van den Magistraat der Stad Bergen-Op-Zoom geplaatst, dat de Courier de l'Escaut, die ‘voor
de hooge Regeering en de Justitie dezes Lands, zo honende uitstrooizels’ bevatte, niet gelijk
het gerucht liep, binnen die stad werd gedrukt, en ‘dat 'er binnen de Stad Bergen op den
Zoom, geen eene Drukkery bekend is, noch ook geene presumptie op iemand der goede
Burgery of Ingezetenen is, die zich aan de uitgaaf of verzending van dit schandelyk Geschrift
zoude kunnen schuldig maken.’
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dat men er daar niet meer aan dacht, in het laatst van de maand Augustus 1786 kregen
de Staten-Generaal een derde schrijven van den Graaf van Rechteren, dd. St. Ildefonse
7 Augustus, inhoudende, dat hem aldaar door den Minister was terhand gesteld eene
missive waarin uit naam van den Koning andermaal aangedrongen werd op de
gevraagde voldoening omtrent het beleedigend artikel in de Fransche Haagsche
Courant van 5 April; welke omstandigheid hem noopte om nogmaals te verzoeken,
dat de Staten van Holland Gosse zouden gelasten het bedoelde artikel te herroepen,
en wel in bewoordingen die het Spaansche Hof zouden bevredigen, en dat de
Staten-Generaal hem een zoodanig antwoord zouden doen toekomen als waarmede
hij den Minister uit naam van H.H.M. op eene alles afdoende en voegzame wijze
zou kunnen tevreden stellen. Wel erkende de Gezant, dat hij in de Hollandsche
Haagsche Courant eene soort van herroeping van het bericht had gelezen, maar hij
deed opmerken dat zoodanig stuk verlangd werd in de Fransche Courant en op last
van de Staten van Holland, opdat de geheele wereld het zou lezen en iedereen uit
den droom worden geholpen. Dat de Gedeputeerden van Holland ook dit derde
schrijven met bijgaande missive overnamen, is het eenige wat mij omtrent den
verderen loop dezer zaak bekend werd1.
Binnenslands werd de 's Gravenhaagsche Courant in de eerste dagen van September
1786 te Utrecht verboden, waar het toen een vrij woelige en verwarde toestand was.
Aanleiding tot dat verbod gaven de nummers van Woensdag 30 Augustus 1786, No.
110, en van Vrijdag 1 Sep-

1

Resol. Staten-Generaal van Dinsdag 6 Juni 1786, blz. 602; Resol. Staten v. Holland van
Woensdag 21 Juni 1786, blz. 2461; Resol. Staten-Generaal van Vrijdag 25 Aug. 1786, blz.
847.
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tember 1786, No. 111, in welk laatste een ‘RELAAS van het gebeurde te UTRECHT,
op den DAG VAN OMKERING van 28 Augustus 1786’ voorkwam. Wel weigerde het
Collegie van Gecommitteerden uit de Burgerij, op verzoek van slechts eenige burgers,
dit verbod uittespreken, maar toen daarop Gecommitteerden uit de acht
Burgercompagnien zich den 4den September bij de Vroedschap hadden beklaagd over
de Haagsche Courant, en hare tusschenkomst hadden ingeroepen om bij den
Magistraat van 's Hage of by Gecommitteerde Raden te bewerken, dat die courant
voortaan de eer der Utrechtsche burgerij onaangetast zou laten, werd aan den
Stads-Drukker Gerardus Van den Brink het verder verkoopen van het blad verboden.
Er waren toen zelfs te Utrecht menschen die ‘overeenkomstig de wetten’ maatregelen
wenschten te zien genomen tegen Van den Brink; bij dat denkbeeld teekende de
verslaggever der Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken zeer terecht aan: ‘Wy nemen
geen party, hoegenaamd, voor de Haagsche Courant, maar stellen ons altyd in de
bres voor de Vryheid der Drukpersse. Immers wisten de Heeren Gecommitteerden
wel, dat 'er geene Wetten tegen de Licentie der Drukpers, tegen de Pasquillen zyn;
of zo 'er die zyn, dat dezelven dan, in voorige tyden gemaakt, thands zyn afgeschaft;
of, zo ze nog al niet afgeschaft zyn, dat zy dan ten minsten reeds een geruimen tyd
geslapen hebben; en dat zy omtrend alle andere Dagpapieren en Geschriften, tegen
Steden en Leden van Regeeringen, door het geheele Land, slapende, niet alleen tegen
een enkele Courant mogen waakende gehouden worden’1.

1

Nieuwe Nederl. Jaarb. 1786, blz. 1132-35. Kroniek van het Hist. Gen. te Utrecht, 6e serie,
2e deel, blz. 31.
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Dat de 's Gravenhaagsche Courant, op die manier wordende behandeld, niet gunstiger
gestemd werd jegens Utrecht en hare bevolking laat zich begrijpen. Zoo verscheen
dan ook in de 's Gravenhaagse Woensdagse Courant van 20 December 1786, No.
178, de volgende mededeeling, die in het nummer van Maandag 1 Januari 1787, No.
1, in zooverre werd verbeterd, als dat het gebeurde niet te Wezel, maar te Ham had
plaats gehad.
‘DE GEBRITSTE MAJESTEIT.’
‘Getrokken uit een brief uit WEZEL van den 12 December.’
‘Ik moet UEd. nog een zonderling geval melden, het welk by UEd. denklyk onbekend
zal zyn, wyl het niet waarschynlyk is, dat de held van het stuk, by zyne terugkomst
in Utrecht, met zyn bekomen eerteken voor zyne heldendaad zeer zal gepronkt hebben.
Deze held is zekere RAVE', woonagtig te Utrecht, alwaar hy, zo ik het wel heb, een
lakenwinkel doet. Dit Heertje, zeker in verbeelding zynde, zig onder zyne
mede-Majesteiten te Utrecht te bevinden, had de onbeschaamdheid, alhier in een
logement Zyne Doorl. Hoogheid den Prins van Oranje, Erfstadhouder van Nederland,
op eene schandelyke en infaame wyze te schenden en te lasteren, en wel in
tegenwoordigheid van twee Pruissische Officieren. Dezen zwegen, schoon zy van
spyt meenden te bersten, dat zy door een zotten beuling en windmaker, zo als zy hem
beschouwden, den Doorlugtigen Zwager van hunnen Koning dusdanig hoorden
onteeren. Een van hun begaf zig naar den Commandant op de hoofdwagt, en gaf
denzelven kennis van het voorgevallene. De Commandant beval hem, zes

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

90
Grenadiers te nemen en dien onbeschaamden kaerel uit het logement te halen en in
de wagt te brengen. De Officier met de grenadiers aldaar komende, had het Sinjeurtje
weinig zin om die gewapende lieden tot geleiders aan te nemen; doch 'er hielp geen
tegenhaspelen; schoon hy dadelyk bestierf, zoete woordjes gaf en geheel van toon
veranderde, het kon hem niets baten. Hy werd dan naar de wagt geleid, daar hy dien
dag en den volgenden nagt in bewaring werd gehouden, en des anderendaags op de
volle parade, onder eene verbazende menigte van aanschouwers, wyl het geval zig
ras verspreid had en elk begerig was, om eene Utrechtsche Majesteit te zien inhuldigen
en kronen, voor het front, over eene brits gelegd, waar na men hem 50 dugtige
bilslagen deed toetellen, welken hy met veel heldhaftigheid, onder het gestadig
gekerm van genade, genade, myne Heeren, het zal niet weêr gebeuren, doorstond.
Deeze plegtigheid verrigt zynde, werd de nu gebritste Majesteyt, overeenkomstig
derzelver waardigheid, met een escorte de poort uitgebragt, en tot een reispenning
met eenige schuppen voor het gekneusde agterstuk beschonken. Indien men al de
Majesteiten in UEd. Republiek op die wyze kroonde, ik geloof zeker, dat de lust tot
Majesteitje spelen wel wat zou overgaan.’
Na eenig gekibbel over dit stuk in de couranten deed Ravé Gosse den 5den Februari
tegen den volgenden dag dagvaarden, ‘om te verschijnen ter Arrest Rolle van den
Ed. Achtb. Gerechte dezer stad Utrecht, en aldaar zo ter verantwoording van het
Arrest, onder den Boekverkoper Ten Bosch gedaan, als anderzints, te hooren eisch
doen, met Edictale Citatie en Insinuatie in forma’1. Waarop deze procedure uitliep
is mij evenwel niet gebleken.

1

Nieuwe Nederl. Jaarb. 1787, blz. 346.
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Gecommitteerde Raden zagen zich in 1787 ook alweêr genoodzaakt om Gosse tot
zijn' plicht te brengen. Den 5den Juli van dat jaar rapporteerden ze aan de Staten van
Holland ‘dat zy den Courantier Gosse zeer sterk hadden onderhouden, en hem eene
passage uit de Nacourant van den vorigen dag doen ligten, en verboden, dien Courant
uit te geeven, zoo als hy eerst geweest was, en zyne Nacourant van twee dagen te
voren in handen van den Fiscaal Luyken gesteld.’ En niet alleen keurde H. Ed. Gr.
Mog. het gedrag van Gecommitteerden goed, maar ze verzochten en machtigden hen
ook, om als Gosse zich weêr te buiten ging, hem dan het verder uitgeven zijner
courant te verbieden1.
Het kan geen verwondering baren dat eene courant, die aan gekroonde hoofden
en aan bijzondere personen zooveel aanstoot gaf, en aan de Regeering van de plaats
harer inwoning zoo bij herhaling last veroorzaakte, te midden van den heftigsten
partijstrijd die zich denken laat, bijnamen kreeg door den spotlust en de wraakzucht
harer tegenstanders uitgedacht, als: de Ojevaars-Courant, de Beuzel-Courant, de
Leugen-Courant, Het Haagsche Vod, de Prulle Winkel, het Schand Papier, het Hof
Paskwil, en het Oproer-Blad 2. Zoo zegt ook in Het Saturdags Kroegpraatje, No. 19,
van 8 Juli 1786, Piet, over de 's Gravenhaagsche Courant sprekende: ‘of de Ojevaars
Kranteman most het weer liegen, zoo as zen gewoonte is.’ En tot die uitingen van
spotternij tegen het blad behoort ook het ‘Gevonden Dicht-stuk, op het vertrekken
van Zyne Doorl: Hoogheid Willem de Vde, van 't Loo naar Nymeegen. Verrykt met
een Voorrede aan Franc

1
2

Nieuwe Nederl. Jaarb. blz. 1739, 40.
De Haagsche Correspondent, dl. 1, blz. 4.
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van Berkhey, en een half voltooyde Nieuwjaarswensch. Door Pierre Gosse Junior.
Te bekomen by de meeste Vaderlandsche Boekverkopers. 1787.’ 8 blz. 8o.
Een artikel in de Fransche Haagsche Courant van 29 Februari 1788 gaf aanleiding
tot eene klacht van den kant van Z.H. den Bisschop en Prins van Luik. Diens Minister
Envoyé, de Heer de Magis, leverde op Donderdag 20 Maart 1788 bij de
Staten-Generaal eene memorie in, houdende ‘les plaintes & les representations les
plus instantes, contre la licence outrée de plusieurs Gazettiers de Hollande, qui, depuis
quelque tems se permettent toutes sortes d'Articles contre le Gouvernement de Liège;
& ici specialement contre le Gazetier de la Haye, qui dans sa Feuille du 29 Fevrier
dernier, a ôsé calomnier la personne même de son Altesse; en rappellant méchamment
une affaire de par interêt particulier, qui a été finie déja depuis plusieurs années, par
transaction, & qui, en cas de poursuite & d'ulterieur playdoyer, n'est nullement de
nature à être rapportée dans des Gazettes; mais est uniquement du ressort judiciaire
par devant des Tribunaux competents, ou l'on ne craindra point de suivre les citations
quelconques des quelles auront lieu; & ou l'on saura faire triompher la Justice & la
verité.’ - ‘Dans ce temeraire Article,’ dus luidde het verder, ‘l'outrage est d'autant
plus Criminel, qu'en portant directement contre la personne d'un Souverain, la
malignité du redacteur y a artificieusement contourné & falsifié toutes les faits & les
circonstances.’ - ‘Toutes les loix Divines & Humaines se soulevant contre l'atrocité
de pareils Ecrivains & des Editeurs leurs Complices; Son Altesse Monseigneur le
Prince Eveque demande instamment à Leurs Hautes Puissances; & elle attend avec
une entière confiance de leur équité & magnanimité, qu'elles daigneront pour le
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passé, faire punir d'une maniere exemplaire, ces coupables Gazetiers, & pour le Futur
pourvoir à ce qu'ils contiennent leur feuilles dans les bornes convenables.’ 's
Anderendaags werd daarenboven ter Generaliteit eene missive gelezen van den Heer
Van der Hoop, H.H.M. Minister te Luik, die van den Heer de Chestres, Raad en
Secretaris van den Geheimen Raad van den Prins-Bisschop, afschrift had gekregen
van bovenvermelde memorie, en zelfs bij den Bisschop was geroepen om persoonlijk
diens misnoegen te vernemen.
Aan uitvoerig onderzoek haperde het alweêr niet. Vooreerst namen de
Gedeputeerden van Holland de stukken over; verder stelden de Staten-Generaal op
Woensdag 9 April 1788 een afschrift in handen van de Heeren van Heeckeren van
Khell en andere H.H. Mog. Gedeputeerden tot de zaken van de Plakkaten en
Reglementen, terwijl acht dagen later, Woensdag 16 April 1788, de Heeren van
Welderen en andere H.H. Mog. Gedeputeerden tot de Buitenlandsche Zaken rapport
uitbrachten. En L.P. van de Spiegel, de Raadpensionaris, verzekerde in een' brief
van 14 April aan Baron van der Borch, Drossaard der Stad en Lande van Breda, dat
hij zeer verontwaardigd was geweest over de verregaande buitensporigheid van den
Haagschen Courantier; dat hij reeds, voordat de Heer de Magis zijne memorie had
ingediend, zoowel uit naam van Gecommitteerde Raden als in zijn particulier
maatregelen had genomen, dat iets dergelijks in het vervolg niet meer zou gebeuren
op het gevaar af eener zeer ernstige straf voor den courantier, die dan ook zijn
leedwezen had betuigd onder verklaring, dat het bedoelde bericht hem woordelijk
uit Luik was toegezonden, maar die beloofd had voortaan met meer omzichtigheid
te zullen handelen; eindelijk, dat hij Zijne Hoogheid de verze-
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kering geven kon, dat stipt de hand zou worden gehouden aan gemelde bedreiging,
en dat men niet zou nalaten om aan den Heer de Magis een voegzaam antwoord te
doen toekomen. En dit had dan ook plaats, want de Heer Slicher, Agent van H.H.M.,
kreeg in last om den Heer de Magis een uittreksel te overhandigen uit de Resolutiën
der Staten-Generaal, waarbij verklaard werd ‘dat het haar Hoog Mog. zeer leed was,
dat door een van de Courantiers, door deszelfs onbezonnen schryven, ongenoegen
aan zyne Hoogheid was gegeeven. Dat aan zyne Hoogheid al te wel bekent waren
de sentimenten van ware hoogachting en attachement die haar Hoog Mogende hadden
voor den Persoon van zyn Hoogheid, als dat hoogstdezelve in het allerminste zoude
kunnen twyffelen aan de indignatie die haar Hoog Mog. over de insolentie van
gemelde Courantier gevoelden. Dat sy niet zouden nalaaten de noodige voorzieninge
te doen, dat gemelde Courantier niet alleen wegens zyn voorsz wangedrag behoorlyk
gecorrigeert, maar ook voor het toekomende gelast mogt worden, zig op die of
soortgelyke wyze niet meer te emancipeeren, en zorge te draagen, dat nooit iets in
het allerminste in zyne Couranten mogt influeeren waar door de geringste aanstoot
aan zyn Hoogheid, of een van deszelfs Ministers mogt worden gegeeven.’ Bij deze
Resolutie was de uitvoering aan die van Holland overgelaten, - op welke wijze is
mij niet gebleken -, terwijl die van Utrecht en Friesland de gelegenheid aangrepen
om de aandacht te vestigen op de resolutiën door de vertegenwoordiging van hunne
gewesten, rakende de licentie der courantiers, genomen en reeds vroeger ter kennis
van de Staten-Generaal gebracht1.

1

Resolutiën Staten-Generaal van Donderdag 20 Maart 1788, blz. 247; van Vrijdag 21 Maart
1788, blz. 249; van Woensdag 9 April 1788, blz. 323; van Woensdag 16 April 1788, blz.
358. Mr. G.W. Vreede, Inleid. tot eene Gesch. der Nederl. Diplom. 2e Ged. 1e Stuk, Bijlage
XI, blz. 24.
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De laatste klacht tegen de Fransche Haagsche Courant, waaromtrent ik inlichtingen
kan geven, is die waarvan de Heer Hatin en de Allgem. Literatur-Zeitung met een
enkel woord melding maken (zie hierboven blz. 43). In het Supplément van het
nummer van Vrijdag 28 Mei 1790, No. 64 - blijkens opgave van den Heer J.H.
Hingman ingebonden bij de straks te vermelden Resolutie van Gecommitteerde
Raden, voorhanden op het Rijks-Archief, - was de volgende mededeeling opgenomen
betreffende den Koning van Pruissen Frederik Willem II: ‘On dit enfin que des soins
domestiques, entièrement domestiques, et qui ne sortent pas de l'enceinte du palais
royal forment un nouvel obstacle qui retient le Roi de Prusse. Des attachements
nouveaux, des liens étroitement serrés l'arrètent à sa cour, dont il ne se séparera,
croit-on, que difficilement.’ Den daaropvolgenden Dinsdag, 1 Juni 1790, werd van
de Spiegel, de Raadpensionaris, over die mededeeling aangesproken door den Chargé
d'affaires van Zijne Pruissische Majesteit, die zijn voornemen te kennen gaf om over
die zaak eene memorie in te dienen bij de Staten-Generaal. Dit was voldoende om
te weten wat men te Berlijn verlangde. En van daar dat de Raadpensionaris
onmiddelijk aan Gecommitteerde Raden voorstelde om den courantier over zijn
onbetamelijk artikel te onderhouden. Het schijnt wel dat dit collegie dien dag in eene
booze luim was, want op staanden voet werd Gosse ontboden en hem kortweg de
zes weken aangezegd1, eene straf die hij voor alle zijne vorige zonden misschien
dubbel en dwars verdiend had, maar die niet evenredig

1

Resol. van Gecommitteerde Raden van 1 Juni 1790.
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was aan het toen gepleegde vergrijp, waarvan de juistheid of onjuistheid zelfs buiten
onderzoek bleef.
Niet lang daarna verschenen zekere Gedachten op het Leezen van de Haagsche
Courant, een 18 regelig vers gedagteekend uit ‘Amsterdam. In 't Coffyhuis 5 July
1790,’ dat ik op het Haagsch Museum aantrof, en misschien wel van Bs. Bosch is,
omdat het zijn ‘Gedachten van een Inwooner van Poortvliet.’ En toch heb ik
aanteekeningen die doen vermoeden, dat Bs. Bosch eerst in de laatste maanden van
1790 te Poortvliet werd beroepen.
Een bericht in de 's Gravenhaagse Courant van Maandag 30 Maart 1795, No. 38,
onder de rubriek Duitschland, gedagteekend ‘Van de ZOOMEN van de MAIN, den 12
Maart’ betreffende ‘den aanmarsch van een groot aantal Pruissische Troupes naar
Westphalen,’ gaf aanleiding dat de Gecommitteerden van Gelderland het voorstel
deden ter Generaliteit, dat Gosse ernstig zou worden onderhouden, daar zulke
‘berichten niet anders konden dienen, dan om aanleiding tot combustie en oproer te
geven, hetwelk in deeze tyden diende te worden voorgekomen.’ Eene missive van
H.H.M., dd. 1 April 1795, bracht de zaak ter kennis van de Provisioneele
Repraesentanten van het Volk van Holland, en deze stelden de zaak op Donderdag
2 April in handen van het Committé van Algemeen Welzijn. Nu zou het niet
onmogelijk zijn, dat de mondelinge voordracht door den President van dat Committé
omtrent Gosse op Vrijdag 3 April 1795 bij de Repraesentanten gedaan, die 's
anderendaags zou worden bepraat1, hierin heeft bestaan, dat men tot algemeen welzijn
de 's Gravenhaagsche Courant aan de Wed. Gosse

1

Decreeten van de Prov. Repraesent. van het Volk van Holland van Donderdag 2 April 1795,
blz. 42; van Vrijdag 3 April 1795, blz. 65.
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en Zoon ontnemen moest; want het is opmerkelijk dat No. 41, van Maandag 6 April
1795, de laatste courant is geweest die door gemelde firma is uitgegeven.
Dat Gosse een woelwater van het eerste soort was blijkt duidelijk uit al het
medegedeelde; toch was hij dit misschien minder in eigen persoon, dan wel als het
orgaan eener onstuimige partij, die stellig meer dan hare niet minder heftige
tegenstanders bijgedragen heeft tot den val der oude Republiek. Dat hij in
briefwisseling was met verschillende heethoofden der Oranjepartij spreekt van zelf,
maar wordt volledig bewezen door het bestaan eener ‘Correspondentie v.P. Gosse.
Verzamel. v. eigenh. brieven van Gosse aan Le Francq v. Berkhey, Allamand en a.
en brieven van sommigen hunner aan hem, 1785-87, m. gedr. en deels m. aanteek.
voorz. polit. blad. en stn. uit dezen en vroegeren tijd, waarop deze brieven betrekking
hebben. Deze briefwisseling is grootendeels van polit. inhoud. Ruim 50 st. in 1 h.
led. bd. 4o. Belangr. verzam.’1. Maar dat werkelijk sommigen dier zoogenaamde
vrienden van Oranje hem mededeelingen toezonden, daarvan heb ik slechts één
bewijs kunnen vinden, en wel in de courant van Maandag 1 Januari 1787, No. 1, waar
eene ‘MISSIVE uit Leiden van den 26 December’ voorkomt geteekend: L.F.V.B. Van
myne vrye Haarstee op de Koepoortsgragt, den 23 (sic) December 1786.’
De onrust dier tijden en de onstuimige aard der 's Gravenhaagsche Courant spreekt
ook in de afwisseling der verkrijgbaarstelling van het blad te Amsterdam. Uit Amstels
Driedaags Treur-Toneel, blz. 32, aant. y, en uit een' Aanmerkenswaardige Brief over
den Inhoud van No.

1

Catal. Dr. C. Gobee en P. Hofman Peerlkamp, Amst. Fred. Muller, 1868, No. 929; Catal.
Mr. J.v. Lennep, Idem 1871, No. 1061.
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30. der Vaderlandsche Byzonderheden, blz. 6, aant. toch blijkt, dat de courant vóór
de onlusten te Amsterdam uitgegeven werd bij Dronsberg en Zoon, doch sedert tot
op het overgaan van Hattem en Elburg bij Martinus De Bruin, beiden boekverkoopers
die niet bekend staan als buitengewoon heftige Oranje-klanten; maar daarna trad de
vurige Hendrik Arends als uitgever op, die bij zijne vlucht in 1787 vervangen werd
door J.H. Trop op den Zeedijk bij de Nieuwmarkt, om later weer voor Arends plaats
te maken. Uit de courant zelve kan ik dit alles niet staven. Wel verdween met Mei
1782 in het hoofd der courant de verkrijgbaarstelling te Amsterdam bij de Weduwe
C. De Groot op de Warmoesgracht bij het Singel, wel blijkt uit de nummers 74 tot
en met 86 van den jaargang 1784, dat met Vrijdag 2 Juli van dat jaar H.W. en C.
Dronsberg, op den Dam bij de Beurssteeg, als uitgevers optraden; maar van Martinus
De Bruin vond ik geen melding gemaakt. Wel leest men in het hoofd van No. 115,
van Vrijdag 8 September 1786: ‘WERD GEADVERTEERD, dat de HAAGSCHE COURANT,
aanstaande MAANDAG en vervolgens te AMSTERDAM zal werden uitgegeeven by H.
ARENDS, Boekverkooper op het Cingel op het Kleine Veer,’ welke aanwijzing bij
de derde en laatste plaatsing in No. 117 verbeterd werd in ‘Kleere Veer,’ maar van
J.H. Trop, en het andermaal optreden van Arends, heb ik niets ontdekt.
Drukfouten of vergissingen in den druk zijn altijd lastige dingen, maar bij couranten
kunnen ze tot verdere verwarring leiden. Op enkelen van die fouten, waarop ik in
den jaargang 1781 en eenige volgenden stuitte, wil ik als voorbeeld en tot
waarschuwing wijzen. Zoo vindt men No. 77, van Maandag 28 Juni 1781, in plaats
van No. 76, van Maandag 25 Juni 1781, gelijk blijkt uit
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de dagteekening in het adres en uit het volgende nummer, zijnde dit No. 77, van
Woensdag 27 Juni 1781. Zoo was in den jaargang 1784 No. 94 niet de Maandagse,
maar de Woensdagse Courant van 4 Augustus. Zoo draagt de courant van Vrijdag 2
November 1787 het nummer 174, - Na-Couranten en Extraordinaire Couranten telden
in de rij meê, - terwijl de daaropvolgende courant van Maandag 5 November het
cijfer 147 voert, welke fout niet werd hersteld, zoodat de laatste courant van 1787
het nummer 171 draagt. Zoo vindt men in den jaargang 1793 de courant van Vrijdag
15 Maart voorzien van het cijfer 32, maar de daaropvolgende courant droeg ook dat
nummer, ofschoon daarna met No. 34 werd voortgegaan. En zoo zijn er meer. Genoeg
om tot voorzichtigheid aantesporen bij het aanhalen van couranten!
Omtrent het adres der 's Gravenhaagsche Courant valt optemerken, dat met No.
140, van Woensdag 17 November 1784, de dagteekening werd weggenomen; zoo
verviel met No. 64, van Woensdag 28 Mei 1788, achter den naam van P. Gosse de
aanwijzing: Junior, en met No. 27, van Maandag 4 Maart 1793, de opgave der
woonplaats: op het Plein. En dat P. Gosse in de tweede helft der maand Maart 1794
overleden is, valt afteleiden uit de omstandigheid, dat met No. 36, van Maandag 24
Maart 1794, het adres werd: ‘In 's Hage by de Wed. P. Gosse en Zoon op het Pleyn,’
welk laatste woord met de maand Juli daaraanvolgende weer als Plein voorkomt,
toen tegelijkertijd de dagteekening in het adres herleefde.
Dubbele couranten, van 4 bladzijden, waren door de behoefte aan meer ruimte
langzamerhand veelvuldiger in het leven geroepen; toch bleven ze, zelfs te midden
van de drukste en woeligste dagen, tot de uitzonderingen behooren, omdat de
Zaterdagsche Courant, waarover straks,
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met Na-Couranten en Extraordinaire Couranten reeds voor een gedeelte in het gemis
aan ruimte voorzagen. - Tusschen No. 34, van Maandag 20 Maart 1786, en No. 163,
van Maandag 8 October 1787, trekt het de aandacht dat aan sommige kolommen
eene breedere afmeting werd gegeven, in welk geval het blad niet op zijde werd
gedrukt, en welke omstandigheid ook haren invloed had op de letter in het hoofd. Eene nieuwe letter, reeds in Januari te voren beloofd, werd met No. 123, van Maandag
30 Juli 1787, ingevoerd, tegelijk met een nieuw wapen, waaraan behoefte scheen te
bestaan, omdat sedert het laatst van September 1786 nog wel eens het vroegere, door
De Groot gebruikt, gebezigd was. - Het opschrift van de courant werd met het nummer
van 9 Maart 1791, dat bij gelegenheid van den verjaardag van Willem V, daags te
voren gevierd, luisterrijk versierd was, veranderd in: Ao. 1791. No. 29. 's
Gravenhaagse Courant. Woensdag den 9 Maart, in plaats van: 's Gravenhaagse
Woensdagse Courant van den 9den Maart; zoo werd ook sedert dit jaar, als de courant
op den eersten dag der maand uitkwam, die dagteekening niet meer gelijk te voren
in letterschrift, maar in cijfers aangewezen; en evenzoo trekt het de aandacht, dat in
de jaargangen 1791 en eenige volgenden de nummering niet zelden met cursieve
cijfers plaats vond.
Nog in het laatst van de maand Augustus 1786 kwam de 's Gravenhaagsche Courant
driemaal 's weeks uit op Maandag, Woensdag en Vrijdag; de onrust dier dagen riep
evenwel de Zaterdagsche Courant in het leven. Ze werd in No. 107, van Vrijdag 25
Augustus 1786, op de volgende wijze aangekondigd: ‘AAN HET PUPLIEK! Uit hoofde
der menigvuldige Stukken en intressante Brieven, waar meede wy dagelyks door
onze waardige Correspon-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

101
denten verëerd worden, zullen wy in 't vervolg genoodzaakt zyn, vier in plaats van
drie Couranten Wekelyks, namentlyk des Maandags, Woensdags, Vrydags en
Zaturdags uit te geeven; en zullen dezelve regulier aan onze geäbonneerde Leezers
bezorgt worden, mits dezelve boven de gestelde prys van ƒ 6 - : - in 't Jaar betaalende;
zullende op morgen, de eerste Zaturdagse Courant worden uitgegeeven.’ En zoo was
dan de eerste Zaterdagse Courant die van 26 Augustus 1786, No. 108. Dertien maanden
later, toen Willem V, na juist twee jaren buiten 's Gravenhage te hebben doorgebracht,
bij de zegepraal van de Oranjemannen en van de Hofpartij aldaar terugkeerde, kreeg
ze evenwel den eigenaardigen naam van Hof Courant, waarvan de eerste was: Ao.
1787. No. 155. Hof Courant. Zaturdag den 22 September. In 's Hage by Pierre
Frederik Gosse, Boekverkoper en Drukker van Z. D.H. 1 blz. folio, in 2 kol. met het
Haagsche wapen tusschen twee klimmende leeuwen. In dit nummer leest men het
volgende ‘P.S. De Hof-Courant zal in het vervolg geregeld des Zaturdags worden
uitgegeven. De overgroote vreugde zo van ons, als van Zetters en Drukkers, welke
laatste schier geen geduld hebben om aan hun werk te blyven, brengt ons in de
noodzaaklykheid om dezelve voor ditmaal zeer te bekorten.’1. Het volgende nummer
was: Ao. 1787. No. 159. Hof Courant. Zaturdag den 29 September. In 's Hage by
P.F. Gosse, Boekverkoper en Drukker van Z.D.H. in de Spuystraat. 2 blz. folio, in
2 kol. gedrukt, met een wapen uitmakende twee schilden, het eene onduidelijk, het
andere de Pruissische adelaar, omgeven van lofwerk en gedekt door eene kroon.

1

De mededeeling van den Heer A.D. Schinkel, dat de Hot Courant op Dinsdag, Donderdag
en Zaterdag uitkwam, is dus onjuist.
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Met het derde nummer, van Zaterdag 6 October 1787, kreeg de Hof Courant evenwel
haar eigen nummer, zoo dat dit nummer als No. 3 werd aangemerkt. Al schijnt ook
Gosse de Zoon, blijkens het adres, meer in het bijzonder met de zorg voor deze
courant belast te zijn geweest, zoo maakte ze toch één geheel uit met de andere
nummers; van daar dat in de courant van Vrijdag 28 September 1787, No. 158, gelezen
wordt: ‘P.S. Door gebrek aan tyd en plaats, zyn wy genoodzaakt eenige Advertentien
tot onze Hof-Courant van morgen uit te stellen’; en in No. 160, 161 en 162: ‘P.S. Een
ieder die in 't vervolg eenige ADVERTENTIEN in de HAAGSCHE ofte in de
HOF-COURANTEN zal gelieven te laaten plaatsen, werd verzogt ofte des noods
gewaarschouwt, dat dezelve ten dien einde moeten bezorgt werden, des Saturdags,
Maandags, Woensdags, en Donderdags, ofte ten aller laatsten, des Sondags,
Dingsdags en Donderdags, 's morgens voor tien uuren, aan het Huis van den
Courantier GOSSE op het Plein in 's Hage, naar dien dezelve anders onmogelyk in
de eerst daar op volgende Couranten zullen kunnen geplaatst werden.’ Eénmaal het was bij No. 8, van Zaterdag 10 November 1787 - kwam er echter verwarring,
want hier luidt het adres: ‘In 's Gravenhage by P. Gosse Junior en Zoon, op het Plein.’
Die Hof Courant nu met haren zelfstandigen naam en met haar eigen nummer,
ofschoon niet anders dan de Zaterdagsche uitgave der 's Gravenhaagsche Courant,
zal den inbinder steeds in tweestrijd brengen wat te doen: óf haar afzonderlijk
bijeenhouden, óf wel haar wekelijks eene plaats inruimen; het eerste heeft plaats
gehad bij het exemplaar der 's Gravenhaagsche Courant op het Gemeente-Archief te
Rotterdam, waar de Hof Courant evenwel slechts tot 1790 voorkomt, het laatste bij
dat van den Hoogleeraar
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Fruin te Leiden, waar ze zoo goed als volledig is te raadplegen.
Aan drukfouten heeft het bij die Hof Courant niet ontbroken. Het eerste nummer
van den jaargang 1788 heette nog van 1787 te zijn, terwijl No. 51, van 13 December
1788, het jaartal 1799 voert; en het nummer van 28 Juni 1788 droeg het cijfer 29, in
plaats van 26, terwijl No. 42 in 't geheel niet werd gebezigd. In 1789 werd de courant
van 21 Maart van het cijfer 12 voorzien in plaats van 13, en in 1790 die van 13 Maart
als 11 genummerd in plaats van 12. Zoo kreeg in 1793 de courant van 13 Juli het
cijfer 27 in plaats van 28, en die van 27 Juli het nummer 27 in plaats van 30, welke
fout doorliep tot en met No. 36, van 28 September, waarna het volgende nummer,
van 5 October, bovendien nog als No. 41, in plaats van No. 40, werd gemerkt; eindelijk
staat op de courant van 21 September 1793: ‘den 12 September.’
Bij de Hof Courant doen zich natuurlijk dezelfde vervelende
microscopisch-bibliographische opmerkingen voor met betrekking tot het hoofd,
adres en vorm als bij de 's Gravenhaagsche Courant. Afzonderlijk moet echter worden
aangeteekend, dat met No. 38, van Zaterdag 17 September 17911 een nieuw wapen
werd aangebracht bestaande uit twee schilden: het Engelsche met de spreuk Honi
soit qui mal y pense, en de Pruissische adelaar, beiden gesteund door twee klimmende
leeuwen en gedekt door de kroon; en dat met No. 15, van Zaterdag 12 April 1794,
het adres aldus werd ingekort: ‘In 's Gra-

1

Ik heb ook gezien: Oranjes Jubel-Courant, of Nederlandsch Gedenkblad, enz. enz. 8 Maart
1791, in plano, in vijf kolommen, met het wapen der Hof Courant, in 's Hage bij J.F. Jacobs
d'Agé uitgegeven.
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venhage by P.F. Gosse, in de Spuistraat.’ Het laatste nummer van de Hof Courant
was No. 3, van Zaterdag 17 Januari 1795; toen volgde: Ao. 1795. No. 4. 's
Gravenhaagse Courant. Zaturdag den 24 January. In 's Hage by de Wed. P. Gosse
en Zoon op het Plein, den 24 January 1795, met het gewone Haagsche wapen van
1781, en niet op zijde gedrukt; en daarop No. 5, van Zaterdag 31 Januari 1795, voor
het eerst met het ‘Vryheid, Gelykheid, Broederschap,’ en de aanwijzing ‘(Het Eerste
Jaar der Bataafse Vryheid).’ Verder valt optemerken, dat No. 8, van 21 Februari, het
nummer 10 draagt, dat No. 9, van 28 Februari, ook nummer 10 draagt, dat No. 10,
van 7 Maart, nummer 11, en No. 14, van 4 April, nummer 13 draagt.
Immers sedert den vorigen Zondag, 18 Januari 1795, bestond er geen Hof meer,
en hadden de Oranje-mannen uitgepraat. Maar zoo diep zat het Oranje niet bij moeder
Gosse en Zoon, of beiden wisten zich, met het oog op eene winstgevende zaak, te
plooien en te schikken naar de omstandigheden. Het ‘Vryheid, Gelykheid,
Broederschap,’ werd zelfs, tegelijk met ‘(Het Eerste Jaar der Bataafse Vryheid.)’ op
No. 13, van Vrijdag 30 Januari 1795, aangebracht, en, alsof men er nog meer openlijk
voor wilde uitkomen, werden de haakjes, waar tusschen de nieuwe tijdrekening als
ter sluik was geplaatst, reeds met No. 19, van Vrijdag 13 Februari, weggenomen. Die
rekbaarheid van beginselen voorkwam nogtans niet den ondergang van de 's
Gravenhaagse Courant; met No. 41, van Maandag 6 April 1795, was het met haar
gedaan, en werd ze door de Haagsche Courant van Johannes De Groot vervangen.
Maar eene bloeiende courant-drukkerij als die op het Bleijenburg - waarvan
omstreeks dezen tijd zekere J.
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Blom directeur was1 - die 25 jaren in gang was gehouden, zoo plotseling te doen
stilstaan, was wat veel geëischt; en de uitkomst bewees dat dit ook niet verlangd
werd; want De Nieuwe Nederlandsche Courant, waarmede de familie Gosse aanstonds
te voorschijn kwam2, werd door de patriotten van 1795 ongemoeid gelaten. Het eerste
nummer van die courant was getiteld: Vryheid, Gelykheid, Broederschap. No. 1. De
Nieuwe Nederlandsche Courant. Woensdag den 8 April 1795. Het Eerste Jaar der
Bataafsche Vryheid. In 's Hage, by Marguerita van Kolb, op het Plein. 2 blz. folio,
in twee kol. en op zijde gedrukt. Het tweede nummer miste in het adres de
plaats-aanwijzing ‘op het Plein,’ terwijl het derde tot adres had: ‘In 's Hage, ter
Courant-Drukkerye, in de Spuystraat.’ Ook in Zeeland had die Nieuwe Nederlandsche
Courant met het daarbij behoorende Zaterdagsche nummer, of Generaliteits-Courant,
waarover straks, aftrek; blijkens eene advertentie toch in de Amsterdamsche Courant
van Zaterdag 2 Mei 1795, No. 53, was ze te Middelburg bij den boekhandelaar Burger
J. Van de Sande verkrijgbaar. Met No. 20, van Vrijdag 22 Mei 1795, kwam er vrij
wat verandering in het hoofd van het blad, vooral veroorzaakt door het vignet
waarmede de courant werd opgesierd, voorstellende de Nederlandsche maagd,
hebbende in de rechterhand de speer met den vrijheidshoed er op, rustende met de
linkerhand op het Haagsche schild, en hebbende aan de linkerzijde koopmansgoederen
waarop de letters V.O.C. staan. Titel en adres luidden nu: De

1
2

Zie eene advertentie in de 's Gravenhaagse Courant, No, 23, van 23 Februari 1795.
Ook de aanteekening van den Heer A.D. Schinkel omtrent het ontstaan van deze courant is
dus geheel onjuist.
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Nieuwe Vrydagse Nederlandsche Courant Van den 22 Mey. - In 's Hage, by
Pieter-Frederik van Kolb, in de Spuystraat. Maar met het volgende nummer, No. 21,
De Nieuwe Maandagse Nederlandsche Courant, van 25 Mei, hadden er op nieuw
verschikkingen in het hoofd plaats. Dat werkelijk achter den naam Van Kolb die van
Gosse werd verscholen gehouden, bewijst ten overvloede nog zekere advertentie in
de Haagsche Courant van De Groot, van Woensdag 10 Juni 1795, No. 27, waar sprake
is van ‘de zogenaamde Nederlandsche Courant van den 6 Juny 1795, welke nu by
van Kolb, doch voorheen by den befaamden Gosse onder den tytel van Haagsche
Courant, of liever het Haagsche Schandblad werd gedrukt en uitgegeven.’ Verder
valt nog optemerken, dat met No. 40, van Woensdag 8 Juli 1795, in het hoofd de
woorden ‘Gedrukt in 's Gravenhage’ werden gebracht, en dat toen het adres werd:
‘Werd uitgegeven by Pieter-Frederik van Kolb, in de Spuystraat;’ dat met No. 85,
van Woensdag 21 October 1795, de woorden ‘Vryheid, Gelykheid, Broederschap,’
die sedert No. 20, toen het vignet was aangebracht, hunne oorspronkelijke plaats
hadden verlaten, weder bovenaan kwamen. Eindelijk teeken ik aan, dat de courant
van Maandag 10 Augustus het nummer 55 in plaats van 54 draagt, evenals die van
Maandag 21 December het nummer 112 in plaats van 111.
De Zaterdagsche uitgave van De Nieuwe Nederlandsche Courant droeg den naam
van Generaliteits-Courant, maar onder dien titel heeft ze zich slechts tot het einde
van 1795 gehandhaafd. Het eerste nummer verscheen onder den titel: Vryheid,
Gelykheid, Broederschap. No. 1. Generaliteits-Courant. Zaturdag den 11 April 1795.
Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid. (NB. Deze Courant zal alle Zaturdagen
uitgegeven worden.) Word uitgegeven in 's Hage
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door Hermanus Lagerwey. 2 blz. fol. in 2 kol. Daarop volgde Vryheid, Gelykheid,
Broederschap. No. 2. De Nieuwe Generaliteits-Courant. Zaturdag den 18 April 1795.
Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid. In 's Hage, ter Courant-Drukkerye, in de
Spuystraat. Maar No. 3 droeg weêr den titel van Generaliteits-Courant. Toen met
het vijfde nummer, van Zaterdag 9 Mei, een vignet werd aangebracht bestaande in
den klimmenden leeuw, hebbende in de rechterpoot de speer met den hoed er op, en
in de linker den pijlbundel, werd het opschrift: Gelykheid, Vryheid, Broederschap.
No. 5. Ao. 1795. Generaliteits Courant. Saturdag den 9 Mey. Het Eerste Jaar der
Bataafsche Vryheid. Janus Verrezen1 beschreef in zijn 8ste nummer, van Maandag
25 Mei 1795, blz. 34, dit vignet als ‘verbeeldende de Nederlandsche Leeuw, met de
zeven pijlen in zijn' linker- en de speer, die hij vrij bevallig en ongegeneerd voor een
wandelstok of badine gebruikt, met den Vrijheidshoed op de punt, in zijnen rechter
klaauw. ('t Is nog al wonder, dat men niet op de gedachten gekomen is, om hem
Chapeau bas, en met den vrijheidshoed onder den arm, te verbeelden.) Mijn Hemel!
riep ik uit - nog nimmer heb ik het beest in zulk eene houding gezien? Het ziet er
zoo mak uit als een schaap, om te vechten (wel te verstaan!) Want anders - duiden
de opslag van zijn oog, de verr' uitsteekende tong, zijn elegante maanen, die zeker
met papillotten van oude Haagsche Couranten opgekruld geweest zijn, en vooral de
goede geïntentioneerdheid van het membrum κατ εχοξην - de schoonste drift aan, om
zich vrij te ... ‘de Hemel behoede ons! Daar toe is hij te oud;’ (hervatte mijn Groot-

1

Verg. mijn artikel in De Nederlandsche Spectator van 2 November 1867, No. 44.
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vader in goeden ernst).’ En weinige regelen verder spreekt Janus dan nog van ‘de
indecente en onachtzame houding - waar mede het beest de zeven
bondgenootschappelijke pijlen in zijn linker knuist houdt, even als of hij voornemens
was omze voor zijn menus plaisirs te verpanden en naar de lombard te brengen.’ Het 6e en 7e nummer onderscheiden zich door de verplaatsing van de woorden
Gelykheid, Vryheid, Broederschap, terwijl de aanwijzing: Het Eerste Jaar der
Bataafsche Vryheid tusschen twee strepen werd gesteld. Ook werd met dat 7e nummer,
van 23 Mei, het adres: ‘In 's Hage, by Pieter-Frederik van Kolb, in de Spuystraat.’
Met No. 8 - ten onrechte is het No. 7 gemerkt - van 30 Mei, werden de woorden
Gelykheid, Vryheid, Broederschap en Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid weer
anders geplaatst, terwijl met No. 13 - eigenlijk 14 - van 11 Juli, in het hoofd de
woorden: ‘Gedrukt in 's Gravenhage’ werden aangebracht, waardoor het adres
veranderde in: ‘Werd uitgegeven, by’ enz. En zoo bleef een en ander tot en met het
nummer van 26 December, waarop, even als bij het vorig nummer, te lezen stond:
‘NB. Met den 1 January 1796 zal deze Courant ophouden, en door eene Zaturdagsche
Nieuwe Nederlandsche Courant vervangen worden.’ Geheel juist was dat niet, want
het door mij in eene portefeuille van Mr. K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg
aangetroffen No. 94, van 11 Juni 1796, had tot titel: De Nieuwe Saturdagse
Nederlandsche Courant.
In de nummers 109 tot en met 116 van De Nieuwe - Nederlandsche Courant luidde
dat bericht dan ook aldus: ‘NB. Na den 1 January 1796 zal deze Courant viermaal 's
weeks, dus ook op Zaturdag, in plaats van de Generaliteits Courant worden
uitgegeven.’ Maar van het verder bestaan dezer courant zijn mij slechts brokstuk-
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ken onder de oogen gekomen, zoodat ik mij bepalen moet bij de aanteekening, dat,
naar 't mij voorkomt, in 1796 een min of meer gewijzigd vignet werd aangebracht,
dat in 1797, toen ook het Vryheid, Gelykheid, Broederschap omgezet was in
Gelykheid, Vryheid, Broederschap, alweer veranderd werd. In 1798 was de titel zelfs
eenigzins anders, blijkens het onder mij berustend nummer: Gelykheid, Vryheid,
Broederschap. Ao. 1798. No. 17. De Nieuwe Haagse Nederlandse Courant. Maandag
29 January. Het Vierde Jaar der Bataafsche Vryheid. In den Haag, by Pieter-Frederik
van Kolb, in de Spuystraat. 2 blz. folio, in 2 kol. en ook op zijde gedrukt, met een
vignet voorstellende de Nederlandsche maagd, hebbende in de rechterhand de speer
met den hoed er op, rustende met de linkerhand op het Haagsche schild, en hebbende
aan de rechterzijde een altaar met een opengeslagen boek er op. Het laatste spoor
van dit blad vond ik vermeld door Mr. G.W. Vreede, Voorouderlijke wijsheid in
hagchelijke tijden, 1872, bl. 64, aant. 2, en 119, waar sprake is van De Nieuwe Haagse
Nederlandsche Courant van 18 April 1800; toch houd ik het er voor, dat de courant
haar bestaan heeft voortgezet tot op het jaar 1804, toen Pieter Frederik Gosse wederom
de Haagsche Courant is gaan uitgeven, te meer nog daar in de Notulen van het
Staats-Bewind der Bataafsche Republiek van Maandag 21 Februari 1803, No. 41,
sprake is van eene declaratie van P.F. van Kolb, groot ƒ 2 : 9 : 8 wegens het plaatsen
eener advertentie in de Nieuwe Haagsche Nederlandsche Courant. Misschien dat
enkele dezer vraagteekens kunnen worden opgehelderd uit den bundel Catal. Bibl.
Mr. H.W. Tydeman, 4e deel, No. 551: ‘Haagsche Courant, Generaliteits Courant,
Hollandsche Courant, N. Nederl. Courant, N. Haagse Nederl. Courant, Haarl.,
Rotterd., Delftsche
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Courant, enz. Julij 1795-Maart 1812. Div. Nos. 1 bd. fol.’ Waar deze bundel gebleven
is zal mij wellicht blijken als deze studie komt onder het oog van belangstellenden.
Onder verwijzing naar hetgeen ik elders reeds heb aangeteekend aangaande de
advertentiën van geboorte, huwelijk of overlijden, wil ik hier doen opmerken, dat,
voor zooverre de 's Gravenhaagsche Courant betreft, ik alle reden heb te vermoeden,
dat de eerste advertentie van die soort geweest is de volgende in de's Gravenhaagse
Courant van Vrijdag 11 Juli 1794, No. 90, waar men als laatste bericht uit 'S
GRAVENHAGE, den 10 July’ leest: ‘Alhier is op den 10 dezer maand aan een verval
van kragten in den ouderdom van ruim 74 Jaren overleeden, de Heer Carolus Vlieg;
dienende deeze bekendmaking uit hoofde van de menigvuldige relatien van den
Overledenen, in plaatze van Rouwbrieven. De Familie verwagt geen brieven van
Condoleantie.’
Voor ik verder de lotgevallen der Haagsche Courant onder het bestuur van Johannes
De Groot vervolg, is het hier de plaats de courant ter sprake te brengen, waarop de
Heer A.D. Schinkel, en op zijn voorbeeld Mr. L. Ph. C. Van den Bergh, heeft gewezen,
namelijk de Haagsche Historische Courant, ofschoon ik niet geloof dat er eenig
verband heeft bestaan tusschen dit blad en de eigenlijke 's Gravenhaagsche Courant.
Het eenig nummer door mij gezien is in het bezit van de Vereeniging ter beoefening
der geschiedenis van 's Gravenhage, en ziet er aldus uit: Vryheid, Gelykheid,
Broederschap. Algemeene Haagsche Na-Courant. Het Tweede Jaar der Bataafsche
Vryheid. Woensdag den 17 February 1796. Gedrukt by de
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Burgers Des Villates, en Comp. op 't Nachtegaalspad. 1 blz. folio, in 2 kol. met het
Haagsche wapen tusschen twee klimmende leeuwen. Maar hoe is dit te rijmen met
de mededeeling van den Heer Schinkel: ‘Op den 29 April 1796 verscheen no. 1 van
eene tweede Haagsche courant, genaamd: Haagsche Historische Courant, gedrukt
bij de Burgers des Villates en Comp. op de Denneweg. Die courant scheen
aanvankelijk voor de Groot eene geduchte mededingster te zullen worden, daar ze
niet alleen bij den aanvang vrij veel opgang maakte, maar bovendien, omdat des
Villates, die redacteur zijner courant en een zeer warm Bataafsgezinde was,
ondersteuning en veel advertentien bekwam; in weerwil echter van een' zoo gunstigen
aanvang, heeft het bestaan dier courant slechts kort geduurd. Ofschoon in het
onderschrift dier courant staat: gedrukt op de Denneweg, had de druk dáár evenwel
geen plaats; die geschiedde boven de poort, staande tusschen de Kloosterkerkstraat
en het Nachtegaalspad, eenige jaren geleden afgebroken.’ En de vraag doet zich ook
voor of er eenig verband bestaat tusschen die Haagsche Historische Courant en het
‘Dagblad vare de Handelingen der Nation. Vergadering. 1ste tot 185ste Zitting.
Compl. In 's Hage, bij des Villates en Comp.’, vermeld in de Naamlijst van
Nederduitsche Boeken 1794-1798, blz. 243 en 310.
Wie waren de Burgers Des Villates en Comp.? Was van die firma lid (Mr.) Jan
Hendrik (Jean Henri) (Baron) De(s) Vilat(t)es. Want titel en naam worden verschillend
opgegeven. Deze persoon was de laatste mannelijke afstammeling uit een oud-adellijk
Fransch geslacht, dat bij de herroeping van het Edict van Nantes herwaarts was
gevlucht. Zijne grootouders waren geweest Henry Baron Des Villates tot Champagny,
Heer van Gent, en N. Ba-
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ronnesse Van Eck van Panthaleon; zijne ouders: Mr. Alexander Augustus Baron Des
Villattes, Heer van Spanbroek, Spierdijk, enz., Raadsheer in het Hof van Holland,
en Anna Petronella Van Heemskerck. De eene zijner twee zusters, Cornelia
Hillegonda, huwde in 1774 met Mr. Engelbert Pauw; de andere, Anna Petronella,
werd op 1 November 1779 de echtgenoote van Mr. Jan Willem Graswinckel, wiens
zoon was Gijsbertus Jacobus Graswinckel Des Villattes, te Rotterdam. Waarschijnlijk
omstreeks 1750 te Amsterdam geboren, behoorde Jan Hendrik Des Villates tot groote
ergernis zijner familie tot de patriottische partij, en was in 1786 Secretaris van de
Kamer voor Desolate Boedels in zijne geboorteplaats. Bij de omkeer van zaken in
1787 naar het buitenland gevlucht, kwam hij in het daaropvolgende jaar als
gemachtigde van het Hoofd-Committé der uitgewekenen, die zich de Staten-Generaal
der Vereenigde Nederlanden te Brussel noemden, in het geheim hier te lande met
het doel om eene tegenomwenteling te bewerken. De herberg De Dorstige Kuil te
Hillegom was het middenpunt der beweging. Doch de zaak lekte uit, en Des Villates
werd op 4 September 1788 op genoemd dorp door den Drost van het Hof van Holland
gevangen genomen en naar 's Hage overgebracht, eerst naar de Kastelenye, daarna
naar de Gevangenpoort. Eerst op 9 October 1789 werd hij door Gecommitteerde
Raden gevonnisd. Van de vijf-en-twintig jaren confinement waartoe hij veroordeeld
werd, heeft hij er ruim vier op de Voorpoorte doorgebracht, want de dag ‘der
gelukkige omwenteling’ was ook de dag zijner bevrijding. Weinige weken later, in
Februari 1795, huwde hij te 's Hage met Cornelia Libertina Van der Wijde, en zijne
eenige dochter uit dit huwelijk, die in 1858 overleden is, trouwde met den Kapitein
der Artillerie Pieter
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Harz1. ‘In de laatste Maanden zijner detensie’ schreef deze ‘om zyne zuivere
Vaderlandsche gevoelens2, bekende Schryver, in zynen Kerker, en als 't waare aan
de Maatschappy onttrokken,’ een werkje dat bij J.C. Leeuwestijn in den Haag is
uitgegeven onder den titel ‘Brieven over Wijsgeerige en andere Onderwerpen,’
waarvan de verdere inhoud opgegeven is in eene advertentie in de 's Gravenhaagse
Courant van 30 Maart 1795, No. 38, en in de Lijst van nieuw uitgekomen boeken in
April 1795, blz. 136, en waarin hij ‘het zyne heeft trachten toe te brengen ter
verlichting en ter bevordering van het geluk zyner Medeburgers.’ Zoo wordt het
vermoeden dat deze persoon zoo niet het hoofd dan toch lid was van de firma Des
Villates en Comp. bijna zekerheid.
Het laatste nummer van de 's Gravenhaagsche Courant door de Wed. P. Gosse en
Zoon bezorgd, was geweest No. 41, van Maandag 6 April 1795. Had niet die firma
dadelijk op eigen verantwoordelijkheid het eerste nummer van De Nieuwe
Nederlandsche Courant op Woensdag 8 April 1795 uitgegeven, dan was er dien dag
in den Haag geen courant uitgekomen. Want Johannes De Groot kwam eerst op
Vrijdag 10 April 1795 te voorschijn met zijne

1

2

Nieuwe Nederl. Jaarb. 1788, blz. 1354; 1789, blz. 1121. Wagenaar, Vad. Hist. Vervolg, dl.
XXIII, blz. 23-25; XXV, blz 411. Bylagen op Janus Janus-Zoon, No. XI, blz. 88. R.L.
Bouwens aan zyne Committenten, 2e druk, 1797, blz. 206. Bilderdijk, Gesch. des Vaderlands,
dl. XII, blz. 95, 96. Navorscher IX, blz. 301; X, blz. 50, 51, 110; XV, blz. 290, 356; XVI,
blz. 35.
De 's Gravenhaagsche Courant, de vurige verdedigster der Oranjepartij, was laf genoeg om,
nu de hekken verhangen waren, zulke uitdrukkingen omtrent een' tegenstander, in eene
advertentie optenemen.
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courant onder den titel: Gelykheid, Vryheid, Broederschap. 's Graavenhaagsche
Courant. By Johannes de Groot en Zoonen. No. 1. Voor Vrydag den 10 April 1795.
Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid. 2 blz. folio, in 2 kol., ook met advertentiën
op zijde, en met eenen krans tot vignet waarin de woorden: De Souvereiniteit des
Volks vertoont zich in vollen luister. Zoo was dan eindelijk het onrecht door de
Hof-partij in 1770 gepleegd, gewroken, en Johannes De Groot in zijn vaderlijk erfdeel
hersteld! Hij gaf dan ook in dat eerste nummer zijn gemoed lucht in een artikel tot
zijne ‘Waarde Landgenooten!’ gericht. Daarin herinnert hij, hoe in 1739 aan zijnen
vader, Anthony De Groot, het drukken en uitgeven der's Gravenhaagsche Courant
was aangeboden; hoe deze, huiverig om dat voorstel aantenemen wegens den vervallen
toestand der courant, de onderneming alleen aanvaard had onder beding van na
verloop van één jaar te zullen verklaren welke pachtsom hij bereid was aan de
stedelijke kas te voldoen; hoe het blad de eerste twee jaren slechts een zeer belangrijk
nadeelig saldo had opgeleverd, om daarna, ja ruime inkomsten te verzekeren, maar
die door het telkens verhoogen der recognitie voor hem veel van haar belang verloren
deden gaan; hoe sedert Januari 1755 zijn broeder Stephanus De Groot de onderneming
had voortgezet tot op diens overlijden in 1770, toen, in weerwil dat het privilegie bij
recht van versterf zijn wettig erfgoed was, op voordracht van den Hertog van
Brunswijk, niet alleen het drukken en uitgeven van de Nederduitsche 's
Gravenhaagsche Courant aan P. Gosse Junior was gegund, maar ook de uitgave der
Fransche Courant, door Anthony De Groot in 1744 opgericht, die destijds op eigen
kosten een hachelijk rechtsgeding over die oprichting met de stad Amsterdam had
moeten voeren; hoe hij eindelijk in
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17871 met al de zijnen uit zijne bezittingen verdreven, en door een verblind gemeen
mishandeld, gedwongen was geworden het vaderland voor een' geruimen tijd te
verlaten.
Sedert het tweede nummer was deze courant getiteld: Haagsche Courant, en sedert
het derde nummer geschiedde de dagaanwijzing aldus: ‘Voor Woensdag den 15 April
1795.’ Het adres van De Groot was toen, blijkens een NB. voorkomende onder de
advertentiën in het tweede nummer, op de Luthersche Burgwal, of, gelijk het in eene
advertentie in het negende nummer heet: ‘ter Stads-Drukkery op de Lutersche
Burgwal.’ Wat het wapen betreft, daaromtrent valt optemerken, dat het bij de
Extra-Courant van Zondag 31 Mei 1795 plaats maakte voor een zinnebeeldig vignet,
wijzende, naar het schijnt, op de ‘Alliancie,’ en dat een soortgelijk vignet in het
volgende jaar 1796 ook voorkomt op de Extra-Courant van 1 Maart; zoo trekt het
ook de aandacht dat bij het wapen van No. 27, van Woensdag 10 Juni 1795, en wellicht
ook nog bij een paar andere nummers, de eene leeuw liggende is, en dat er
Extra-Couranten zijn, althans in 1796, waarbij in het schild de naam 's Gravenhage
rondom den ooievaar is geplaatst. - Het Tweede Jaar der Bataafsche Vryheid ving
voor deze courant aan met No. 4, van Vrijdag 8 Januari 1796, maar het Derde Jaar
tegelijk met het begin van 1797, toen titel en adres - het laatste thans niet meer in
het hoofd der courant - aldus werden: Gelykheid, Vryheid, Broederschap. No. 1. Ao.
1797. Haagsche Courant. Maandag den 2 January.

1

Dat zijne drukkerij, onafhankelijk van de courant, aan den gang bleef, bewijzen de door hem
in 1781 uitgegeven Letterproeven. Zie Catal. Bodel Nijenhuis III, No. 3773.
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Het Derde Jaar der Bataafsche Vryheid. Onder de 4e blz. ‘Gedrukt by Johannes de
Groot en Zoonen.’ In 1798 werd met No. 40, van Maandag 2 April, eene nieuwe
letter ingevoerd, en eene maand later met No. 53, van Woensdag 2 Mei, werd het
hoofd der courant door eene streep van de berichten gescheiden. Zoo had er met No.
64, van Woensdag 29 Mei 1799, eene verwisseling, maar daarom nog geen
verbetering, van wapen plaats. Maar van meer belang is de aanteekening dat het
adres met No. 39, van Maandag 31 Maart 1800, overging in het ‘Gedrukt by de
Weduwe J. de Groot en Zoonen,’ hetgeen met het volgende nummer werd: ‘Gedrukt
by de Groot en Zoonen,’ omdat daaruit blijkt dat Johannes De Groot omstreeks dien
tijd overleed.
Aanvankelijk had De Groot zijne courant driemaal 's weeks uitgegeven: op
Maandag, Woensdag en Vrijdag; maar met den eersten Zaterdag van de maand Juli
1795 kwam hij ook te voorschijn met eene Zaterdagsche Courant, die in de wandeling
den naam kreeg van de Courant Toegewijd aan Waarheid en Gezond Verstand, want
deze woorden kwamen voor in den krans die tot vignet strekte op dit blad. Zoo sprak
Burger Van Hooff over het blad in de zitting der Nationale Vergadering van Maandag
7 Augustus 1797 (zie Dagverhaal, No. 631, blz. 679); zoo wordt er over gesproken
in De Politicque Donder, No. VIII (Juli 1798), blz. 62. Het eerste nummer was getiteld:
No. 1. Ao. 1795. Gelykheid, Vryheid, Broederschap. Haagsche Courant. Saturdag
den 4 July. Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid; met het adres: By Johannes de
Groot en Zoonen; 2 blz. folio, in 2 kol. en ook op zijde gedrukt, met het reeds
opgegeven vignet. Het behelsde een ‘Prospectus’ waaruit blijkt, dat deze courant
verscheen ‘in plaats van de beruchte Gossiaansche Hofcourant,’
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en hoofdzakelijk bestemd was om al zulke belangrijke stukken optenemen als in de
gewone courant minder op hunne plaats waren, zooals staatkundige en andere
opmerkingen. Sedert het derde nummer ging het Gelykheid, Vryheid, Broederschap
in het hoofd aan nummer en jaartal vooraf, en sedert No. 11, van Zaterdag 12
September 1795, werd het blad niet meer in de breedte gedrukt. Intusschen is deze
courant ook wel op andere dagen, meer bepaald op Dinsdag, uitgekomen, eerst naar
het schijnt zonder, later met een nummer, maar dan als ‘Aanhangzel’ op hare
Zaterdagsche voorgangsters, of als Extra-Courant. De eerste reeks eindigde met No.
30, van Zaterdag 23 Januari 1796, toen ‘Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid’
voorbij was; op Dinsdag 26 Januari 1796 begon toen, tegelijk met ‘Het Tweede Jaar’
van dien heilstaat, de tweede reeks weer met No. 1.
De mannen, die deze courant hadden Toegewyd aan Waarheid en Gezond Verstand,
waren de welbekende P. Ph. Juriaan Quint Ondaatje en L.C. Vonk. Eerstgenoemde
had, als uitgeweken in 1787, zich in 1794 en 1795 te Calais reeds bewogen op het
gebied der dagbladpers door de uitgave van den Courier du Pas de Calais 1,
1

In de Haagsche Courant, No. 36, van Woensdag 1 Juli 1795, leest men het volgende:
’ADVERTISSEMENT.’
‘PS. PS. PS.’
‘QUINT ONDAATJE aan de Geäbonneerdens op zyne Courant, geintituleerd
COURRIER du PAS- de CALAIS & du NORD, JOURNAL de COMMERCE & de MARINE,
NOUVELLES POLITIQUES & LITTERAIRES, Heil en Broederschap!’
‘De ongemeene onkosten van transport der Courriers uit Calais naar deeze
Republiek hebben my genoodzaakt de verzending van dezelve voor een' tyd op te
zeggen, tot dat 'er hier omtrent nadere arrangementen met de Post-Comptoiren
zouden zyn gemaakt. Het belang, dat de Intekenaaren in het voorschr. Dagblad,
zo in Frankryk als Braband, stellen, en de begeerte, die verscheiden myner
Landgenooten weêr op nieuw toonen, om hetzelve ook hier in de Nederlanden te
leezen, hebben my doen besluiten, om tweemaal 's Weeks een aantal Couranten
voor myne rekening alhier te ontbieden, en dezelve vragtvry aan de Intekenaaren
te laaten bezorgen, voor den prys van een stuiver per blad, by den Drukker en
Uitgeever van de Haagsche Courant in den Haage, en te Amsterdam by de Erve
C. Stichter, Middelburg P. Gillissen, Rotterdam A. Danserweg, Dordrecht de Haas,
kunnende de verdere Steden dezelve by den Courantier J. de Groot ontbieden.’
‘Dit Dagblad, alle dagen te Calais uitkoomende, behelst de dagelyksche bewegingen
in de voornaamste Zeehavens van FRANKRYK - het in- en uitloopen der Schepen
van alle Natien - de opgebragte pryzen - de details der Guarnisoenen pryscouranten der Koopwaaren - Verkoopingen - Middelen van Exportatie, zo ter
Zee met Schepen, die op lading liggen, als met publieke en particuliere
Vrachtwagens - in een woord, belangryke Stukken voor SPECULEERENDE en
NEGOTIEERENDE handelaren en Makelaren, als mede, Wetten en Decreten der
Comités van 't Gouvernement, betreffende den Koophandel en de Zeevaart, met
de dagelyksche zittingen van de Nationale Conventie van Frankryk.’
‘NB. De Paquetbooten, die, zedert deeze loopende maand begonnen zyn, uit Calais
en Boulogne, naar DOUVRES te vaaren, zullen ons de avantage bezorgen, van de
eerste Engelsche nieuwstydingen aan onze Geäbonneerden te kunnen mededeelen.’
Ofschoon de geschiedenis van dit Fransche blad niet op mijnen weg ligt, heb ik
toch gemeend deze advertentie hier in haar geheel optenemen, omdat de inhoud
niet overeenkomt met hetgeen men lezen kan in de Memorials and Times of Peter
Philip Juriaan Quint Ondaatje, by Mrs. C.M. Davies, in 1870 uitgegeven door het
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en schijnt in het voorjaar van 1795 te 's Hage teruggekeerd zijnde, zoodanigen
staatkundigen arbeid te hebben willen voortzetten. Welke redenen beide personen
hadden om niet onmiddelijk openlijk optetreden als schrijvers van de Zaterdagsche
Courant van De Groot laat ik daar; genoeg, dat eerst met No. 19, van Zaterdag 14
Mei 1796, het ‘Gedrukt by Johannes de Groot en Zoonen, voor Re-

Historisch Genootschap te Utrecht, N.S. No. 13, blz. 268, 269, waarbij de
Bibliographie van Hatin geen opheldering geeft. Volgens die bron toch bestond
het blad niet meer op 1 Juli 1795.
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kening en ter Verantwoording van de Burgers Quint Ondaatje en L.C. Vonk’ te
voorschijn kwam. Wel verscheen No. 21 alleen met het ‘Gedrukt by Johannes de
Groot en Zoonen,’ maar bij No. 23 tot 27 stond daar boven: ‘Geredigeerd door Quint
Ondaatje en L.C. Vonck.’ Dit nummer 27, van Zaterdag 9 Juli 17961, was echter het
laatste waaraan zij hunne medewerking verleenden. De inhoud namelijk der bladen
van 23 en 30 April, en van 7 en 14 Mei 1796, ‘waar in alzints laesive en licentieuse
uitdrukkingen tegens de in deze Republiek wettig geconstitueerde hooge Machten
voorkwamen, en welke derhalven geschikt waren om alle denkbeelden van eerbied
voor de Wetten en ondergeschiktheid voor de geconstitueerde Machten, mitsgaders,
het zoo nodig vertrouwen tusschen het Volk en deszelfs Vertegenwoordigers geheel
en al weg te neemen,’ had de Baljuw van den Haag, Mr. Frederik George Alsche,
aanleiding gegeven om Johannes De Groot op Woensdag 8 Juni 1796 te dagvaarden
voor het Collegie van Criminele en Civile Justitie ten einde zich aldaar als
‘Stadsdrukker en Courantier’ te verantwoorden. De Groot stelde zijne zaak in handen
van den Advocaat Duval, en een verhoor op vraagpunten schijnt te hebben plaats
gehad; meer vind ik niet vermeld. Maar 't gevolg was dat Ondaatje en Vonk in No.
27 de verklaring aflegden - dd. 4 Juli 1796, ‘juist den dag, die de uitgaave der eerste
Nummers verjaarde’, - dat zij hunne medewerking staakten, ten einde den uitgever
niet aan meer vervolgingen bloottestellen, want dat eigenlijk zij als bekende en
genoemde schrijvers hadden moeten vervolgd worden. En tegelijk deelden de
uitgevers mede, dat zij voortaan

1

Ook de Bibliotheek onzer Maatschappij is in het bezit van dit nummer.
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niet meer eene ‘Politique Courant’ zouden uitgeven, maar 's Zaterdags eene courant
bezorgen bij wijze van ‘Extra-Courant’ ‘tot welkers leezing en plaatsing van
Advertentiën, zy zig in de gunst van 't Publiek aanbevolen, terwyl zy, aan hunne
Leezers, die deze zouden aanvaarden, beloofden den inhoud zoo belangryk te zullen
maaken, als mogelyk was. Ook verzochten zy verëerd te mogen worden met zoodanige
stukken als nuttig en noodig geöordeeld konden worden, om onder het oog der Natie
te brengen.’
De vlag ‘Toegewyd aan Waarheid en Gezond Verstand’ werd nu ingehaald, en
bij de nummers 29 tot 33 werd de krans blanco gelaten. Maar in No. 34 vertelden de
uitgevers: ‘Sedert het weglaten van ons Motto voor WAARHEID EN GEZOND
VERSTAND, vraagt men overal om een ander. Wy zullen aanstaande week aan de
begeerte onzer Leezers voldoen.’ En nu kwam er met No. 35, van Zaterdag 27
Augustus 1796, in den krans te voorschijn een blindeman, met een' stok in de hand,
door zijn' hond geleid. Doch No. 36, van Zaterdag 3 September 1796, voerde het
wapen der gewone courant; want het Provinciaal Committé van Holland had de
drukkers en eigenaars van het blad gelast dien blindeman wegtenemen. De Groot en
Zoonen verklaarden evenwel, dat de uitlegging ‘aan het Zinnebeeldige van dien
Blindeman’ gegeven niet juist was, maar zeiden ze: ‘De kleeren maaken den Man
niet, zegt het spreekwoord, en zoo is 't met de Courant ook, gelooven wy; - of 'er
boven aan staat het afbeeldsel van een Blindeman, aan wiens costume men niet zien
kan, of hy een Patriöt of Oranje-klant verbeeld; dan of 'er een Pourtrait van een
Ziendeman voor gesubstituëerd word, wiens Caracterestique niet aanduidt, of hy
voor een Aristocraat of Democraat moet gehouden worden; - dan
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of 'er een Lyk- of Trouw-koets in den Eiken Krans staat, het doet niets ter zake; het Publiek zal ons Dagblad met geen minder greetigheid lezen, al spreekt de Ziende
Blindeman of de Blinde Ziendeman niet tot het zelve.-’
Het begin van 1797 leverde, naar het schijnt, voor De Groot moeielijkheden op,
die ik evenwel niet in staat ben nader te bepalen1. No. 1 en 2 namelijk kwamen als
naar gewoonte op Zaterdag 7 en 14 Januari 1797 uit, maar No. 3 verscheen eerst op
Zaterdag 18 Februari. Was er eene nieuwerwetsche vierweeksche schorsing over het
blad uitgesproken? Wat hiervan zij: eene courant verscheen toch. Op 21 Januari
verscheen namelijk: Gelykheid, Vryheid, Broederschap. No. 1. Ao. 1797. Haagsche
Courant. Voor Saturdag den 21 January. Het Derde Jaar der Bataafsche Vryheid;
met het adres: Gedrukt ter Drukpersse van Cornelius Nozeman 2, 2 blz. folio, in 2
kol. en op zijde gedrukt met dezelfde letter als de andere courant, maar zonder wapen.
En zoo verschenen ook No. 2, 3 en 4, maar met het ‘NB. Deeze Courant zal by
provisie, op de gewoone dagen 4 maal per week werden uitgegeeven by de Wed. B.
Wittelaar, agter de Groote Kerk alhier.’ Maar daarna werd de courant weêr door

1
2

Zie eehter hier beneden de aanhaling uit De Politieke Blixem, No. 43, van Maandag 2 April
1798, blz. 338 en 339.
Wie was Cornelius Nozeman? In Wagenaar, Vad. Hist. Vervolg, dl. XXXVII, blz. 80 en
volgg. wordt verslag gedaan van een bij de Nationale Vergadering ingediend voorstel door
den Burger C. Nozeman ‘toen ten tyde Leeraar der Remonstranten te Rotterdam,’ om een
gedenkteeken opterichten voor Johan van Oldenbarneveld. Het stuk zelf, te vinden in het
Dagverhaal der Handel. van de Nat. Verg. dl. III, blz. 487, is onderteekend door ‘Cornelis
Nozeman. In den Haag den 27 van October 1796.’ Blijkens Dagverhaal VIII, blz. 607, werd
in Februari 1798 Cornelis Nozeman door het Uitvoerend Bewind aangesteld tot Secretaris
van den Agent der Marine Jacob Spoors. Zijn deze personen één en dezelfde?
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De Groot en Zoonen bezorgd. Het spreekt van zelf dat bij deze Zaterdagsche Courant
in April en Mei 1798, en in Mei 1799, dezelfde veranderingen zijn optemerken als
bij de gewone courant; zoo vindt men het ‘Gedrukt by de Weduwe J. de Groot en
Zoonen’ bij dit blad reeds op No. 13, van Zaterdag 29 Maart 1800. Vreemd is het
evenwel, dat, in weerwil van het reeds lang verdwijnen der woorden ‘Toegewyd aan
Waarheid en Gezond Verstand,’ nog in de Rotterdamsche Courant van Donderdag
10 Mei 1798, No, 56, deze advertentie voorkomt: ‘Heden middag, ten twaalf uren,
zal de Courant, toegewyd aan Waarheid en Gezond Verstand, als naar gewoonte, by
J. van Santen, op de Leuvehaven, te Rotterdam, worden uitgegeven,’ enz. enz.
Noch te 's Gravenhage noch te Rotterdam heb ik den jaargang 1801 van de
Haagsche Courant aangetroffen; van daar dat ik niet kan bepalen of reeds vóór het
jaar 1802 de Zaterdagsche met de overige couranten vereenigd was in eene
doorloopende nummering. - Bij den aanvang van 1803 verwisselden nummer en
jaartal van plaats.
Aan stof tot klagen ontbrak het niet onder het bestuur van De Groot. Zoo werd in
de courant van Vrijdag 27 November 1795, No. 100, onder de rubriek: BATAAFSCH
GEMEENEBEST het volgende medegedeeld: ‘HAAGE den 26 Novemb. Heden avond
werd by H.H. Mog. geresolveerd eene Nationale Conventie tegen den 1 February
aanstaande by een te roepen, en eene Commissie te benoemen om de disentierende
Pointen tot een te brengen, zulks werd door Gelderland, Holland, Utrecht en Overyssel
geconcludeerd. De President van Sitters van Groninge wygerde de Conclusie op te
maken; dan, de braave Jordens van Overyssel ontnam hem den Hamer, en heeft de
zaak ter Conclusie gebragt.’ Burger Bosveld bracht

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

123
die mededeeling nog denzelfden dag ter sprake in de bijeenkomst der Provisioneele
Repraesentanten van het Volk van Holland; onkundigen van het gebeurde toch,
meende hij, moesten daaruit opmaken, dat de beraadslagingen over de bijeenroeping
der Nationale Conventie in de vergadering van H.H.M. vrij onstuimig waren geweest,
omdat daarbij van niets minder sprake was dan van het ontnemen van den hamer aan
den voorzitter, terwijl het toch bekend was dat die beraadslagingen op gepaste wijze
waren gehouden, en dat de conclusie, als naar gewoonte bij niet-eenstemmigheid der
voorzittende provincie, met de meerderheid was opgemaakt. Zoo begrepen zijne
medeleden het ook, en daarop werd besloten om het Committé van Algemeene
Waakzaamheid te machtigen den drukker of schrijver der courant voor zich te
ontbieden, en hem niet alleen ernstig te onderhouden, maar ook te gelasten dat die
mededeeling in zijne eerstvolgende courant werd verbeterd1. En van daar dat in de
courant van Maandag 30 November 1795, No. 101, reeds het volgende te vinden
was: ‘HAGE, den 29 November. Ten aanzien van den toedragt der zaaken by
gelegenheid der raadplegingen van H.H. Mog. over het daarstellen eener Nationale
Vergadering abusivelyk onderricht, (iets hetgeen al vry ligt kan gebeuren, wanneer
men zich empresseert om een heuchelyk nieuws aantekondigen, zonder op dat moment
naauw op bizonderheden te letten) oordeelen wy ons gehouden, onzen Leezeren by
deezen mede te deelen, dat, niet de formeele weigering van den

1

Dagbladen van het verhandelde ter Vergad. van de Prov. Repraesent. van het Volk van
Holland van Vrijdag 27 Nov. 1795, blz. 8. Decreeten van de Prov. Repraesent. van het Volk
van Holand van denzelfden dag, blz. 701.
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Président De Sitter om de Conclusie met de meerderheid op te maaken, als ware Hy
daar toe onbevoegd, om dat Hy, door zyne Provincie gelast was, tegen het
byéénroepen van eene Nationale Vergadering te stemmen, in geval slegts eene der
zeven Provincien zich daar tegen mogt verklaaren; - maar dat enkel eene, by
diergelyke omstandigheden meêr plaatshebbende gebruikelykheid oorzaak is geweest,
dat de voornoemde Président zynen stoel aan den afgegaanen President Jordens heeft
gecedeerd, om de Conclusie, zo als 't behoorde, op te maaken.’
Ook de inhoud van het nummer van 26 Januari 1796 ging niet onopgemerkt voorbij.
Daartoe namelijk behoorden eenige ‘Aanmerkingen op de Missive van het Committé
tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenootschap te Lande, den 28 Decemb. 1.1.
aan Hunne Hoog Mogenden geaddresseerd, over den Staat der Defensie van deeze
Republiek, &c.,’ onder welke aanmerkingen bezwaren waren opgenomen tegen den
Burger Gosewijn Jan Loncq, die gezegd werd steller te zijn van die missive. Tegen
dat artikel kwamen Gecommitteerden van wege de Algemeene Vergadering der
Wijkvergaderingen te Amsterdam en te Alkmaar op in een schrijven, dd. 10 Februari
1796, gericht aan de Provisionele Repraesentanten van het Volk van Holland, waarbij
ze verzochten dat die bezwaren nauwkeurig zouden worden onderzocht, ten einde
óf den schrijver der Haagsche Courant, bij aldien zijne betichtingen valsch bevonden
werden, als een vuilaardig lasteraar te doen verstommen, óf, zoo onverhoopt het
medegedeelde overeenkomstig met de waarheid bevonden werd, tegen den Burger
Loncq, die in dat geval des Volks vertrouwen onwaardig was, zoodanige maatregelen
te nemen als het gewicht der zaak eischte. Op Vrijdag 12 Februari 1796 werd de
zaak in handen gesteld van het
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Committé Militair; en toen dit op Dinsdag 23 Februari daaraanvolgende rapport
uitbracht, werd er goedgevonden om een afschrift van het schrijven van
Gecommitteerden te stellen in handen van Gedeputeerden van Holland ter Generaliteit,
met last om het daarheen te richten dat ter Vergadering van H.H.M. ten spoedigste
een behoorlijk en nauwkeurig onderzoek naar de waarheid of onwaarheid der
geopperde bezwaren zou worden gedaan, ten einde de schuldige gestraft of de lasteraar
tot zwijgen gebracht werd1. Wie gelijk had is mij niet gebleken.
In de Haagsche Courant van Maandag 14 Maart 1796, No. 32, was onder de rubriek
‘Groot-Brittannien’ het volgende medegedeeld: ‘LONDEN den 26 Febr. Het blykt dat
de Koning van Pruissen eene Armée van agtëndertig duizend Man op de been heeft
gebragt, gereed om tegen Holland op te trekken, op het eerst gegeeven teken; en
welke aanvallender wyze zal te werk gaan, in de eerste dagen der aanstaande Lente,
by aldien Engeland eene genoegsaame somme gelds wil betaalen aan den Koning
van Pruissen, om hem tot die belanglooze onderneeming over te haalen. - De
Ambassadeur van Pruissen aan het Engelsche Hof, de Baron Jacobi, heeft zig
deswegens met ons Gouvernement uitgelaaten, en men meent te weeten dat de
onderhandeling voortgang zal hebben.’ De in 1795 te Dordrecht opgerichte Bataafsch
Historische Courant, waaruit weldra de Dordrechtsche Courant voortsproot, had dit
bericht in haar nummer van Dinsdag 15 Maart 1796 overgenomen, en zoowel binnen
Dordrecht als in de omstreken had het veel opzien verwekt.

1

Decreeten van de Prov. Repraesent. van het Volk van Holland van Vrijdag 12 Februari 1796,
blz. 338; van Dinsdag 23 Februari 1796, blz. 512.
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Baljuw en Schepenen der stad Dordrecht en van de Merwede hadden toen den
courantier voor zich ontboden, die onmiddelijk de Haagsche Courant te voorschijn
haalde, en zeide bedoeld bericht te hebben overgenomen om de aandacht van het
collegie op die courant te vestigen, maar die bovendien verklaarde, dat hij, zoo lang
dergelijke tijdingen in de Haagsche Courant vrij geplaatst werden, geen zwarigheid
zou maken om die overtenemen. Dit noopte gemeld collegie zich den 19den Maart
1796 te wenden tot de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland met het
verzoek, dat die vergadering in ernstige overweging zou nemen, om door gepaste
middelen te beletten dat soortgelijke tijdingen in de couranten werden opgenomen,
ten einde voorkomen werd, dat onkundige burgers, die, ofschoon van eene andere
(Oranjegezinde) denkwijze, zich echter als stille burgers gedroegen, de slachtoffers
daarvan werden. En nu werd het Committé van Algemeene Waakzaamheid
gemachtigd om schrijver en uitgever der Haagsche Courant voor zich te ontbieden,
en hem aftevragen hoe zij aan dat bericht waren gekomen. Toen bleek het te zijn
overgenomen uit Le Batave 1, No. 1109, van Dinsdag 1 Maart 1796, waar het onder
de rubriek: Londen, 11 Februari, voorkwam. Natuurlijk kreeg De Groot last om de
zaak te herstellen, maar de manier waarop hij zulks deed, naar het schijnt bij wijze
van advertentie in de Courant van Vrijdag 26 Maart2, gaf op nieuw aanstoot, zoo dat
hij andermaal voor het Committé werd geroepen en met schorsing be-

1

2

Le Batave was een Fransch orgaan, waaraan, althans in 1793 en 1794, Mr. Johan Valckenaer
niet vreemd was. Zie mijne studie over de Fransche Leidsche Courant in de Handel. van
1870, blz. 150.
Hier schuilt eene fout: want 26 Maart viel op een Zaterdag.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

127
dreigd, wanneer hij zich niet hield aan zijne belofte om geen onzekere en
verontrustende tijdingen in zijne courant optenemen, al kwamen ze ook in een nog
zoo geloofwaardig blad voor1.
‘Wat doet de Minister Noël in den Haag?’ was eene vraag die onder de rubriek:
Fransche Republiek, uit Parijs dd. 13 Fructidor, gedaan werd in de Haagsche Courant
No. 31, van Zaterdag 9 September 1797. De Commissie uit de Nationale Vergadering
tot de Buitenlandsche Zaken las dit artikel, waarin de Fransche Minister Noël ‘wierd
getraduceert,’ met verontwaardiging, en vreesde voor verwijdering tusschen de
respective Gouvernementen, te meer daar gemelde Minister zich dadelijk bij haar
over dat stuk had beklaagd. Vandaar dat ze onmiddelijk van de zaak kennis gaf aan
eene daartoe uitgenoodigde commissie uit het Provinciaal Committé van Holland,
welk Committé toen eene missive verzond aan het Provinciaal Bestuur van Holland
met het doel, dat die vergadering zoodanig besluit zou nemen als ze voegzaam achtte.
Dit besluit, waaromtrent 15 Burgers deden aanteekenen dat ze er niet toe hadden
meêgewerkt, hield echter slechts in eene verwijzing van de zaak bij uittreksel aan
het Provinciaal Committé2.
De onaangenaamheden waaraan Johannes De Groot werd blootgesteld ontlokten
aan De Politieke Blixem, No. 43, van Maandag 2 April 1798, blz. 338 en 339, de
volgende ontboezeming op den Haagschen Courantier: ‘dat is een man, die zich nog
geheugt van zyne vlucht naar

1
2

Decreeten van de Verg. van het Prov. Bestuur van Holland van Maandag 21 Maart 1796,
blz. 99, en van Vrijdag 1 April 1796, blz. 172.
Idem van Donderdag 14 September 1797, blz. 78.
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Braband in 1787, en de schadens aan hem en zyn talryk huisgezin door de revolutie
toegebragt: - dat is een man, die door alle omstandigheden heen na 1795 zyne
revolutionnaire gevoelens heeft gestand' gedaan en slym en slymklanten verdoemd:
- getuigen de actie tegen hem geïnstitueerd over de Courant van Ondaatje en Vonck:
de menigvuldige savonnades by geconstitueerde Machten ondergaan; onder anderen
ééne van de tegenwoordige Agent van de Politie, de Burger La Pierre, toen hy lid
was van de binnenlandsche Correspondentie van Holland: - getuige de suspensie van
zyn Courant in het afgelopen jaar, over het plaatsen van een vaersje, daar Hoogstraten
cum suis over gebelgt was: getuigen de vermaning van de Commissie van
binnenlandsche Correspondentie der Nationale Vergadering, toen hy de stoutheid
had by anticipatie te annonceeren, wie 'er door de President makers tot President
zoude benoemt worden.’
Blijkbaar was Johannes De Groot een man die zich de tijdsomstandigheden ten
nutte wist te maken. Immers zoodra had niet het Uitvoerend Bewind zich den 22sten
Januari 1798 opgeworpen, of de courantiers J. De Groot en Zoonen dienden den
30sten daaraanvolgende het verzoek in om begunstigd te mogen worden met de
plaatsing van zoodanige advertentiën, als van wege de respective colleges door middel
der couranten ter kennis van het publiek gebracht werden, en verder van alle stukken
waarvoor een nieuwspapier vatbaar was, en die het eenig gewicht konden bijzetten.
Op dit verzoek werd gunstig beschikt1. En toen nu het Uitvoerend Bewind toevallig
in aanraking was gekomen met de firma J. De Groot en Zoonen, en de noodzake-

1

Notulen van het Uitvoerend Bewind, voorhanden op 't Rijks-Archief te 's Hage, van 30
Januari 1798, No. 6.
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lijkheid zich deed gevoelen dat het Bewind inzage kreeg van alle periodieke politieke
stukken, die zoowel buitenslands als in de Republiek werden uitgegeven, maar meer
bepaald die in de Fransche Republiek van tijd tot tijd het licht zagen, en de kortste
weg om zich die laatsten aanteschaffen moest worden ingeslagen, besloot het Bewind
den 2den Februari 1798 de Burgers J. De Groot en Zoonen te machtigen, ‘om de
Papieren hier boven bedoeld, en, in Frankrijk uitkomende, door middel van den Veld
Post, te doen overkomen1.’ De Notulen van 1 Maart 1800, No. 55a. maken dan ook
melding van eene declaratie van J. De Groot en Zoonen tot een bedrag van ƒ 675 :
18 : 8, wegens het leveren ten dienste van het Bewind van onderscheidene couranten
en politieke stukken over het jaar 1798, en die van 10 Juni 1800, No. 32, van eene
dergelijke vordering groot ƒ 583 : 15 : - over het jaar 1799. Maar in het jaar 1800,
toen Johannes De Groot overleden was, schijnen de Wed. J. De Groot en Zoonen
met die leverantie niet te zijn begunstigd, want de Notulen van 20 October 1801, No.
32, vermelden een verzoekschrift waarbij die firma vooreerst de medewerking van
het Bewind inriep tot verbetering der Haagsche Courant, en verder aanzoek deed om
met het leveren van nieuwspapieren te worden begunstigd. Dit laatste schijnt grif te
zijn toegestaan; immers de Notulen van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek
van Vrijdag 16 Juli 1802, No. 33, en die van Vrijdag 30 Juli 1802, No. 21a., spreken
weder van eene declaratie groot ƒ 265 : 11 : 8 voor geleverde couranten en weekbladen
gedurende het jaar 1801; zoo ook die van Maandag 27 Juni 1803, No.

1

Notulen van het Uitvoerend Bewind, voorhanden op 't Rijks-Archief te 's Hage, van 2 Februari
1798, No. 19; gelijk besluit vindt men op 3 Februari 1798, No. 7.
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38, van eene declaratie groot ƒ 47 : 2 : 0 voor het plaatsen van advertentiën in de
Haagsche Courant, en van eene andere groot ƒ 198 : 12 : 0 voor geleverde
nieuwspapieren, beide waarschijnlijk gedurende het jaar 1802.
Maar het eerste punt van het vermelde verzoekschrift, aandringende op de
medewerking van de zijde van het Uitvoerend, weldra het Staats-Bewind, tot
verbetering der Haagsche Courant, had eene wijdere strekking. Hiermede werd
bedoeld dat de Wed. J. De Groot en Zoonen zou worden begunstigd met het opgeven
en mededeelen van alle Besluiten, Bevelen, Aanstellingen, Publicatiën en andere
Berichten die van het Staats-Bewind uitgingen en publiek moesten worden. Het
duurde tot den 25sten Augustus 1802, eer de Agenten van Inwendige Politie en
Nationale Opvoeding, in wier handen dit verzoek was gesteld, rapport uitbrachten,
en toch werd er toen besloten om de stukken in advies te houden1. Dat dit punt toen
niet werd afgedaan hing waarschijnlijk samen met het volgende waarvan vermoedelijk
reeds iets bekend was.
In de vergadering van het Staats-Bewind namelijk van Maandag 4 October 1802,
o
N . 29, werd eene missive gelezen van het Gemeentebestuur van den Haag van
dienzelfden dag, waarbij onder meer verzocht werd ‘om het welmeenen dier
Vergadering te mogen verstaan, aangaande het verleenen van een Octroij, om met
uitsluiting van het drukken van alle andere Nieuwspapieren in den Haag, eene Courant
met het Wapen van den Haag uittegeven.’ Inderdaad een tamelijk reactionair
denkbeeld, want men had 1795 achter den rug, en toen waren privilegiën voor

1

Notulen van het Staats-Bewind van Maandag 30 Augustus 1802, No. 11.
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het drukken en uitgeven van wat ook verklaard te zijn in strijd met alle aangenomen
beginselen. Maar financiële behoeften doen over vele beginselen heenstappen!
Johannes De Groot had natuurlijk sedert zijn optreden in 1795 er niet aan gedacht
om ééne enkele penning aan recognitie optebrengen, iets waartoe het Plakkaat der
Staten van Holland van 9 December 1702, wel niet onmiddelijk maar zijdelings,
zijnen vader en broeder had genoodzaakt1. En de regeering van den Haag had niet
het ongelukkig denkbeeld gehad van die te Haarlem, om zich voor het gemis van die
recognitie schadeloos te stellen door het heffen van gelden voor het gebruik van het
stedelijk wapen! Maar in 1802 dacht men alweer zoo geheel anders als in 1795! Toch
heeft het er veel van alsof het Staats-Bewind min of meer verlegen was met de gedane
vraag. Want terwijl de Raad van Binnenlandsche Zaken, in wiens handen de missive
was gesteld, reeds den anderen dag gereed was met zijn rapport, dat op Vrijdag 8
October bij het Staats-Bewind werd voorgelezen, werd dit stuk met de missive toen
nog eens gesteld in handen van de Commissie van Binnenlandsche Zaken, en toen
door deze Commissie op Maandag 1 November rapport was uitgebracht, moest de
Raad van Binnenlandsche Zaken nogmaals op de missive dienen van consideratiën
en advies, terwijl na het bekend worden van dit derde rapport, dd. 7 December, op
Vrijdag 10 December besloten werd alle de stukken te stellen in handen van de
Burgers Spoors en Besier, natuurlijk om een vierde rapport uittebrengen, dat evenwel
eerst op 29 April 1805 bekend werd2.

1

Verg. voor dit en het volgende mijne studie over de Haarlemsche Courant in de Mededeel.
van 1873, bl. 89 en volgg.

2

Notulen van het Staats-Bewind van Vrijdag 8 October 1802, No. 9; Maandag 1 November
1802, No. 59; Vrijdag 10 December 1802, No. 16; Maandag 29 April 1805, No. 54.
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Waartoe al die rapporten het Staats-Bewind hebben gebracht, laat ik voor het
oogenblik daar; maar ongeveer een jaar later werd in de vergadering van Vrijdag 25
November 1803, No. 8, eene missive gelezen van den Raad der Gemeente van den
Haag, dd. 24 November, houdende ‘dat de zorg voor hunne Stedelyke belangen hun
hadt genoopt, om het drukken en uitgeven eener Courant, met het Haagsche Wapen,
in admodiatie te geven, tegen 1o. January eerstkomende, en dat zy oordeelden, dat
deze belangen nog beter zouden kunnen worden bevorderd, wanneer zy, op goede
gronden, den Aannemer de verzekering geven mogten, van zyne uittegeven Courant,
ook door, of van wegen, het Gouvernement begunstigd te zullen zien; terwijl het hun
toescheen, dat een Nieuws-Papier, in de Residentie-plaats des Gouvernements
uitgegeven wordende, in onderscheidene opzichten, byzonder geschikt mogt gerekend
worden, om die gunst van 't Gouvernement te fixeeren, wanneer de Schryver zich
aanhoudend be-yverde, om dezelve te verdienen; verzoekende de Raad der Gemeente
over zulks, dat het deze Vergadering geliefde te behagen, om de Courant, welke met
het Haagsche Wapen, na 1o. January eerstkomende, zou worden uitgegeven, zoo veel
mooglijk te begunstigen, of te doen begunstigen, met het spoedig, en by voorkeur,
plaatsen van alle zoodanige publieke Tydingen of Stukken of Advertentiën, waarby
de Ingezetenen dezes Lands belang hadden.’ En hierop werd besloten te verklaren
‘dat, wanneer in den Haag, maar ééne Courant wordt gedrukt, het Staats-Bewind
genegen is, dezelve te bevoordeelen, mits de Courantier zich op eene wyze gedraagt,
waarby hy zich die gunst zal waardig maken.’
Werd die wenk gegeven omdat het toen reeds te voorzien was, dat de Haagsche
Courant uit de handen van
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De Groot wederom in die van Gosse zou overgaan, en die overgang bedenkelijk werd
geacht, of omdat de courant nog in de laatste jaren stof tot aanmerkingen en bekeuring
had geleverd? Zoo had ten minste de inhoud van No. 88, van Woensdag 22 Juli 1801,
de aandacht getrokken van het Uitvoerend Bewind1, terwijl de Commissie van
Geneeskundig Toeverzicht te Amsterdam bezwaren had in het midden gebracht tegen
het nummer der Haagsche Courant van 14 October 1801, waarin eene advertentie
voorkwam ‘behelzende het verkoopen van zeker nood- en hulpboekje en daarbij
aangekondigde pillen,’ in strijd met zekere orde van den Agent van Politie La Pierre2;
en evenzoo waren zoowel de Weduwe De Groot en Zoonen, als Gosse met zijne
Nieuwe Haagsche Nederlandsche Courant, nog in het voorjaar van 1803 ‘wegens
het onvoorzichtig plaatsen van gehasardeerde Nieuwstydingen, of ongepaste reflexien’
in boeten geslagen3.
In zijne vergadering van Vrijdag 27 Januari 1804, No. 16, werd het Staats-Bewind
nog eens herinnerd aan zijne belofte van den 25sten November te voren, door eene
missive van den Raad der Gemeente van den Haag, dd. 26 Januari, houdende
kennisgeving van de aan P.F. Gosse gedane verpachting der Haagsche Courant, met
verder verzoek, dat nu aan gemelden courantier zou wor-

1
2

Verg. mijne studie over de Delfsche Couranten in de Mededeel. van 1872, blz. 73 (53).

3

Notulen van het Staats-Bewind van Dinsdag 26 April 1803, No. 21; Donderdag 28 Maart

Zie Hygieia, Weekblad voor de Gezondheidsleer in Nederland van 23 Augustus 1874, No.
26, blz. 4, in een artikel: ‘Maatregelen ter bevordering der publieke gezondheid uit het begin
dezer eeuw.’
1805, No. 56.
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den toegestaan de beloofde gunst, en dat het Staats-Bewind daarvoor de noodige
schikkingen zou beramen. De Algemeene Secretaris kreeg toen die missive in handen
om, in vereeniging met den Secretaris van Staat, Departement van Buitenl. (Binnenl.?)
Zaken, rapport uittebrengen. Maar die nadere aandrang om te worden begunstigd
met tijdingen, stukken of aankondigingen van den kant van het Gouvernement, had
eene geheel tegenovergestelde uitwerking. De behoefte toch aan eene officiële
lands-courant uit eene meer centraliserende orde van zaken voortgesproten, sprak
weldra te duidelijk, om niet de voorkeur te geven aan de uitvoering van dit denkbeeld
boven de bevoorrechting van een of ander dagblad. Het voorstel om voor rekening
van den lande eene Nationale Courant uittegeven werd dan ook reeds den 12den Juli
1804 gedaan, en ofschoon de Bataafsche Staats-Courant niet voor Woensdag 4
September 1805 het licht zag, zoo was toch spoedig genoeg de verwachting van
Gosse teleurgesteld om de Haagsche Courant tot eene min of meer officiële
lands-courant te zien verheven. Op de algemeene tegenkanting van de zijde der
dagbladpers tegen de oprichting dier courant heb ik reeds elders gewezen1; hier moet
afzonderlijk worden aangeteekend dat het Gemeentebestuur van den Haag nog den
27sten Augustus 1805 voor de courant van Gosse in de bres sprong, en tot het
Staats-Bewind een schrijven richtte ‘houdende een ampel detail der nadeelen, welke
door de uitgave van een Staats-Courant aan de Stads Finantiën zouden worden
toegebragt; en wijders verzoekende, dat hier in, het zij door het surcheeren der
uitgaven, het zij door eene gepaste uitkeering,

1

Zie de Holl. Leidsche Courant in de Mededeel. van 1871, blz. 72; Haarlemsche Courant in
die van 1873, blz. 99.
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of op eene andere geschikte manier, mogt worden voorzien.’ Want het spreekt van
zelf dat de gemeentekas van 's Hage nu niet dezelfde pachtsom van Gosse eischen
kon als toen het zich liet aanzien dat het blad een min of meer officiëel karakter zou
krijgen. Aan de verlangde schorsing der uitgave van de Staats-Courant kon natuurlijk
niet worden gedacht, maar het punt der schadeloosstelling werd door het
Staats-Bewind gesteld in handen van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche
Zaken en van dien voor de Financiën. Doch overeenkomstig beider rapport, dd. 5
September, besloot het Staats-Bewind den 9den September daaraanvolgende ‘in het,
door den Raad der Gemeente van den Haag gedaan verzoek, om der hoogst
bezwarende consequentie wil, te difficulteren’1. En hiermede was de zaak uit; wel
hebben Gosse en de andere courantiers in het jaar 1806 nog eene poging gedaan bij
Koning Lodewijk om de Staats-Courant uit de wereld te helpen, maar ook dit
mislukte2.
De overgang der Haagsche Courant uit handen van de Wed. J. De Groot en Zoonen
in die van P.F. Gosse kostte naar 't schijnt aan den een en ander zijn bestaan. De
Notulen van het Staats-Bewind van Vrijdag 20 December 1805, No. 32, maken ten
minste melding van een verzoekschrift van zekeren J.B. Rizzi, letterzettersgezel, die
het aan die omstandigheid te danken had dat hij broodeloos was, en die zich daarom
tot het Staats-Bewind wendde, ten einde op de eene of andere wijze in

1

Notulen van het Staats-Bewind van Vrijdag 30 Augustus 1805, No. 17; Maandag 9 September

2

1805, No. 9.
Decreten en Besluiten van Z.M. den Koning van Holland van Maandag 15 September 1806,
No. 39; Vrijdag 21 November 1806, No. 2.
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het werk te worden gesteld. De Raad der Gemeente van den Haag kreeg het stuk in
handen om rapport over uittebrengen.
Of nu bedoelde overgang wel met 1 Januari 1804 plaats vond betwijfel ik met het
oog op den inhoud der bovenvermelde Notulen van het Staats-Bewind van 25
November 1803 en 27 Januari 1804, maar zekerheid hieromtrent kan ik niet
verschaffen, want de jaargang 1804 der Haagsche Courant heb ik alleen te Rotterdam
aangetroffen, en deze vangt nog slechts aan met No. 29, van Maandag 20 Februari.
De titel was gebleven: Haagsche Courant, maar het adres luidde toen: ‘Te 's Hage,
by Pieter Frederik Gosse, in de Spuystraat,’ dat met No. 95, van Vrijdag 15 Juni
1804, werd: ‘In 's Hage, by Pieter Frederik Gosse, in de Spuistraat.’ De jaargang
1805, die tot weinig belangrijke opmerkingen aanleiding geeft, vond ik te 's Hage,
maar van die van 1806-1810 heb ik slechts een paar nummers aangetroffen, zooals
dat van Vrijdag 26 Augustus 1808, No. 137, toen het adres was: ‘In 's Hage, by Pieter
Frederik Gosse, Stads-Drukker, op de Princegragt,’ terwijl in Augustus 1810 het
adres reeds was ‘in de Eerste Wagestraat.’
Onder verwijzing voor eene klacht tegen de Haagsche Courant van Woensdag 4
Juli 1804, wegens eene mededeeling onder de berichten uit ‘'s Hage, den 3 July,’
naar mijne studie over de Delfsche Couranten in de Handel. en Mededeel. van 1872,
blz. 76 en 77 (56 en 57), teeken ik hier alleen aan dat dit bericht herroepen werd in
de courant van Maandag 9 Juli 1804, No. 109, onder het nieuws uit ‘'s Hage, den 8
July.’ - Zoo gebeurde het ook dat, toen in de courant van Maandag 29 October 1804,
No. 173, blz. 4 ‘eene erroneuse Voordragt omtrent de zoo gewilde gestelde
maatregelen wegens het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

137
in- en uitzeilen van Schepen, naar Neutrale Havens gedestineerd’ voorkwam, het
Staats-Bewind den Algemeenen Secretaris machtigde om Gosse voor zich te ontbieden
en hem te gelasten het volgende in zijne eerstvolgende courant optenemen: ‘hoe zeer
ook uit het geplaatste in onze Courant van Maandag den 29 October zoude kunnen
worden geëliciëerd, als of de daar by vermelde maatregelen, opzichtelijk den in- en
uitvoer van Levensmiddelen, of het uitzeilen van Schepen enz. door ofte van wegens
het Bataafsche Gouvernement zouden zijn gesteld, zoo zijn wy echter in het zekere
geinformeerd, dat, hoe zeer ook tot het daarstellen van zoortgelyke maatregelen by
het Bataafsch Gouvernement aanzoek was gedaan, daartoe door hetzelve gene orders
aan deszelfs Geëmploijeerden zijn uitgevaardigd, zijnde alleen aan dezelven eene
verdubbelde vigilantie tot handhaving der subsisterende prohibitive Wetten
aanbevolen.’ Werkelijk kan men dit dan ook vinden in de courant van Woensdag 31
October 1804, No. 174, onder de berichten uit ‘'s Hage, den 30 October.’ Maar
bovendien kreeg de Algemeene Secretaris in last om Gosse aantezeggen, dat hij over
dit onderwerp verder niets mocht opnemen buiten zijne voorkennis1. - Het
half-officiëel karakter der Haagsche Courant gedurende den tijd die nog aan de
oprichting van de Staats-Courant voorafging, komt vrij duidelijk uit bij den last dien
het Staats-Bewind op Donderdag 6 December 1804, No. 32, aan den Algemeenen
Secretaris gaf om te zorgen dat de volgende mededeeling in het eerstvolgend nummer
der Haagsche Courant werd opgenomen. Dit ‘communiqué,’ te vinden in het nummer
van Zater-

1

Notulen van het Staats-Bewind van Maandag 29 October 1804, No. 20.
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dag 8 December 1804, No. 196, onder de berichten uit ‘'s Hage, den 7 December,’
luidde aldus: ‘Wy zijn van goeder hand geïnformeerd, dat het in onderscheiden
Binnenlandsche Nieuws-papieren geplaatste, en uit Buitenlandsche Nouvelles,
byzonder uit de Publicatie 1, overgenomen, omtrent het geene aan de Buitengewoone
Ambassade van dezen Staat, naar Parijs gezonden om den Keizer der Franschen, met
deszelfs verheffinge geluk te wenschen, voor Dag-gelden en Defroijementen, zoude
zijn toegelegd, geheel bezyden de waarheid is; als zijnde, aan gemelde Ambassadeurs,
geene andere dan de gewoone Dag-gelden, van oudsher daarop gesteld, en Reiskosten
toegelegd; terwijl ook aan dezelve geene de minste dispositie over eenige andere,
veel min aanzienlyke Geldsommen is opgedragen; over welke laatste assertie, als
beledigende voor de beide Gouvernementen, naar men verneemt, by het Fransche
Gouvernement, van wegens dezen Staat ernstige repraesentatiën tegen de licentie
der openbare Nieuwspapieren zijn gedaan.’
De ontijdige mededeeling der uitschrijving van den Dank-, Boet- en Bede-dag
voor het jaar 1805 door verschillende couranten deed de Raadpensionaris
Schimmelpenninck den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken gelasten
een onderzoek intestellen naar den persoon door wien die zoogenaamde Biddagsbrief
aan de dagbladen was verstrekt. Gosse, tot wien men zich natuurlijk in de eerste
plaats wendde, noemde toen zekeren Isaak Leon

1

Hier wordt blijkbaar bedoeld het Fransche blad Le Publiciste, waarover men kan naslaan
Hatin, Bibliographie, pag. 232 verg. met pag. 127 en 74. A.M. Cerisier was medewerker.
Verg. over dezen mijn artikel over de Fransche Leidsche Courant in de Handel. en Mededeel.
van 1870, blz. 98-100, 107 en 117, aant. 1.
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als de persoon van wien hij een exemplaar had gekregen, en Leon verklaarde dat hij
te huis komende bedoeld stuk op zijne tafel had vinden leggen. Met dat bericht van
den genoemden Secretaris van Staat, dd. 5 Juni 1805, stelde het Staats-Bewind zich
evenwel niet tevreden, en nu kreeg de Advocaat-Fiscaal en Procureur-Generaal van
Holland de zaak in handen. Deze kwam er al heel spoedig achter, dat de corrector
ter Staats-Drukkerij, Paulus Bosch, de man was die een proefblad aan Leon had
medegedeeld, door wiens zorg toen sommige courantiers in het bezit van afschriften
waren gesteld. Zoodanige handelwijze was echter lijnrecht in strijd met de instructie
en den eed van dien ambtenaar, en al erkende deze ook het verkeerde van zijn gedrag,
en al verklaarde hij ook berouw te hebben over zijne ontrouw, het Staats-Bewind
ontsloeg hem uit den dienst1.
Dat Gosse, evenals andere courantiers, tot op de oprichting der Staats-Courant
van wege het Staats-Bewind nu en dan met het plaatsen van advertentiën bleef belast,
bewijst zijne rekening over het jaar 1805, groot ƒ 23 : 12 : 8; maar dat de Weduwe
J. De Groot en Zoonen nog altijd met het bezorgen van couranten werd begunstigd,
blijkt uit hare rekening over 1805, groot ƒ 331 : 9 : -2.
Bij den aanvang van het jaar 1811 luidden titel en adres aldus: Ao. 1811. No. 1.
Haagsche Courant. Woensdag den 2 den van Louwmaand 3. In 's Hage, by Pieter-

1

Notulen van het Staats-Bewind van Vrijdag 7 Juni 1805, No. 8; Dinsdag 11 Juni 1805, No.
20; Vrijdag 21 Juni 1805, No. 45.

2
3

Idem van 25 Februari 1806, No. 22 en 23; 11 Maart 1806, No. 31.
Blijkens mijne studie over de Amsterdamsche Courant in Nijhoff's Bijdr. N.R. dl. V, blz.
270 (62) waren bij dat blad in 't laatst van Februari 1809 de Latijnsche maand-namen door
de oud-Hollandsche vervangen, en bleven deze zich handhaven tot in 't begin van Februari
1811, toen de courant in twee talen verscheen.
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Frederik Gosse, Stads-Drukker, in de Eerste Wagestraat. Maar in Juli 1810 had de
inlijving plaats gehad, en als gevolg daarvan moesten de dagbladen, ten minste voor
zooverre de nieuwsberichten betrof, weldra in twee talen verschijnen. Nogtans had
zulks eerst een half jaar later, omstreeks het einde van Januari of het begin van
Februari 1811, plaats, doch vruchteloos was tot heden mijn zoeken naar een Keizerlijk
Decreet, een bevelschrift van den Gouverneur-Generaal der Hollandsche
Departementen, een Prefecten-besluit, of eene aanschrijving van den een' of anderen
Maire, krachtens welke de dagbladen genoodzaakt waren bedoelden maatregel
intevoeren1. De Haagsche

1

De Staats-Courant, toen nog Moniteur van Amsterdam geheeten, was reeds met No. 6, van
Vrijdag 20 Juli 1810, in twee talen verschenen. Een Keizerlijk Decreet van 18 October 1810
(Courier van Amsterdam van Dinsdag 30 October 1810, No. 87; Mr. C.J. Fortuijn, dl. 3, blz.
183) hield in een Algemeen reglement ter organisatie der Hollandsche Departementen voor
het jaar 1811. Titel III van dat Decreet handelde ‘De l'usage de la langue hollandaise dans
les nouveaux départemens’ - ‘Van het gebruik der hollandsche taal in de nieuwe
departementen,’ en behelsde één artikel (21) luidende: ‘La langue hollandaise pourra être
employée, concurremment avec la langue française, dans les tribunaux, dans les actes
d'administration, dans ceux des notaires et dans ceux sous signature privée’ - ‘Men zal de
hollandsche taal gelijk met de fransche kunnen bezigen bij de regtbanken, in de akten van
administratie, in notariële en onderhandsche geschriften.’ Staat het nu vast dat nieuwspapieren
gebracht werden tot ‘actes sous signature privée’ of ‘onderhandsche geschriften,’ dan was
dit artikel de grondslag van het verschijnen der couranten in twee talen. Doch waarom
geschiedde zulks dan niet onmiddelijk bij den aanvang van 1811, maar eerst in de laatste
dagen van Januari of de eerste dagen van Februari 1811? En de zaak wordt er niet duidelijker
op als men in het straks te vermelden Keizerlijk Decreet van 26 September 1811, art. 6, leest:
‘Dans les départemens où l'usage des deux langues est conservé, les feuilles d'affiches seront
imprimées sur deux colonnes, dont l'une française, et l'autre allemande, hollandaise ou
italienne, suivant les lieux. Les journaux politiques de ces départemens sont assujettis à la
mème règle’ cet. Immers die bepaling was reeds meer dan een half jaar in werking.
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Courant nu verscheen voor het eerst in twee talen met het 17de nummer van 1811,
als: Gazette de la Haye. Mercredi 30 Janvier 1811. - Haagsche Courant. Woensdag
den 30 van Louwmaand. Niet lang daarna schijnt Gosse weer naar de Prinsengracht
te zijn verhuisd, want met No. 46, van Vrijdag 22 Maart 1811, kwam in het adres
weêr het ‘op de Princegragt’ te voorschijn. Een en ander duurt tot en met No. 69, van
Woensdag 1 Mei 1811; toen volgde: Gazette de la Haye, ou Journal du Département
des Bouches de la Meuse. No. 1. Vendredi le 3 Mai 1811. - Haagsche Courant, of
Dagblad van het Departement der Monden van de Maas. Vrijdag den 3 Mei 1811.
No. 1. 8 blz. 4o., in 2 kol. met het vorig adres. Deze overgang was aan den eenen
kant het gevolg van de verdeeling van het Koningrijk Holland in zeven Departementen
(art. 22 van het Keizerlijk Decreet van 18 October 1810), aan den anderen kant het
gevolg van het executoir verklaren, bij Keizerlijk Decreet van 9 April 1811, zoowel
van het Décret Impérial contenant Réglement sur l'Imprimerie et la Librairie, du 5
Février 1810, als van het Décret Impérial rélatif aux Journaux des départemens, du
3 Août 1810, waarbij bepaald was, dat in elk departement, buiten dat der Seine,
slechts één dagblad mocht bestaan1. Maar ook het laatste spoor in den titel der courant
dat op haren oorsprong wees moest worden uitgewischt! Met No. 3 werden de woorden
Gazette

1

Bulletin des Lois, 4e Série, Tome XIV, pag. 338. Rondonneau, Collection des Lois Françaises,
Tom. II, pag. 531 en 296. Maar nu is het alweer vreemd, dat de vroegere Staats-Courant, de
Courier van Amsterdam, eerst op Zondag 1 December 1811 tot het orgaan van het
Departement der Zuiderzee werd verheven onder den titel van: Feuille politique du
Département du Zuiderzée - Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee.
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de la Haye - Haagsche Courant weggenomen, en, terwijl nu de courant een dagelijks,
ook des Zondags, verschijnend blad werd, luidden titel en adres: Lundi 6 Mai 1811.
No. 3. Journal du Département des Bouches de la Meuse. - Dagblad van het
Departement der Monden van de Maas. A la Haye, chez P.F. Gosse, Imprimeur de
la Préfecture et de la Ville. 4 blz. 4o, in 2 kol. Een Supplement of Byvoegsel van 2
blz. werd er aan toegevoegd met het adres: In den Haag, by P.F. Gosse, Drukker der
Prefecture en van de Stad. Zoo nu blijft de toestand tot het laatste nummer van 1811,
No. 241, van Dinsdag 31 December, toen Gosse plotseling afscheid nam vaan het
publiek. ‘Eene inschryving by het mairschap’ had de courant met 1 Januari 1812
‘aan de meestbiedende toegedagt.’
Die ‘meestbiedende’ was ‘de boekdrukker H.C. Susan,’ evenals Gosse ‘een
hartstogtelijk aanhanger van het Huis van Oranje,’ en die daarom in het jaar 1795
‘als stads-, lands- en kleinzegeldrukker’ was afgezet. Later had hij ‘zich door de
uitgave van een weekblad, de Schuimspaan genaamd, berucht gemaakt. De stoutste
artikelen, in zamenspraken vervat, waren daarin tot verguizing der Patriotsche partij
opgenomen, tot dat eindelijk de uitgave van dat blad werd verboden’1. Die Algemeene
Schuimspaan, of Leesgierige Na-Courant, welke over het merkwaardigste van meest
alle Periodique en andere Nieuwspapieren handeld schijnt eerst te Rotterdam by de
Erve J. Bal en Ph. Tuijnzing te zijn uitgegeven; No. 1-22

1

(C.H. Susan), Nog iets over de 's Gravenhaagsche Dagbladen, aan het hoofd van deze studie
vermeld.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

143
verschenen in het jaar 1800, No. 23-76 in 1801, en No. 77-102 in 18021. Op de
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam vindt men het volgende nummer: Vryheid,
Gelykheid, Broederschap. Algemeene Schuimspaan of leesgierige Na-Courant,
Waarin over het merkwaardigste van meest alle Periodique en andere Nieuwspapieren
gehandeld word, het welke alle Maandagen met een Nommer vervolgd, en om hetzelve
voor de minvermogende verkrygbaar te maaken, à 6 duiten zal uitgegeeven worden
te Rotterdam by de wed. Bal, Thuinsing en W. Regoor2, Haarlem Kampman, Sluis
Loopik, Utrecht wed. Terveen en Zoon. No. 2. Maandag den 28 July 1800. Met het
adres: In 's Haage gedrukt by H.C. Susan, op de Gevoldegracht. 2 blz. folio, in 2
kol. Blijkbaar is dit het tweede nummer van dit zeldzame blad. Verder zag ik van
den Heer C.H. Susan te 's Hage: (In God is onze hoop). Algemeene Schuimspaan of
Leesgierige Na-Courant, Waarin over het merkwaardigste van meest alle Periodique
en andere Nieuwspapieren gehandeld word, het welke alle Maandagen, met een
Nommer vervolgt, en om hetzelve voor de minvermogende verkrygbaar te maaken,
à 6 duiten zal uitgegeeven worden te Amsterdam by A. van der Kroe, Haarlem
Kampman, Leyden Trap, Rotterdam de Erve Bal, en Ph. Thuinsing, Utrecht de Wed.
Terveen en Zoon, Dord P. van Braam, Middelburg S. van Benthem, Schiedam
Sweeben, den Bosch Noman, Delft Wiegman en Regeer, Bommel de Meyere, 's Hage
A. van Hoogstraaten, en verders alom. No. 73. Maandag den 7 December 1801. Met
het adres: In 's Haage Gedrukt by H.C. Susan, op de Gevoldegragt.

1
2

Zie Naamlijst van Nederduitsche Boeken 1799-1803, blz. 178, 191, 286, 382.
Hieronder luidt die naam: Regeer.
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2 blz. folio, in 2 kol. Maar op de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam vindt men
ook: In God en Deugd, is ons geneucht. Schuimspaan van Dag en Weekblaaden, of
Na-Courant voor de tegenwoordige tyd. Zynde dit een Broeder van de Algemeene
Schuimspaan, die hetzelfde oogmerk heeft, en alle Donderdagen met een Nummer
vervolgd zal worden. Voor Heeren en Burgers zal het by de volgende Boekverkoopers,
tot 6 duiten, te bekomen wezen: Amsterdam van Tiel, G. Bom, Haarlem Kampman,
Leiden Trap, van Thoir, Rotterdam de Erve Bal, J. Hofhout, en Ph. Thuinsing, Utrecht
Wed. Terveen en Zoon, Flock, Dordrecht P. van Braam, Middelburg S. van Benthem,
Schiedam Swaaben, 's Bosch Noman, Delft Wiegman en Regeer, J. Poelman, Bommel
de Meyere, 's Hage van Drecht, van Hoogstraaten en verders alöm. No. 2 Donderdag
den 14 January 1802. Met het adres: In 's Hage by J.F. Jacobs de Age Boekverkoper
in de Vlamingstraat. 2 blz. folio, in 2 kol. En dan verder No. 3. Donderdag den 21
January 1802. Met het adres: In 's Hage, by Jacobs de Age, Boekverkooper in de
Vlamingstraat. Eveneens 2 blz. folio, in 2 kol. Dit nummer gedrukt met eene andere
letter als het vorige, wijkt bij de spelling van sommige woorden in het hoofd af van
dat tweede nummer. Nu vermoed ik, dat wanneer in het weekblad Aballino1 No. 6,
blz. 45, van ‘De Schuimende Schuimer’ gesproken wordt, het blad van Susan wordt
bedoeld.
‘Eenigen tijd’ na het verbod van De Schuimspaan, Juni

1

In de zooeven vermelde Naamlijst komt dit blad niet voor; toch bezit de Koninklijke
Bibliotheek te 's Hage No. 1, van Zaterdag 18 October 1800, tot en met No. 8, van Zaterdag
6 December 1800. Het verscheen onder het motto ‘Strenuus veritatis vindicator’ naar het
schijnt bij J.A. van Drecht te 's Hage, in 8 blz. 8o.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

145
1802, zegt de Heer Susan werd door den boekdrukker H.C. Susan ‘een nieuw
weekblad uitgegeven, onder den titel van: ‘de Held der Rede,’ waarin weder stoute
uitdrukkingen over de orde van zaken werden gevonden, en de Oranjepartij tot moed
en volharding werd aangespoord. Ieder nommer van dat blad was aan de censuur
van den prefect de Stassart onderworpen, die eindelijk, wegens een daarin opgenomen
artikel1, aanleiding vond, den uitgever van correspondentie met Engeland en den
Prins van Oranje te verdenken, en hem in het verbeterhuis te Amsterdam gevangen
te laten zetten. Na zeventien dagen gevangenschap werd hij, bij gemis van bewijzen,
weder in vrijheid gesteld.’ Van De Held der Rede is mij tot nog toe geen nummer
bekend. Het blad komt evenwel voor in de Koninklijke Courant wanneer de
Gebroeders van Cleef, 's Konings (Lodewijk) Boekverkoopers in Den Haag, opgave
doen van uitgekomen werken, waarvan zij voor de Koninklijke Bibliotheek en het
Ministerie van Justitie en Politie drie exemplaren ontvangen hebben2. Zoo wordt
voor het eerst No. 233 van De Held der Rede

1

Dit nummer moet hebben behelsd eene vergelijking van den toenmaligen tijd met dien der
Mogols in Azië. - De Heer C.H. Susan herinnert zich nog levendig, hoe hij destijds iedere
week, op order van zijn' vader, met de kopij van het nieuwe nummer naar het gebouw der
préfecture, thans Kon. Bibl., moest gaan en er wachten totdat De Stassart zijn imprimatur
had gegeven.

2

Die opgave komt het eerst voor in de Koninklijke Courant No. 169, van Dinsdag 14 Juli
1807; want blijkens het NB. aan de opgave in No. 181, van Maandag 27 Juli 1807, toegevoegd,
werden alleen zulke werken aangekondigd die na 1 Juli 1807 waren uitgekomen. Gewoonlijk
werden die opgaven in de Maandagsche Courant geplaatst, maar toen, blijkens de Koninklijke
Courant No. 285, van Maandag 23 November 1807, het depot der courant uit Den Haag naar
Utrecht verplaatst werd, werden ze in de Dinsdagsche Courant opgenomen.
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vermeld in de Koninklijke Courant No. 237, van Maandag 28 September 1807, als
ingekomen in de vorige week, en hieruit blijkt duidelijk dat het eerste nummer met
April 1803, derhalve 9 maanden na het verbod van De Schuimspaan, verscheen1.
Jammer is het, dat, aangezien in de Koninklijke Courant van Dinsdag 30 Mei 1809,
No. 125, werd medegedeeld, dat in het vervolg geen dag- of weekbladen in de opgaven
zouden worden opgenomen, No. 319 van De Held der Rede het laatste nummer was
dat in de Koninklijke Courant No. 119, van Dinsdag 23 Mei 1809, is opgegeven.
Want aan de mededeeling van den Heer C.H. Susan ontbreekt elke tijdsbepaling, en
deze omstandigheid gevoegd bij het onmogelijke van zijne verdere opgaven, doet
mij vermoeden dat de schrijver over geen andere bronnen te beschikken had dan de
overlevering. Wat toch deelt hij mede! ‘De prefect ontbood’ den drukker Susan na
zijne invrijheidstelling ‘bij zich, betuigde zijn leedwezen over den maatregel, met
hem genomen, en vroeg, welke gunst hij tot schadeloosstelling verlangde. Susan
vroeg het privilegie, om eene Haagsche Courant te mogen uitgeven, zonder de
retributie, welke daarvoor vroeger aan de stad

1

Want in 1803

verschenen er
dan

39 nummers.

Want in 1804

......

52 nummers.

Want in 1805

......

52 nummers.

Want in 1806

......

52 nummers.

Want in 1807

tot de 3e week
van September .
.

38 nummers.

Te zamen

233 nummers.

Hoe hiermede te rijmen is de opgave der Naamlijst van Nederduitsche Boeken 1804-1808,
blz. 48, dat het eerste nummer in Juni 1804 verscheen, terwijl dan verder, (gelijk op blz. 94
zou worden verwacht) geen melding meer van het blad wordt gemaakt, kan ik niet verklaren.
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werd uitgekeerd. De prefect stond dit toe, maar wilde die Courant tot een
Arrondissements-Dagblad van de monden van de Maas verheffen, onder bepaling,
dat zekere heer de Vigneron, als hoofdredacteur daarbij werd aangesteld, en het blad
in de Fransche en Hollandsche talen zou worden gedrukt.’ Hoe is dit evenwel te
rijmen met mijne opgave aan de courant zelve ontleend, dat ‘eene inschryving by
het mairschap’ de courant met 1 Januari 1812 ‘aan de meestbiedende toegedagt’ had,
waaruit blijkt dat voortaan de stad, in plaats van geen ‘retributie’ te genieten,
integendeel nog ruimer voordeelen uit de courant trok dan toen ze aan Gosse was
verpacht. En de Prefect kon op het gebied der journalistiek, waar alles van Parijs uit
geregeld werd, geen gunsten tot schadeloosstelling verleenen, noch zijn' wil uitspreken
dat de door Susan bij het begin van 1812 uittegeven courant een Arrondissements lees: Departements-Dagblad van de monden van de Maas zou zijn, dat in de Fransche
en Hollandsche talen zou worden gedrukt, want een Dagblad van het Departement
bestond reeds sedert Mei 1811, en in twee talen verscheen de courant reeds sedert
30 Januari 1811. De Heer C.H. Susan zegt dan verder: ‘Bij de verschijning van dat
blad,’ onder het bestuur van Susan, ‘eigenlijk eene voortzetting van de 's
Gravenhaagsche Courant, vond het veel tegenstand bij het toenmalig Stadsbestuur
en voornamelijk bij den Maire van Schinne, omdat de concessie zonder zijne
tusschenkomst en zonder retributie voor de stad was verleend. Het werd dan ook van
alle zijden tegengewerkt, en daardoor veroorzaakt, dat de boekdrukker Susan, met
een belangrijk verlies, de uitgave in het laatst van het jaar 1812 heeft moeten staken,
terwijl de voortzetting van dat blad, door tusschenkomst van het stedelijk bestuur,
aan den boek-
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drukker Vosmaer en den boekverkooper Scheurleer werd opgedragen, die het voorn.
Dagblad van het Departement der Monden van de Maas hebben voortgezet, tot de
gezegende ommekeer van zaken, en van dat oogenblik af, den 13 November 1813,
de voormalige 's Gravenhaagsche Courant, met den heer Pieter Frederik Gosse,
hebben uitgegeven.’ Tegen dit laatste heb ik geen bezwaren, maar dat de courant
van Susan veel tegenstand bij den Maire van 's Gravenhage vond, omdat de concessie
zonder zijne tusschenkomst en zonder retributie voor de stad was verleend, kan ik
natuurlijk niet toegeven, evenmin dat Susan zijne onderneming met het einde van
1812 moest opgeven, want dit had reeds met 1 Augustus van dat jaar plaats.
Omtrent den hoofdredacteur van het Journal du Département des Bouches de la
Meuse, Vigneron, kan ik geen nadere opgaven doen; wel weet ik dat Daniel Jan Ten
Zeldam Ganswijk, later Griffier van de provincie Zuid-Holland, geb. 30 Juni 1793,
overl. 20 Februari 1855, op zeer jeugdigen leeftijd werkzaam was als vertaler uit het
Fransch ten behoeve van het blad, en dat er vele Fransche dichtstukjes, door hem in
Nederduitsche dichtmaat vertolkt en met de letter G. onderteekend, in voorkomen1.
Toen met Januari 1812 H.C. Susan als uitgever optrad, bleef natuurlijk de titel van
het blad dezelfde, maar het adres werd: A la Haye, chez H.C. Susan et Fils, Spuistraat
S, No. 19; de dag-aanwijzing en het nummer werden nu geplaatst onder den titel.
Voor het eerst vindt men nu een zegelmerk, het A-Timbrer-à-l'Extraordinaire. Maar
niet voor No. 27, van Maandag 27 Januari 1812,

1

Zie Handelingen onzer Maatschappij 1856, blz. 50.
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werd het blad gedrukt met de nieuwe letter die reeds bij den aanvang van het jaar
was beloofd; tegelijkertijd werd toen omtrent den prijs medegedeeld, dat deze in Den
Haag voor één jaar was 30 Frcs. of 14 Gld., voor 6 maanden 16 Frcs. of ƒ 7 : 10 : 0,
voor 3 maanden 9 Frcs. of ƒ 4 : 6 : 0, en buiten Den Haag franco voor één jaar 40
Frcs. of ƒ 18 : 15 : 0, voor 6 maanden 21 Frcs. 30 Cts. of ƒ 10, voor 3 maanden 12
Frcs. of ƒ 5 : 15 : 0; enkele nummers kostten 10 Cts. of één Stuiver. - Toen met No.
214, van Zaterdag 1 Augustus 1812, H.C. Susan de uitgave had opgegeven, en het
adres werd: A la Haye, de l'imprimerie de G. Vosmaer. Se vend chez B. Scheurleer,
le Jeune, Veenestraat S. No. 152, kreeg het blad natuurlijk weder eene nieuwe letter.
G. Vosmaer woonde toen ‘Heeregracht, no. 207,’ en de redacteur ‘Kasuaristraat, K.
no. 243;’ de laatste evenwel woonde een jaar later, blijkens een bericht in het hoofd
van het Dagblad No. 262, van Zondag 19 September 1813, ‘Kleine Groenmarkt, no.
373.’ - Het laatste nummer van het Dagblad is geweest No. 321, van Woensdag 17
November 1813.
Op hetzelfde tijdstip dat H.C. Susan met de uitgave van het Dagblad werd belast, 1
Januari 1812, moest er uitvoering worden gegeven aan het Décret Impérial qui
autorise la publication de Feuilles d'annonces et de Journaux de littérature, sciences
et arts dans diverses villes de l'Empire, du 14 Décembre 1810, zonder bepalingen
voor het oude Noord-Nederland, en aan het daarop, vermoedelijk tot uitvoering van
het reeds bovenvermelde Decreet van 9 April 1811, gevolgde Décret Impérial qui
autorise la publication de Feuilles et d'Ecrits périodiques dans dif-
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férentes villes de l'Empire, du 26 Septembre 18111. In ieder Departement namelijk
werden, behalve één Dagblad, sommige Advertentiebladen toegelaten, en wel, voor
zooverre het Departement der Monden van de Maas betrof, te Delft2, Dordrecht, Den
Haag, Leiden en Rotterdam3. Aan Gosse nu, wien het Dagblad was ontgaan, werd
te 's Hage het Advertentieblad gegund, en zoo verscheen met 1 Januari 1812 het
Feuille d'Affiches, Annonces et Avis divers de la Haye. - Blad van Advertentien,
Aankondigingen en Verschillende Berigten, van den Haag, met het adres: A la Haye,
chez P.F. Gosse, Imprimeur de la Prefecture et de la Ville. Het jaartal en nummer
stonden boven, de dag-aanwijzing onder den titel, en onder de dag-aanwijzing, zoowel
in het Fransch als Hollandsch: Dit blad wordt uitgegeven bij de Gebroeders van
Daalen Wetters, op den hoek van het Hofcingel, K. No. 9. Gebrek aan tijd was oorzaak
dat dit eerste nummer slechts 2 in plaats van 4 blz. 4o. bevatte. Ook op dit nummer
vond men het reeds vermelde zegelmerk, maar bovendien nog een tweede: Bouches
de la Meuse. 3 C. Maar welke beteekenis moet worden gehecht aan de omstandigheid,

1

2

3

Rondonneau, Collection des Lois Françaises, Tome II, pag. 303. Bulletin des Lois, 4e Série,
Tome XV, pag. 306. Ook bij de uitvoering van dit Decreet doet zich het vreemde verschijnsel
voor, dat de Amsterdamsche en Haarlemsche Couranten (Departement van de Zuiderzee)
reeds met December 1811, de Hollandsche Leidsche Courant (Departement der Monden van
de Maas) eerst met Januari 1812 in een Advertentieblad overging.
Stuerman te Delft zag af van de hem verleende vrijheid tot het uitgeven van zoodanig
Advertentieblad. Zie mijne studie over de Delfsche Couranten in de Handel. en Mededeel.
van 1872, blz. 82 (62).
Zie het Besluit van den Prefect van het Departement der Monden van de Maas van 27
November 1811 in het Journal du Département des Bouches de la Meuse van Vrijdag 29
November 1811, No. 209, en Tabel I van het Decreet van 26 September 1811.
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dat reeds met No 3, van Maandag 6 Januari 1812, het advertentieblad een ander
uiterlijk kreeg, en het adres werd: A la Haye, chez H.P. de Swart, dat sedert No 6,
van Maandag 13 Januari 1812 - het Advertentieblad verscheen op Maandag,
Woensdag en Vrijdag - luidde: A la Haye, chez H.P. de Swart, vis-à-vis l'église
Luthérienne, kan ik niet bepalen. Het heeft er allen schijn van dat Gosse ook deze
onderneming opgaf, maar ook niets meer dan de schijn, want zeven maanden later
komt zijn naam weêr in het adres voor. Weldra, met No. 23, van Vrijdag 21 Februari
1812, kreeg het blad eene nieuwe letter, terwijl met No. 81, van Maandag 6 Juli 1812,
onder het hoofd de aanwijzing wegbleef dat de Gebroeders van Daalen Wetters
uitgevers waren. Toen nu met 1 Augustus 1812 het adres van het Dagblad was
geworden: ‘A la Haye, de l'imprimerie de G. Vosmaer. Se vend chez B. Scheurleer,
le Jeune, Veenestraat S. No. 152’, werd dat bij het Advertentieblad No. 93, van
Maandag 3 Augustus 1812: A la Haye, de l'Imprimerie de P.F. Gosse. Se vend chez
B. Scheurleer, le Jeune, Veenestraat, S. No. 152; vereeniging dus van uitgevers der
beide bladen, bij verschil van drukkers. Gosse woonde intusschen toen nog
‘Princegracht, no. 240’, maar bracht nu weder eene nieuwe letter in het blad, waarvan
het laatste nummer is geweest No. 136, van Woensdag 17 November 1813, toen ook
het Journal of Dagblad voor het laatst verscheen.
Den volgenden dag toch verscheen: Ao. 1813. No. 322. Staatkundig Dagblad der
Monden van de Maas. Donderdag, den 18 November 1813; 2 blz. folio, in 2 kol.
zonder adres, wapen of zegel. Hierop volgde eerst: Ao. 1813.
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No. 1. Haagsche Courant. Vrydag, den 19 November; 2 blz. folio, in 2 kol. zonder
adres of zegel, maar met een klein Haagsch schild tusschen twee klimmende leeuwen;
in dit nummer, (waarvan men een overdruk, met weglating van het wapen, vinden
kan in het werk van den Hoogleeraar Theod. Jorissen, De Omwenteling van 1813,
dl. 1, tegenover blz. CCLXXXIII), kwam het destijds zooveel opgang gemaakt
hebbende stukje voor:
‘Oranje Boven!
Holland is vrij.
De Bondgenooten trekken op Utrecht.
De Engelschen worden geroepen.
De Franschen vlugten aan alle kanten.
De zee is open.
De koophandel herleeft.
Alle partijschap heeft opgehouden,
Al het geledene is vergeten
En vergeven.
Alle aanzienlijken komen in de regering.
De regering roept den Prins uit
Tot hoogste Overheid.
Wij voegen ons bij de Bondgenooten
En dwingen den vijand tot vrede.
Het volk krijgt een' vrolijken dag
Op gemeene kosten,
Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt GOD.
De oude tijden komen wederom.
Oranje Boven!’

Eerst met No. 3, van Zondag 21 November werd de titel van het blad: 's
Gravenhaagsche Courant, en het adres: Gedrukt in 's Gravenhage by G. Vosmaer
en P.F. Gosse, en wordt uitgegeven by B. Scheurleer Jz. in de Venestraat, waarbij
in No. 4 achter den naam van Gosse de aanwijzing van Stads-Drukkers kwam. Voor
de couranten in het algemeen, en dus ook voor de's Gravenhaagsche Courant in het
bijzonder, was het zeker eene teleurstel-
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ling, dat door de bepaling der Proclamatie van 21 November 1813, Stbl. No. 1, dat
alle belastingen, bij voorraad op den bestaanden voet moesten worden geheven, aan
het ongezegeld verschijnen van dagbladen een einde moest komen. Bij de 's
Gravenhaagsche Courant zijn er dan ook weêr zegels merkbaar bij het vijfde nummer,
van Dinsdag 23 November, terwijl tegelijkertijd onder het hoofd eene aansporing
werd gericht tot het publiek om zich te abonneren, daar er wegens het zegel geen
couranten in voorraad zouden gedrukt worden; voor December 1813 was de prijs
binnen Den Haag ƒ 1 : 12 : 0, elders ƒ 2. De prijs der advertentiën werd in No. 9
opgegeven evenals vroeger te zijn, in lange regels: - want sedert het tweede nummer
waren er ook weder mededeelingen op zijde geplaatst - voor 1, 2 en 3 regels 6 stuivers,
voor 4 regels en daarboven 9 stuivers de regel; in korte regels: voor Programmas en
andere bekendmakingen van Genootschappen, 4 stuivers de regel, voor
bekendmakingen van geboorte, huwelijk of overlijden van 1-6 regels 36 stuivers,
van 7 regels en daarboven 6 stuivers de regel. Nog vóór het jaar 1813 ten einde liep
kwam aan de dagelijksche uitgifte een einde, want No. 39 en 40 waren nog op Dinsdag
28 en Woensdag 29 December uitgekomen, terwijl No. 41 op Vrijdag 31 December
werd uitgegeven. Voortaan verscheen de courant alleen op Maandag, Woensdag en
Vrijdag.
Bij den aanvang van 1814 blijkt het dat G. Vosmaer zich gescheiden had van P.F.
Gosse, want nu luidt het adres alleen: In 's Gravenhage bij P.F. Gosse, Stads-Drukker,
hetgeen met No. 3 werd: In 's Gravenhage, bij Pieter Frederik Gosse, Stads-Drukker,
ofschoon dat ‘Stads-Drukker’ voor het laatst wordt gevonden bij No. 5, van Woensdag
12 Januari 1814. Te Amsterdam waren het
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eerst de Gebr. van Staden, Warmoesstraat, No. 159, die het blad bezorgden, maar
met No. 18, van Vrijdag 11 Februari, werden deze vervangen door Willem van Hoorn,
in de Gravestraat, No. 22, bij den Nieuwen Dijk. - Wat het zegel-merk aangaat, dit
was, in de eerste weken na het herstel van zaken, nog het A-Timbrer-à-l'extraordinaire
en het Bouches de la Meuse uit de dagen van overheersching, maar met No. 33, van
Dinsdag 21 December 1813, kwam het Visé pour timbre Extra-ordinaire. Bosse te
voorschijn; het eerste Nederlandsche zegel: Departement der Monden van de Maas.
Buitengewoon Zegel. 5 Pennn . kwam voor op No. 17, van Woensdag 9 Februari
1814, dat met No. 148, van Maandag 12 December 1814, overging in het 8 Pn.
Zuid-Holland, of 5 Pn. bij een half vel. En dit zegelmerk hield zich staande totdat het
met No. 83, van Woensdag 6 Juli 1825, vervangen werd door het Buitengewoon-Zegel
Zuid-Holland 1 1/2 C., of 2 1/2 C. voor een geheel vel, waarbij met Januari 1828
een tweede zegel kwam: Koningryk der Nederlanden. Buitengewoon te zegelen 1. Een nieuw en grooter wapen werd in 1814 aangebracht bij No. 22, van Maandag 21
Februari, en juist één maand later bij No. 34, van Maandag 21 Maart, eene nieuwe
letter. Een paar weinig beteekenende veranderingen in het adres, zelfs nog in de
tweede helft van December 1814, ga ik met stilzwijgen voorbij, daar met 1 Januari
1815 het adres toch geheel anders was.
Toen luidde dit met No. 5, van Woensdag 11 Januari 1815: By het Bureau der 's
Gravenhaagsche Courant, Wyk D, No. 51. Ongeveer vijftien maanden later, met

1

Men kan hierbij vergelijken mijne studie over de Amsterdamsche Courant in Nijhoff's Bijdr.
N.R. dl. V, blz. 273 (65), en die over de Hollandsche Leidsche Courant in de Handel. en
Mededeel. van 1871, blz. 76.
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No. 43, van Maandag 8 April 1816, werd het: Gedrukt by het Bureau der 's
Gravenhaagsche Courant, Wyk D, No. 51, en met No. 54, van Vrijdag 3 Mei
daaraanvolgende: Gedrukt by het Bureau der 's Gravenhaagsche Courant, in de
Toringstraat, wyk D, no. 419. Maar toen in het volgend nummer dat ‘Toringstraat’
in Torenstraat was veranderd, werd tegelijkertijd het woord ‘Gedrukt’ weggelaten,
om eerst met No. 96, van. Vrijdag 9 Augustus 1816, weder te voorschijn te komen.
Maar waarom sedert No. 45, van Maandag 14 April 1817, onder het hoofd ook al
bericht werd dat de courant in de Torenstraat werd uitgegeven, welk bericht met No.
71, van Vrijdag 13 Juni 1817, belangrijk werd ingekort, en nog eens gewijzigd met
No. 76, van Woensdag 25 Juni 1817, zal ik niet bepalen. Intusschen werd met No.
101, van Vrijdag 22 Augustus 1817, het adres eenvoudig: Gedrukt by het Bureau
der 's Gravenhaagsche Courant. - Nog trekt het de aandacht dat tusschen 1 November
1815 en 1 Januari 1818 de aanwijzing der dagteekening in het hoofd voorkomt met
de toevoegsels: ste, de, enz.
Bij raadsbesluit van 28 October 1818, zegt Mr. L. Ph. C. Van den Bergh, werd de
courant aan P.F. Gosse verpacht voor den tijd van vijf jaren, tegen eene jaarlijksche
som van ƒ 2000 en een exemplaar, terwijl de opgenomen stedelijke aankondigingen
werden verrekend. Op 21 December 1823 is die pacht op dezelfde voorwaarden
vernieuwd. Maar de onbeduidendheid, waaraan bijna alle couranten omstreeks dezen
tijd leden, kwam bij de's Gravenhaagsche Courant, die in een middenpunt verscheen
waar de vele gestelde machten als even zoovele kruidjes roer-me-niet kunnen worden
aangemerkt, zeer sterk uit. Het Algemeen Nederlandsch Nieuws- en Advertentie-Blad,
dat ook te 's Gravenhage werd uitgegeven, maar een or-
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gaan was van den nieuweren tijd, dat zich niet behoefde te ontzien, gaf aan de 's
Gravenhaagsche Courant dan ook eenmaal den naam van den Moniteur der
Wollenaaisters. Het artikel en het onderwerp waarover het liep, zijn te grappig om
het niet hier uit No. 51, van Zaterdag 24 Juni 1820, overtenemen:
‘'s Gravenhage, den 23. Junij. De Moniteur der Wollenaaisters, min bekend onder
den naam van 's Gravenhaagsche Courant, geeft ons het volgende dood-berigt:
's Hage, 20 Junij. Gisteren is alhier overleden de Wel Edele Geboren Heer
Archibald Hope, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, wordende om
zijne uitmuntende hoedanigheden algemeen betreurd.’
De lezer zal nu welligt denken: er blijft niets anders over, wanneer men tranen
genoeg zal gestort hebben, dan den dag der begrafenis te bepalen. Maar, men begraaft
de menschen zoo niet. Er doet zich, omtrent de lijkstatie van den Heer Hope, Ridder,
gewezen lid der Staten-Generaal, bloedverwant van den vermaarden Bankier Hope,
enz. eene kleine zwarigheid op. Men heeft namelijk voor dien Wel Edele Geboren
Heer eene exceptive defensie voor te dragen, hierin bestaande dat hij zich in de beste
gezondheid bevindt: niet alleen ontkent hij overleden te zijn; maar de excipiant heeft
het bewijs zijner negatie geleverd. Het is hem, buiten twijfel, zeer aangenaam,
burgemeesterlijk-officieel te vernemen, dat hij voorloopig algemeen wordt betreurd;
maar hij zal er nog meer vermaak in hebben, dat hij zijne uitmuntende hoedanigheden
ongestoord kan blijven aan den dag leggen: dit zien wij ook liever. Wij voegen hierbij
den wensch, dat hij dat nog menige jaren lang moge doen.
Nu zouden wij gaarne eens weten, waartoe de Haagsche Moniteur nog goed is,
indien men zelfs aan zijne dood-
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berigten geen geloof mag slaan? Men zal dan niet meer weten, wie er leeft of sterft,
en of de stad al of niet in den rouw gedompeld zij! En op zoodanige ontrustende
valsche tijdingen, wordt het zegel van het burgemeesterlijk wapen gedrukt! zij vliegen
door de geleerde wereld, op de vlerken van den Oijevaar! o tijden! O zeden!’
En zoo iets overkwam de courant in dezelfde maand bij welker aanvang haar
uiterlijk door eene nieuwe letter was opgeknapt! - Ten gevolge der verplaatsing van
het Bureau veranderde bij het begin van 1822 de aanwijzing onder het hoofd in:
(Wordt uitgegeven aan het Bureau, in de Nobelstraat, wijk E, no. 54),’ en gelijktijdig
werd een nieuw wapen ingevoerd. Maar met No. 53, van Vrijdag 3 Mei 1822, ging
die aanwijzing, wegens herhaalde verplaatsing van het Bureau, over in: ‘(Wordt
uitgegeven aan het Bureau, in de Nieuwe Molstraat, wijk N, no. 10.)’ Eerst met No.
51, van Woensdag 28 April 1814, werd de courant weer uitgegeven in de Torenstraat,
wijk D, no. 419. - Wat aanleiding gaf dat met No. 108, van Vrijdag 2 September 1825,
het adres veranderde in het: In 's Gravenhage, bij Pieter Frederik Gosse is mij niet
bekend. Toen één maand later een nieuw wapen werd aangebracht, en de titel
daarboven werd geplaatst, luidde het geheele opschrift: Ao. 1825. No. 121. 's
Gravenhaagsche Courant, van Maandag, den 3 October. - Met No. 57, van Vrijdag
12 Mei 1826, werd het adres weêr: Aan het bureau der 's Gravenhaagsche Courant,
vermoedelijk naar aanleiding van het overlijden van Gosse, welke gebeurtenis de
stad weldra deed besluiten om met 1 Januari 1827 de courant niet meer te verpachten
maar voor eigen rekening uittegeven.
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Het blad toch was hoe langer hoe meer achteruit gegaan. ‘Door eenen zamenloop
van omstandigheden,’ aldus luidde het in het ‘Berigt’ waarmede het eerste nummer
zijne intreê deed, ‘was de 's Gravenhaagsche Courant, sedert eenigen tijd, tot zulk
eene laagte vervallen, dat zij, welke eene der eerste, in het Nederlandsch geschrevene,
Couranten had kunnen en behooren te zijn, bijna de laatste geworden was.’ De
regeering van 's Hage dit inziende wenschte de courant uit die laagte opteheffen.
Daarom begreep zij het blad meer onmiddelijk onder haar opzicht te moeten stellen,
en aan één harer leden de zorg daarvoor optedragen. En nu viel de keus op den
toenmaligen Rijks-Archivaris, Jhr. Mr. Johannes Cornelis De Jonge, die in het vorig
jaar, 1826, tot lid van den Raad was benoemd1. Zoo verscheen dan: No. 1. 1827.
Dagblad van 's Gravenhage. Maandag, den 1 Januarij. (Wordt uitgegeven ter
Drukkerij van het Dagblad.) Met het adres: Te 's Gravenhage, ter Drukkerij van het
Dagblad, Torenstraat, wijk D, no. 419. 4 blz. 4o., in 2 kol., maar nu voor het eerst
niet meer op zijde gedrukt, met het tot dusverre gebezigde wapen, en het bestaande
zegel van 2 C. De prijs bleef als vroeger 12 Gld. 's jaars; de geest van het blad zou
zijn gematigd en onpartijdig. - Eerst met No. 40, van Maandag 2 April 1827, werd
de vorm folio, en werd eene nieuwe letter ingevoerd. Nu was het adres: In 's
Gravenhage, bij P.E. van Staden, Drukker en Uitgever van het Dagblad, Torenstraat,
wijk D, no. 419, en het hoofd, dat thans niets bevatte dan den titel, de dag-aanwijzing,
het jaartal en het nummer, zag er zeer eenvoudig uit. - Hoe sedert No. 131, van
Maandag

1

Zie zijn levensbericht door J.W. Holtrop in de Handel. onzer Maatschappij van 1853, blz.
167.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

159
5 November 1827, een zegel van 2 1/2 C. op het blad komt, ook al is er geen Vervolg
bij, dat toch altijd van een 1 1/2 C. zegel werd voorzien, is mij niet duidelijk1, te meer
daar met Augustus 1831 weêr een zegel van 2 C. optreedt.
Eerst met Januari 1843 kreeg de courant door eene andere letter wederom een
gewijzigd aanzien; sedert geschiedde ook de dag-aanwijzing in dezer voege: Maandag,
2 Januarij. - In het volgend jaar, 1844, verviel met No. 36, van Vrijdag 22 Maart,
het buitengewoon karakter van het eene zegelmerk, dat nu eenvoudig werd 2 C.
Zuid-Holland, maar veertien dagen later, met No. 42, van Vrijdag 5 April 1844, werd
ook het andere merk gewijzigd, en nu luidden beiden: Te zegelen en 1 1/2 C.
Zuid-Holland. Dat op het Vervolg van No. 43 nog de vroegere merken voorkomen
lag alleen aan overschot van in voorraad gezegeld papier.
Toen tegen het einde van 1844 Mr. A. Bachman van Schipluiden en Hodenpijl,
die sedert 1813 Wethouder te 's Gravenhage was geweest, overleed, werd Jhr. Mr.
J.C. De Jonge in diens plaats benoemd2. Met die waardigheid was de betrekking van
redacteur van het Dagblad, dat onder toezicht stond van het Dagelijksch Bestuur,
onvereenigbaar, zoodat deze post openkwam. Nog altijd was het Dagblad van 's
Gravenhage, als stedelijk orgaan, eene courant die ‘nooit polemiseerde en alleen het
dagelijksch en Stadsnieuws bevatte. Het voornaamste waarop (dus) de eerste redacteur
te letten had was om aan de in 's Gravenhage zoo talrijke gestelde machten geen
aanstoot te

1
2

Verg. ook hier mijne studie over de Amsterdamsche Courant, blz. 274 (66).
Mr. L. Ph. C. Van den Bergh vergiste zich naar 't schijnt door van het jaartal 1841 te gewagen.
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geven en vooral in geen polemiek te komen. Voor de keus van een opvolger voor
den heer De Jonge kwam het (derhalve) meer op den persoon dan op bekwaamheid
als courantier aan en’ dit maakte dat de toenmalige Bibliothecaris der Koninklijke
Bibliotheek Johannes Willem Holtrop met die betrekking werd belast. Want ‘een
courantier, een journalist, in de beteekenis welke die woorden thans hebben, was
(Holtrop) niet en is hij niet geworden. Daartoe behooren andere gaven, andere
opleiding, andere zenuwen dan Holtrop had.’ En toch was die man ook hier ‘op zijn
plaats; van zijne hand werden zeer vaak bijdragen over opmerkelijke verschijnselen
op het terrein van letterkunde en boekenkennis in de courant opgenomen; zijne
betrekking tot de landsboekerij gaf hem daartoe vaak ongezocht de uitnemendste
gelegenheden.’ En Koning Willem III nam als Prins van Oranje in het jaar 1848 zelfs
den raad in van Holtrop in zijne betrekking van hoofdredacteur van het Dagblad van
's Gravenhage1.
In het optreden van den nieuwen redacteur ligt ongetwijfeld de reden dat met No.
15, van Maandag 3 Februari 1845, de courant een nieuw hoofd kreeg, waarin de
volgende mededeelingen werden opgenomen: ‘Dit Dagblad wordt Maandag,
Woensdag en Vrijdag uitgegeven. De Advertentien moeten daags te voren, des
morgens vóór 12 uren, bezorgd worden. - De prijs van dit Dagblad is ƒ 12 in het jaar;
de Advertentien zijn van 1-6 regels ƒ 2.15 met het zegel; ieder regel daarboven 30
cents.’ Dat deze vorm niet voldeed valt optemaken uit de omstandigheid, dat bij het
begin van 1846 het hoofd

1

Levensbericht van J.W. Holtrop door M.F.A.G. Campbell in Levensb. dezer Maatschappij
1870, blz. 659-662.
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weêr veranderd werd, ofschoon de verdere mededeelingen daarin slechts eene
onbeduidende wijziging ondergingen. - Met Januari 1849 werd het in 't adres: P.E.
van Staden en Zoon, Drukkers en Uitgevers, en met April van dat jaar kreeg in het
hoofd de dag-aanwijzing eene nieuwe letter-soort, die zich evenwel slechts tot Mei
1850 staande hield. Zoo werd het sedert Januari 1851 in het adres: Te 's Gravenhage,
bij enz., terwijl bij het begin van 1852 onder het hoofd de mededeelingen, vroeger
op 2 regels, tot op 1 regel werden ingekrompen1.
De titel van Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage nam de courant aan met
o
N . 14, van Woensdag 2 Februari 1853; toen kwam aan de eene zijde van dien titel
het wapenschild van Zuid-Holland, aan de andere zijde een nieuw model van dat
van's Gravenhage tusschen twee klimmende leeuwen; nummer, dag-aanwijzing en
jaartal stonden nu boven den titel. Het uiterlijk van de courant was geheel anders
geworden. Twee maanden later, met No. 39, van Vrijdag 1 April 1853, werd het
Zuid-Hollandsche schild door een ander model vervangen, en werden aan het
Haagsche de leeuwen ontnomen. - Met Januari 1855 werd aan de mededeeling onder
het hoofd nog toegevoegd: ‘Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, welke
zij beslaan.’
Het was ‘een gevolg van de gewijzigde tijdsomstandigheden dat Holtrop met zijn'
mede-redacteur, den heer A. Belinfante, zich, in 1855, tot het bestuur der residentie
wendde met het betoog, dat men niet langer kon volstaan met een blad dat slechts
driemaal 's weeks uitkwam, dat geen politieke stukken mocht opnemen, dat, in één

1

Opgaven omtrent de veranderingen in het zegelmerk ontbreken hier, daar het door mij
geraadpleegde exemplaar een proefblad, en dus ongezegeld was.
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woord niet op de hoogte van den tijd was en door zijne eigen organisatie te gronde
zou gaan.’ Evenals te Amsterdam1 begon ook te 's Gravenhage het in April 1733
onrechtmatig verkregen goed eindelijk slecht te gedijen! Maar de Gemeenteraad ‘die
de verantwoordelijkheid van een politiseerend blad in de residentie niet op zich
nemen wilde,’ ging in zijne zitting van 26 October 1855 niet verder dan het toestaan
der dagelijksche uitgifte: de gemeente bleef invloed uitoefenen op den inhoud, waarin
geen staatkundige polemiek mocht voorkomen; doch, daar ze de kans wilde ontgaan
om wellicht geld bij de courant inteschieten, werd de onderneming aan de beide
redacteuren afgestaan, op voorwaarde eener uitkeering van 10 pct. van de winst, van
gratis optenemen alle publicatiën en officiële stukken van het Gemeentebestuur, en
van het leveren van een uitvoerig verslag der handelingen van den Gemeenteraad.
Die voorwaarden waren zeer bezwarend, want het aantal abonnés op de courant was
gering, de opbrengst der advertentiën jaarlijks afnemend, en het tekort op het budget
op 1 Januari 1856 niet minder dan ƒ 10,0002.
Toen nu met 1 Januari 1856 de courant dagelijks verscheen werd het formaat
vergroot en het blad in drie kolommen gedrukt, maar de inrichting van het hoofd
bleef evenals die van het adres dezelfde. Onder het hoofd las men nu: ‘Dit Dagblad
verschijnt dagelijks, uitgenomen Zon- en Feestdagen. - Prijs per drie maanden ƒ 5,Franco per post ƒ 6.- Brieven, stukken en advertentien franco aan 't Bureau van dit
Dagblad. - Prijs der ad-

1
2

Verg. mijne studie over de Amsterdamsche Courant blz. 283 (75).
Zie het ‘Aan onze Lezers’ in No. 307, van Donderdag 31 December 1863.
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vertentien, van 1-6 regels ƒ 1.80, elke regel meer 25 cents, behalve het zegel. - Groote
letters naarmate de ruimte, welke zij beslaan.’ Zoo bleef de toestand ruim 5 jaren.
Alleen veranderde met 1859 in het hoofd de lettersoort van het woord ‘Dagblad,’ en
werd het met 1860 in 't adres: ‘Torenstraat, wijk D, no. 21,’ dat met No. 25, van
Zondag 29 en Maandag 30 Januari 1860 kortweg werd: ‘Torenstraat, no. 21.’ - Tot
de medewerkers aan het Dagblad in deze jaren behoorde Mr. A.M. Maas Geesteranus,
later Burgemeester te Hillegom en te Hillegersberg, daarna tusschen 12 April 1869
en 15 November 1871 hoofd-redacteur van Het Vaderland, thans sedert 16 October
1872 redacteur der Nederlandsche Staats-Courant.
Izaak Jacob Lion, geboren te Amersfoort op 17 December 1821, overleden te 's
Gravenhage 27 Augustus 1873, heeft zich op het gebied der Nederlandsche
dagbladpers een' naam gemaakt. Van het einde van 1849 tot het begin van 1853
medewerker voor de politieke artikelen in het Algemeen Handelsblad, was hij in
datzelfde tijdvak, behalve (tusschen 1849 en 1852) redacteur van het tijdschrift Onze
Tijd, merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, mede-oprichter van het sedert
Maandag 13 October 1851 uitgegeven administratief weekblad De Gemeente-Stem,
schrijver van hoofdartikelen (tusschen 1 November 1852 en April 1853) in het sedert
Zaterdag 19 April 1845 te Zwolle gevestigd orgaan Overijssel, en van hoofdartikelen
in De Y- en Amstel-Bode, welk blad voor het eerst op Zaterdag 1 Maart 1851 was
verschenen. Verder van 1 Januari 1853 tot 1 October 1854 redacteur van De Indiër
en tevens van de Maandelijksche Kronijk, tusschen 26 April 1853 en 30 September
1855 redacteur van De
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Grondwet, medewerker aan De Constitutioneel tusschen 1 October en 1 December
1855, en redacteur van De Grondwet, Nieuwe Haarlemsche Courant tusschen 15
December 1856 en 9 April 1857; een jaar later, in 1858, schrijver van de Wespen,
en in 1859 redacteur van het Zondagsblad dat toen te Leiden uitkwam, ongerekend
verschillende correspondentschappen1.
Nu bestond er sedert het jaar 1836 te 's Gravenhage een blad, De 's Gravenhaagsche
Nieuwsbode geheeten, dat eene reeks van lotwisselingen had ondergaan, en in 1859
een blaadje van zeer geringe beteekenis was geworden. Van deze courant, die
voortdurend bij J.A. de la Vieter was uitgegeven, werd Lion op 9 Januari 1860
eigenaar en redacteur, en tegelijk werd hij redacteur van het weekblad Nederlandsch
Indië , dat sedert 1856 onder redactie van den Delfschen Hoogleeraar Mr. S. Keijzer
bij H.C. Susan C.H.z. te 's Hage uitkwam, aan welk orgaan hij reeds in 1858 en 1859
had medegewerkt. Weldra echter ontstond bij den tot de conservatieven overgekomen
leider van beide organen het denkbeeld om de twee bladen, waarvan het
eerstgenoemde driemaal, het laatste slechts éénmaal 's weeks uitkwam, in ééne
dagelijks verschijnende staatkundige courant te doen opgaan, en deze gedachte werd
werkelijkheid toen op 1 October 1861 het Nieuw Dagblad van 's Gravenhage het
licht zag.
Intusschen was het plan dezer uitgave geen geheim gebleven. De redactie van het
Dagblad van 's Gravenhage begreep aanstonds, dat, ofschoon de toestand van haar
blad vergeleken bij vijf jaren vroeger vrij bevredigend

1

De meeste dezer gegevens zijn ontleend aan Mijn Staatkundig Leven. Bijdrage tot de kennis
der dagbladpers in Nederland. Door Iz. J. Lion, Hoofdredacteur van het Dagblad van
Zuidholland en 's Gravenhage. 2e Druk. 's Gravenhage, H.C. Susan, C.H. Zoon. 1866.
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was, eene courant die onder de leiding van Lion te 's Hage de staatkunde dagelijks
tot het onderwerp harer overwegingen zou maken, voor haar eene geduchte
mededingster moest worden. Van daar dat ze zich tot het Gemeentebestuur wendde
met het verzoek om den eigendom van het Dagblad te mogen verkrijgen, en hiermede
volkomen vrijheid over den inhoud en het beheer. Ofschoon nu de uitgever van het
aanstaande Nieuw Dagblad, de Heer Susan, zoodra hij kennis kreeg van dat verzoek,
aanbood om voor den eigendom van het Dagblad eene aanzienlijke som in ééns en
bovendien eene jaarlijksche recognitie in de gemeentekas te storten, begreep de
Gemeente-Raad het eigendom der Gemeente niet te moeten overleveren in handen
eener staatkundige richting die toen nog niet te 's Gravenhage in de meerderheid was.
Wel werd de onmogelijkheid ingezien om óf het Dagblad op den bestaanden voet
voorttezetten, waarbij elk voordeel voor de Gemeente dreigde verloren te gaan, óf
het als gemeenteorgaan in de aan het Nieuw Dagblad tegenovergestelde staatkundige
richting te doen optreden. En van daar dat besloten werd om zich van alle
aansprakelijkheid voor de courant te ontdoen, en het geheele beheer aan de bestaande
redactie overtelaten tegen eene recognitie klimmende tot ƒ 2000 's jaars, het kosteloos
opnemen van gemeentelijke aankondigingen, en het leveren van een verslag der
handelingen van den Gemeenteraad.
Tegelijk met het eerste nummer van het Nieuw Dagblad van 's Gravenhage
verscheen nu No. 231. Dingsdag, 1 October. 1861. Dagblad van Zuidholland en's
Gravenhage. Te 's Gravenhage, bij P.E. van Staden en Zoon, Drukkers en Uitgevers
van het Dagblad, Oude Molstraat, No. 41. 4 blz. breed folio, in 4 kol., met één zegel:
Zuid-Holland 3 C. Boven het Officieel gedeelte zijn de schilden
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van Zuid-Holland en 's Gravenhage, door eene strik vereenigd, geplaatst. Behalve
mededeelingen betreffende het vertrek der spoortreinen vindt men in het hoofd nog:
‘De Abonnementsprijs is per drie maanden ƒ 7.50 franco per post ƒ 8.50; met het
Bijblad 50 cents verhooging. - Advertentien van 1-7 regels ƒ 1.80, elke regel meer
20 cents, behalve het zegelregt à 35 cents per Advertentie.’ - Twee dagen later werd
met No. 233 aan het adres nog toegevoegd de aanwijzing: ‘Hoofd-Agent te
Amsterdam, M. Schooneveld en Zoon’; eerst twee jaren later, met No. 58, van Dinsdag
10 Maart 1863, werd in het hoofd het ‘à 35 cents per Advertentie’ vervangen door
‘Groote letters naar plaatsruimte.’
Verhoogde onkosten en aanschaffing van snelpersen voor de drukkerij waren
natuurlijk de onmiddelijke gevolgen voor de eigenaren van het Dagblad, waartoe nu
insgelijks behoorde de Heer W.H. van Heyningen. Deze gingen dan ook op 17
September 1862 eene vennootschap aan tot het uitoefenen, voor gezamenlijke
rekening, van eene courant- en boekdrukkerij met al hetgeen daartoe behoort, onder
de firma P.E. van Staden & Zoon. Onder hen die gedurende dit korte tijdvak aan het
Dagblad verbonden zijn geweest behoorde de Heer Tobias van Westrheene, Wzn.1.
Talent en kapitaal zijn de twee machtige factoren die beslissend zijn voor den
goeden uitslag van eene courant-onderneming; de staatkundige richting blijft aan
beiden ondergeschikt. In den persoon van Iz. J. Lion had het Nieuw Dagblad van 's
Gravenhage over een talent te beschikken, als slechts weinige couranten in
Noord-Neder-

1

Zie zijn Levensbericht door A. Ising in Levensb. onzer Maatschappij 1872, blz. 29, 30.
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land konden aanwijzen, zoo dat het anders vermoedelijk te kleine kapitaal der
onderneming voldoende bleek te zijn. Tegen dergelijke mededinging was het Dagblad
van Zuidholland en 's Gravenhage niet bestand. Het duurde dan ook niet lang of het
Nieuw Dagblad werd aangezocht en in de gelegenheid gesteld om den zwakken
tegenstander, die ‘herhaalde aanzoeken om de liberale partij, zelfs tegen een veel
minderen koopprijs, tot de overname te bewegen, van de hand’ had zien wijzen, door
aankoop uit den weg te ruimen. Eerst op 24 December 1863 kwam die verkoop,
tegen den prijs van ƒ 160,000 tot stand, en met het reeds bovenvermelde ‘Aan onze
Lezers,’ waarin het volstrekt gemis aan ondersteuning van liberale zijde als
hoofdoorzaak van den verkoop werd opgegeven, eindigde de uitgave bij No. 307,
van Donderdag 31 December 1863. Over het registratie-recht, verschuldigd voor die
akte van verkoop van 24 December 1863, zag de Vereeniging, die weldra werd
opgericht en voor wier rekening de aankoop was geschied, zich genoodzaakt een
proces te voeren tegen het Bestuur der Registratie, dat bij vonnis der
Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam van 15 November 1865 (Weekblad van
het Regt van Donderdag 7 December 1865, No. 2745, blz. 2) ten haren nadeele werd
uitgewezen. Ook in cassatie, bij arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van
4 Mei 1866 (Weekblad van het Regt van Maandag 21 Mei 1866, No. 2792, blz. 2)
verloor de Vereeniging haar proces.
In de Nederlandsche Staats-Courant van Zondag 20 en Maandag 21 Maart 1864, No.
69, en van Dinsdag 22 Maart 1864, No. 70, is opgenomen een Koninklijk Besluit
van 13 Februari 1864, No. 44, houdende bewilliging

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

168
op het ontwerp der akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Vereeniging
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage. Dat ontwerp dier akte, welke op 8 Maart
daaraanvolgende voor den Notaris Hendrik Schot te Rotterdam werd verleden,
eveneens opgenomen in de genoemde couranten, stemde in hoofdzaak overeen met
de statuten der vereeniging, die in 1861 voor gemeene rekening de uitgave van het
Nieuw Dagblad had op zich genomen. De nu opgerichte naamlooze vennootschap
werd aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, en haar kapitaal vastgesteld op ƒ
250,000, verdeeld in twee serien, waarvan de eerste groot ƒ 175,000 onmiddelijk,
ten minste binnen één jaar, de tweede groot ƒ 75,000, die geheel of gedeeltelijk in 5
pct. obligatiën zou kunnen worden uitgegeven, uiterlijk binnen 10 jaren moest zijn
geplaatst. Als eerste oprichters traden 26 personen toe, die gezamenlijk voor 100
aandeelen à ƒ 500 deelnamen, welke aandeelen niet zouden worden afgelost maar
in winst en verlies zouden deelen. Aan het hoofd van de courant werden geplaatst
twee directeuren: de hoofdredacteur en de uitgever, benevens vijf commissarissen
uit de aandeelhouders gekozen.
Zoo verscheen dan: No. 1. Vrijdag 1 en Zaturdag 2 Januarij. 1864. Dagblad van
Zuidholland en 's Gravenhage. Uitgever: H.C. Susan CHzoon (Firma P.E. van Staden
en Zoon). Hofspui, No. 46, en Torenstraat, No. 13. - Snelpersdruk van J.A. de la
Vieter, Torenstraat, 13, 's Gravenhage. 4 blz. breed folio, in 4 kol., en nog eene
strook, met het Zuid-Hollandsche en Haagsche schild, en één zegelmerk: Zuid-Holland
2 1/2 C., dat met No. 3 evenwel reeds 3 C. was. Verdere opgaven in het hoofd luidden:
Abonnements-Prijs per 3 maanden. Binnen de Stad ƒ 7.50. Buiten de Stad ƒ 8.50.
Buiten 's Lands,
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boven en behalve het porto ƒ 7.50. Bijblad ƒ 0.50. 1 Jaar, franco Java of West Indië,
bij vooruitbetaling ƒ 60.- Prijs der Advertentien. Van 1-7 regels ƒ 1.80. Elke regel
meer ƒ 0.20. Reclames, per regel ƒ 0.50. Zegel en No. der courant van elke
Advertentie ƒ 0.45. Groote letters naar de plaatsruimte.
Met titels en wapens van couranten moet men het soms niet al te nauw nemen.
Het kan anders bezwaarlijk worden ontkend, dat bij het Dagblad van Zuidholland
en 's Gravenhage in het voorjaar van 1864 de reden ophield te bestaan, om zich
zoowel door den titel als door het voeren van het schild van Zuid-Holland te doen
gelden als het officiëel orgaan van dat gewest. Want de op 16 November 1861 met
de toenmalige eigenaars der courant getroffen schikking betreffende het opnemen
van officiëele stukken van wege de provincie, alhoewel tot wederopzeggens toe
aangegaan, had natuurlijk opgehouden van kracht te zijn door de plaats gehad
hebbende overdracht van den eigendom, waarbij de oude courant ophield te bestaan.
Zoo werd het ook begrepen door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die in de
buitengewone vergadering der staten van die provincie op 5 April 1864 het voorstel
deden om gemelde schikking te houden voor vervallen, en om voortaan geen bepaalde
courant aantewijzen tot het opnemen van aankondigingen, maar aan Gedeputeerde
Staten overtelaten naar bevind van zaken en naar gelang van de onderwerpen daartoe
de meest geschikte courant te kiezen. Acht dagen later, 12 April 1864, werd dit
voorstel met 32 tegen 18 stemmen door de Staten aangenomen, zoodat er sedert
eigenlijk van geen Dagblad van Zuidholland sprake mag zijn.
De aanwijzingen en opgaven in hoofd en adres ondergingen weldra enkele
wijzigingen. Zoo ging bij het begin
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van 1865 in het adres het ‘Torenstraat, 13, 's Gravenhage,’ welk laatste woord op
het einde van November 1864 in ‘'s Hage’ was veranderd, verloren, ofschoon zulks
eigenlijk eene quaestie van ruimte was, daar het later weer is opgenomen. - Van meer
beteekenis was het, dat sedert No. 293, van Dinsdag 12 December 1865, de prijs van
het blad voor Java of West-Indië opgegeven werd te zijn ƒ 50; dit was zoowel het
gevolg van gewijzigde portberekening bij de verzending per landmail als van
toegenomen belangstelling; voor dien prijs kreeg men in Indië niet eene mail-editie,
maar hetzelfde blad als in Europa. - Zoo werd het met No. 177, van Zondag 29 en
Maandag 30 Juli 1866, ten gevolge van de verplaatsing der bureaus van de Torenstraat
No. 13 naar het Hooge Westeinde No. 20, in het hoofd: Hofspui, No. 46, en Hooge
Westeinde, No. 20, en in het adres: Snelpersdruk van J.A. de la Vieter, Hooge
Westeinde, 20, 's Hage, dat evenwel menigmaal wegens gemis aan ruimte werd
ingekrompen. - Eveneens werd met No. 268, van Woensdag 13 November 1867, in
het hoofd aan de berekening der reclames toegevoegd de woorden: (behalve het
zegelregt). - Eindelijk moet worden vermeld, dat sedert den aanvang van het jaar
1866 aan het bureau van het Dagblad des ochtends ten 9 ure een bulletin werd
uitgegeven, behelzende de sedert den vorigen avond ontvangen telegrammen en
buitengewone binnenlandsche berichten, welk bulletin, dat ook des Zondags
verscheen, 2 1/2 ct. kostte, of ƒ 0.50 in de drie maanden.
Buiten alle mededinging - want het tegenwicht der Haagsche Courant tusschen 1
Januari 1864 en 30 Juni 1865, en van De Nieuwsbode, 's Gravenhaagsch Nieuwsen
Advertentieblad tusschen 3 Juni 1866 en 29 Mei 1867 verschenen, was van geen
belang - had het Dagblad
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van Zuidholland en 's Gravenhage een vrij bestaan. Naar men wil maakte het dan
ook al spoedig ƒ 45,000 aan advertentiën1, en had het een budget van ƒ 114,000, dat
geheel uit de opbrengst van advertentiën en abonnementen werd bestreden, en waaruit
in 1868 ƒ 40,000 aan zegelrechten werden betaald2. Die gunstige financiële toestand
maakte dan ook dat in 1864, hetzelfde jaar dat het Dagblad was overgenomen, 5 pct.
werd uitgekeerd, in 1865 2 1/2 pct. met amortisatie van ƒ 5000, en in 1866 geen
dividend maar amortisatie van ƒ 10,000 met dekking van buitengewone uitgaven ten
gevolge van de bovenvermelde verplaatsing der bureaus3. Zoo werden een paar jaar
later, in de Algemeene Vergadering van aandeelhouders op 22 Maart 1870, bij de 5e
uitloting, vijf obligatiën van ƒ 1000 in de leening van ƒ 50,000 aflosbaar gesteld,
doch werd er besloten het batig saldo niet uittekeeren maar aan het reservefonds
toetevoegen.
Wanneer het geschrift van den hoofd-redacteur van het Dagblad ‘Mijn staatkundig
leven’ niet in 1865 maar

1
2
3

Vragen van den dag uitgegeven door de Vereeniging tot Oprichting van het Dagblad van
Nederland, Leiden, A.W. Sythoff. 1867, blz. 17.
Iz. J. Lion, De Afschaffing van het zegelregt op dagbladen en advertentiën, 1868, blz. 46.
Zie Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van Zaterdag 20 Juli 1867, No. 169. Die
mededeelingen geschiedden naar aanleiding van de bevreemding veroorzaakt door het feit,
dat in de effecten-veiling van Donderdag 11 Juli 1867 te Amsterdam, een aandeel in het
Dagblad, groot 500 Gld., voor slechts 16 pct. was geveild; welke onbeduidende prijs alleen
toegeschreven moest worden aan de omstandigheid, dat bij de statuten bepaald was, dat geen
overdracht van aandeelen plaats kon vinden zonder toestemming van commissarissen, zonder
welke zoodanige overdracht hoegenaamd geen waarde had. Dezelfde oorzaak bracht teweeg,
dat in de veiling van Woensdag 18 December 1867 slechts 7 3/4 pct. besteed werd voor de
beide aandeelen toen aangeboden.
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eenige jaren later ware uitgegeven, dan zou zeker daarin eene plaats zijn ingeruimd
aan de zaak, die in de laatste dagen van 1867 en de eerste maanden van 1868 de
aandacht van belangstellenden heeft opgewekt. Die zaak betrof de beantwoording
der twee vragen: 1. Heeft de uitgever van het Leidsch Dagblad , de Heer A.W.
Sijthoff, in December 1866 en Januari 1867 herhaaldelijk den Hoofd-redacteur van
het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage doen aanbieden eene som van honderd
duizend gulden, die hem tegen de onderteekening van eene behoorlijke akte van
verbintenis zouden worden uitbetaald, onder de eenige voorwaarde voortaan een
rustig leven te gaan leiden, en alzoo voor het vervolg geen redacteur of medewerker
van eenig dagblad in Nederland te zijn? en 2. Zoo ja? heeft dan gezegde
hoofdredacteur dat aanbod al dan niet van de hand gewezen, en op welke wijze?
Beide vraagpunten zijn onderzocht door eene commissie bestaande uit de Heeren
Mr. A.M. van Stipriaan Luïscius en Mr. B.L. Rasch, Advocaten te 's Hage, door den
Heer Lion, en Mr. A.A. de Pinto, Referendaris bij het Departement van Justitie, en
Mr. M.S. Pols, Advocaat, door den Heer Sijthoff uitgenoodigd, welke commissie
den Heer Mr. C.A. van der Kemp als vijfde lid in zich opnam. Bij uitspraak van 16
Maart 1868 werden die vragen aldus beantwoord: dat overtuigend is gebleken, dat
in December 1866, niet in Januari 1867, herhaaldelijk aan den hoofdredacteur van
het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, den Heer Iz. J. Lion te 's Gravenhage,
op naam van den uitgever van het Leidsch Dagblad, den Heer A.W. Sijthoff te Leiden,
is aangeboden eene som van honderd duizend gulden, die hem tegen onderteekening
van eene behoorlijke akte van verbintenis zou worden uitbetaald, onder de eenige
voor-
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waarde voortaan een rustig leven te leiden, en alzoo voor het vervolg geen redacteur
of medewerker van eenig dagblad in Nederland te zijn; dat echter niet overtuigend
is gebleken, dat deze aanbiedingen door den Heer A. Montagne Iz., vroeger redacteur
van het Leidsch Dagblad, sedert 12 Maart 1867 van het Nieuw Leidsch Dagblad,
aan den Heer Lion zijn gedaan op last, immers met voorkennis en goedvinden van
den Heer Sijthoff; dat de Heer Lion deze aanbiedingen, na daarover de onderhandeling
eenigen tijd te hebben gaande gehouden, zonder eenige bedoeling om ze aantenemen,
van de hand heeft gewezen.
‘De steeds toenemende kring van medewerkers en de erkende noodzakelijkheid,
om sommige rubrieken, die tot dus ver in het Dagblad gemist werden, daarin op te
nemen,’ waren oorzaak dat met 1 Januari 1868 het Dagblad van Zuidholland en 's
Gravenhage in vergroot formaat optrad, waardoor het zegel nu 3 1/2 C. werd, en de
verschillende prijzen, door eene verhooging van 75 cents in de drie maanden, ƒ 8.25,
ƒ 9.25, ƒ 8.25, ƒ 0.50 en ƒ 531 werden, terwijl voor zegel en No. der courant van elke
advertentie ƒ 0.475 berekend werd. Gelijktijdig kwam nu de aanwijzing ‘201e
Jaargang’ te voorschijn. Doch eerst met No. 79, van Woensdag 1 April 1868, kreeg
de courant eene nieuwe letter en nieuwe wapens.
Nog vóór de afschaffing van het zegel op de dagbladen met 1 Juli 1869 werden
bij het Dagblad enkele wijzigingen ingevoerd. Zoo kwam er met Januari 1869 eene
verandering in de prijs-berekening der reclames, waarvoor sedert van 1-5 regels
(behalve het zegelrecht) ƒ 3, en voor elke regel meer ƒ 0.50 in rekening werd gebracht.

1

Reeds met No. 28, van Zaterdag 1 Februari 1868, was de prijs der courant voor de koloniën
weêr ƒ 50.
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En met het nummer van Zondag 31 Januari en Maandag 1 Februari 1869, No. 26,
werd eene nieuwe soort van advertentiën ingevoerd in het belang van hen ‘die hunne
diensten aanbieden of zich beschikbaar stellen tot het vervullen van loongevende
betrekkingen en verder van allen, die tot het bekomen van arbeid, van welken aard
ook, aanvrage doen’; de prijs dier advertentiën werd op 10 cts. de regel gesteld1. Reeds met No. 102, van Zaterdag 1 Mei 1869, nam het Dagblad den grooteren vorm
aan, die het gevolg zijn moest van de afschaffing van het zegel op 1 Juli
daaraanvolgende. Het trad nu in 6 kolommen op, met genummerde bladzijden
(491-494), voorzien van twee zegels van 2 1/2 C. De inrichting van het hoofd
onderging tevens eene belangrijke wijziging door het verplaatsen der onderscheidene
mededeelingen. Tot die mededeelingen werd met No. 104, van Dinsdag 4 Mei 1869,
voor het eerst gebracht het ‘Dienstaanbiedingen per regel ƒ 0.10’, ofschoon die soort
van advertentiën, gelijk boven is gebleken, reeds drie maanden vroeger was ingevoerd;
en ook nog het: ‘Advertentiën, een geheele bladzijde, of een groot gedeelte daarvan
beslaande, worden à forfait aangenomen.’ Aan de tegenovergestelde zijde werd toen
het ‘Verschijnt dagelijks, behalve op Zonen Feestdagen’ aangebracht. - En met No.
148, van Zaterdag 26 Juni 1869, werd aan de opgave van den prijs der advertentiën
nog toegevoegd: ‘Bij verbindtenis tot plaatsing van een zeker aantal regels in een
jaar, wordt, gelijk tot hiertoe, korting op den prijs der advertentiën toegestaan.’
Toen nu met No. 152, van Donderdag 1 Juli 1869,

1

Verg. Iz. J. Lion, De Afschaffing van het Zegelregt enz. Tweede Gedeelte. - Repliek. 1869,
blz. 43.
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het zegel verviel, onderging het Dagblad verder geen verandering. Maar daar de 16
Gld. zegelgeld, die thans voor elk exemplaar vrijkwamen, zoo werden aangewend,
dat de abonnementsprijs met 11 Gld. verminderde, terwijl de overige 5 Gld. tot
verbetering van den inhoud werden aangewend, kwam nu de prijs der courant in de
drie maanden binnen de stad op ƒ 5.50, buiten de stad franco op ƒ 6.50, en buiten 's
lands, behalve het porto ƒ 5.501; afzonderlijke nummers 10 cts., evenals een No. der
courant van elke advertentie. Voor O. en W. Indiën moest evenwel de prijs van ƒ 50
per jaar worden gehandhaafd, omdat de port berekend werd naar het gewicht, en de
meerdere omvang van het blad, en dus het zwaarder gewicht, het zegelgeld, dat
uitgewonnen werd, verslond. - Eerst met No. 198, van Dinsdag 24 Augustus 1869,
verscheen in het hoofd de opgave waar abonnementen en advertentiën buiten 's Hage
werden aangenomen.
Het was ook in het jaar 1869 dat op schriftelijke klachten van de Heeren A.L.H.
Ising, tweede stenograaf, en I.C. van Lier, stenograaf eerste klasse, bij de
Staten-Generaal, de Heer J.A. de la Vieter als drukker van artikelen, waarvan de
schrijver niet bekend was, in No. 41, 43 en 45 van het Dagblad, van Donderdag 18,
Zaterdag 20 en Dinsdag 23 Februari 1869, wegens laster of hoon terechtstond. Die
zaak werd door de Arrondissements-Rechtbank te 's Gravenhage bij vonnis van
Maandag 7 Juni 1869, door het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland bij arrest
van Zaterdag 9 October 1869, en door den Hoogen Raad der Nederlanden bij arrest
van Dinsdag 25 Januari 1870, zeer verschillend beoordeeld,

1

Deze cijfers komen eerst voor bij No. 154; op No. 152 was opgegeven ƒ 6.50.
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maar eindigde met vrijspraak1. - En nog vóór het jaar 1869 ten einde was zag de
drukker zich evenzoo in moeielijkheden gewikkeld met den Heer Noordziek,
betreffende den overlast door de stoompers van de drukkerij veroorzaakt, aan welke
verwikkelingen door een Kon. Besluit van 11 Mei 1871 een einde kwam.
Ook voor den hoofd-redacteur was het jaar 1869 niet vrij van donkere stippen.
Eene ernstige en langdurige ongesteldheid onttrok hem geruimen tijd aan de redactie
van het Dagblad, en toen hij die op Maandag 22 Maart eindelijk weêr had aanvaard,
zag hij zich eenige maanden later genoodzaakt de badplaats Schwalbach te bezoeken
- van waar hij gedurende de maand Juli 1869 eenige met zijnen naam onderteekende
artikelen over den uitslag der verkiezingen en den verderen staatkundigen toestand
van Nederland aan het Dagblad toezond - om eerst op 1 Augustus 1869 de redactie
voor de tweede maal te hervatten2.
De groote toevloed van ingezonden stukken waarmede eene courant van den
eersten rang gewoonlijk wordt overstroomd, en het zeer verklaarbaar verlangen der
schrijvers om hunne niet voor plaatsing vatbare geschriften terug te erlangen, waaraan
evenwel onmogelijk kan worden voldaan, maakte dat met No. 225, van Zaterdag 23
September 1871, in het hoofd van het Dagblad de waarschuwing werd opgenomen:
‘Ingezonden stukken worden niet teruggegeven.’

1

Zie Dagblad van Dinsdag 6 April 1869, No. 80, van Dinsdag 1 Juni 1869, No. 126, van
Zaterdag 2 October 1869, No. 232, en Zaterdag 29 Januari 1870, No. 25; Weekblad van het
Regt van Donderdag 24 Juni 1869, No. 3115, blz. 2, Maandag 1 November 1869, No. 3152,
blz. 1, en Donderdag 10 Februari 1870, No. 3181, blz. 2.

2

Zie Dagblad van Dinsdag 23 Maart 1869, No. 69, en Dinsdag 3 Augustus 1869, No. 180.
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Toen met 1 October 1861 de gemeente 's Gravenhage zich van het Dagblad had
losgemaakt, was er, gelijk hierboven is medegedeeld, een financiële band blijven
bestaan tusschen de eigenaars en de gemeente in de recognitie, klimmende tot ƒ 2000
's jaars, die door de eersten moest worden opgebracht. Die verplichting was met 1864
op de Naamlooze Vennootschap overgegaan. Daar nu in 1872 voor het eerst ƒ 2000
moest worden betaald, deed de Vennootschap in 1871 eene poging om die som op
ƒ 1500 te laten. Maar het daartoe strekkend verzoek bij missive van directeuren in
de bijeenkomst van den Gemeenteraad van 's Hage van Dinsdag 5 September 1871
ingekomen, werd, na een ongunstig praeadvies van Burgemeester en Wethouders in
de zitting van den Raad van Dinsdag 10 October 1871, met eenparigheid van stemmen
van de hand gewezen.
Het was met Januari 1872 dat de prijs van het Bijblad van den Gemeenteraad, die
tot nog toe ƒ 0.50 in de drie maanden was geweest, met 25 cts. werd verhoogd, zoodat
die nu voor geabonneerden op het Dagblad ƒ 0.75 was, maar voor niet-geabonneerden
ƒ 4 per jaar. - Eene tijdelijke verplaatsing der opgaven omtrent Abonnementen
Advertentie-prijs over en weêr in het hoofd der courant tusschen No. 36, van Zondag
11 en Maandag 12 Februari, en No. 160, van Dinsdag 9 Juli, trekt verder in den
jaargang 1872 de aandacht.
In het voorjaar van 1873 werd aan verschillende couranten, en zoo ook aan het
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage eene bronzen medaille met diploma
uitgereikt van wege de Commissie der Exposition Universelle d'économie domestique,
in 1872 te Parijs gehouden, voor de medewerking van het blad in het bekendmaken
dier tentoonstelling in Nederland. - In ditzelfde jaar be-
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dankte Mr. J. Heemskerk Az., bij schrijven van 24 Juni 1873, opgenomen in het
Dagblad van Woensdag 25 Juni, No. 148, met 1 Juli als Commissaris der Naamlooze
Vennootschap. - Ruim twee maanden later, op Woensdag 27 Augustus 1873, overleed
de Heer Iz. J. Lion in den ouderdom van bijna 52 jaren; hij was begiftigd met de orde
van St. Stanislaus van Rusland en van Karel III van Spanje; aan zijne nagedachtenis
wijdde het Dagblad van Donderdag 28 Augustus 1873, No. 203, een in rouwrand
gevat artikel. Als Hoofd-redacteur is hij opgevolgd door den Heer J.D. Doorman,
vroeger reeds bekend als Redacteur van het Nederlandsch Museum (1853-1856), en
daarna als medewerker aan het Utrechtsch Dagblad (1860-1861).
Amsterdam, Februari 1875.
Mr. W.P. Sautijn Kluit.
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II. Lijst der bijdragen BETREFFENDE de Geschiedenis der
Nederlandsche Dagbladen VAN Mr. W.P. Sautijn Kluit.
Van geachte zijde ontving ik de uitnoodiging om te dezer plaats eene opgave te doen
van de tot dusverre door mij geleverde bijdragen betreffende de Geschiedenis der
Nederlandsche Dagbladen. Ik voldoe aan dit verzoek onder opmerking evenwel, dat
menige bladzijde reeds belangrijk zou kunnen worden aangevuld en verbeterd.
Bijdrage omtrent de Fransche Amsterdamsche en Leidsche Couranten. In Nijhoff's
Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk. N.R. 4de deel, blz. 20-49.
Opmerkingen en Mededeelingen omtrent Fransche dagbladen en tijdschriften in
Nederland uitgegeven. In Nijhoff's Bijdr. enz. N.R. 4de deel, blz. 213-248.
Mededeeling omtrent de Nederlandsche dagbladen in den Franschen tijd. In Den
Navorscher van 1866, blz. 12-14.
Leidsche Couranten. In Den Nederlandschen Spectator van 15 Juni 1867, No. 24,
blz. 186-188.
La Gazette de Hollande. In Den Nederlandschen Spectator van 7 September 1867,
o
N . 36, blz. 282 en 283.
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Janus; de Politieke Blixem; en beider gevolg. In Den Nederl. Spect. van 2 November
1867, No. 44, blz. 347-352.
De Amsterdamsche Courant. In Nijhoff's Bijdr. enz. N.R. 5de deel, blz. 209-292.
De Rotterdamse Zee-en-Post-tijdingen van Johannes Naeranus. In Den Nederl.
Spectator van 25 April 1868, No. 17, blz. 131-134.
De Gazette van Antwerpen. In Den Nederl. Spectator van 27 Maart 1869, No. 13,
blz. 99-102.
De 's Gravenzandse en Brielsche Couranten. In Den Nederl. Spectator van 21
Augustus 1869, No. 34, blz. 267 en 268.
De Fransche Leidsche Courant. In de Handel. en Mededeel. dezer Maatschappij
van 1870, blz. 3-183.
De Brielsche Courant. In Den Nederl. Spectator van 25 December 1869, No. 52,
blz. 416.
De Noordhollandsche, Diemer- of Watergraafs-Meersche, en beide Nederlandsche
Couranten. In Nijhoff's Bijdr. enz. N.R. 6de deel, blz. 365-409.
De Hollandsche Leidsche Courant. In de Handel. en Mededeel. dezer Maatschappij
van 1871, blz. 3-86.
De Spaansche en Italiaansche Amsterdamsche Couranten. In Onze Eeuw, 11e
Afl., van 1 Juni 1871, blz. 527 en 528.
De Narrensteinsche, Utopiaansche en Liliputsche Couranten. In Den Nederl.
Spectator van 6 April 1872, No. 14, blz. 105-109; 13 April, No. 15, blz. 116-118; 20
April, No. 16, blz. 123-125.
Jacob Campo Weijerman als Journalist. In Nijhoff's Bijdr. enz. N.R. 7de deel, blz.
193-245.
Nationaale en Bataafsche Couranten. In Den Nederl. Spectator van 23 December
1871, No. 51, blz. 401-404, en 30 December, No. 52, blz. 412-414.
Delfsche Couranten. In de Handel. en Mededeel. dezer Maatschappij van 1872,
blz. 25-88.
L'Etendard, 1834. In Den Nederl. Spectator van 18 Mei 1872, No. 20, blz. 154-158.
De Amsterdamsche Prijs-Courantiers in de 17e en 18e eeuw. In Nijhoff's Bijdr.
enz. N.R. 8ste deel, blz. 58-66.
De Geldersche Historische Courant. In Den Nederl. Spectator van 25 Januari
1873, No. 4, blz. 25 en 26; 1 Februari, No. 5, blz. 34-36.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

181
De Haarlemsche Courant. In de Handel. en Mededeel. dezer Maatschappij van 1873,
blz. 3-132.
De Politieke Praatvaar en Praatmoer, Snapper en Snapster. In Den Nederl.
Spectator van 23 Augustus 1873, No. 34, blz. 266-269; 30 Augustus, No. 35, blz.
274-275; 6 September, No. 36, blz. 282-283.
De Zuid-Hollandsche Courant. In Nijhoff's Bijdr. enz. N.R. 8ste deel, blz. 207-226.
De Na-Courant en de Vaderlandsche Byzonderheden. In Den Nederl. Spectator
van 13 September 1873, No. 37, blz. 292-295.
De eersteling onder de Indische nieuwsbladen. In Den Nederl. Spectator van 7
November 1874, No. 45, blz. 361 en 362.
De 's Gravenhaagsche Courant. In de Handel. en Mededeel. dezer Maatschappij
van 1875, bl. 3-178.
Jacob Campo Weijerman als Journalist. In Bibliographische Adversaria, 2e deel,
o
N . 7, blz. 125-128.
Amsterdam, September 1875.
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Levensschets VAN R o b e r t u s B e l l .
ROBERTUS BELL werd den 9den Februari 1793 van onbemiddelde ouders te Amsterdam
geboren. Hij bezocht als arm kind de Stads Scholen onder de leiding achtereenvolgens
van twee voortreffelijke hoofdonderwijzers, W. VAN DER WELL en P. BURGGRAAFF
, den eersten, in hoogen ouderdom te Vreeland overleden in 1848, den laatsten, naar
Leeuwarden vertrokken en ook daar zeer geëerd geweest, beiden na volbrachten
50jarigen werkkring tot Broeders der Orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd.
Op 12jarigen leeftijd in 1805 werd BELL tot Kweekeling der Armen Scholen
bevorderd, in 1808 tot Tweeden en in 1810 tot Eersten Ondermeester. In 1813 viel
hij in de Fransche conscriptie, doch werd, door behulp van mijn vader, die, Curator
der Scholen, hem reeds als kind zijne bijzondere aandacht wijdde, aan een remplaçant
geholpen. Toen later, na de vereeniging der Noord- en Zuidelijke Nederlanden, in
Belgie hoofdonderwijzers gevraagd werden voor 's Rijks lagere scholen en BELL van
hooger hand op zeer uitlokkende voorwaarden werd aangezocht, om derwaarts
verplaatst te worden, had hij eenen zwaren strijd te strijden, om òf het hem
voorgespiegeld gunstig lot te
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aanvaarden en zijn dierbaar Amsterdam en hare Armen Scholen te verlaten, òf zich
voorshands met zijn luttel inkomen als Eerste Ondermeester te vergenoegen; maar
de liefde voor de Amstelstad dreef boven. In 1819, op 26jarigen leeftijd, werd zijn
hoogste wensch vervuld, daar hij in zijne geboortestad als Hoofdonderwijzer der
Stads Armen Scholen werd aangesteld; in 1822 ook tot Medeonderwijzer van de
Ondermeesters en Kweekelingen dier scholen. Deze laatste betrekking vervulde hij
tot 1864, alzoo 42 jaren lang. Als Hoofdonderwijzer bleef hij werkzaam tot April
1869 en dus gedurende 50 jaren, toen hij, op zijn verzoek, met genot van pensioen,
ontslagen werd. Hij vervulde derhalve in het geheel als onderwijzer der Stads Armen
Scholen eene loopbaan van niet minder dan 64 jaren.
Deze bijzonderheden ontleen ik hoofdzakelijk aan eene beknopte door hem
nagelaten levensschets, die hij aldus besluit: ‘Sedert dien tijd leef ik rustig en tevreden
mijn eenzaam leven, ontslagen van alle verplichte werkzaamheid, en gelukkig, voor
zoo verre hij gelukkig kan zijn, die het verlies van een dierbaren broeder, van eene
hartelijk zorgende zuster en laatstelijk van eene innig geliefde nicht, den steun van
zijn ouderdom, heeft te betreuren, maar toch altijd dankbaar erkennende 's Hemels
zegeningen, hem ook van brave, welwillende menschen toegebracht.’
Als huisonderwijzer, in den tijd, die hem van de Stads School overbleef, was hij bij
vele familiën en een paar bijzondere scholen jaren lang zeer geëerd. Hij onderwees
daarbij ook de wiskunde en stelde er onder anderen veel eer in, den Leidschen
Hoogleeraar D. BIERENS DE HAAN onder zijne leerlingen te mogen tellen. Ook in
ons ouderlijk gezin was hij als huisonderwijzer zeer geacht en dit gaf aanleiding, om
zijn wensch vervuld te zien, dien hij, als Roomsch Katholiek, met den daaraan
verbonden eere-
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dienst, sedert lang gekoesterd had, om iets van het Latijn te kennen. Mijn vader
namelijk placht voor enkele jongelieden en zijn zoons op een avond in de week, bij
wijze van bloemlezing, een cursus te houden, om eenige der classieke Latijnsche
dichters te behandelen en uit te leggen, met den leiddraad, hem door de sedert zijnen
schooltijd bewaarde dictaten van den Rector der Latijnsche scholen RICHEUS VAN
OMMEREN aangeboden. Na BELL van eene Latijnsche grammatica, een lexicon en
de noodige leerboeken voorzien te hebben, heeft mijn vader hem ook tot genoemden
kring toegelaten, en nu was het opmerkelijk, hoe vaardig hij zich in ongeloofelijk
korten tijd het Latijn eigen maakte. Dit was daaraan toe te schrijven, dat hij, zijne
moedertaal zoo grondig verstaande, slechts op de afwijkingen te letten had, waarin
de eigenaardigheden van het Latijn met het Nederduitsch verschillen.
Hoe echter zal ik BELL in zijne hoofdverdienste schetsen, als Onderwijzer der Stads
Armen Scholen, waaraan hij bijkans zijn geheele leven heeft toegewijd? Ik zelf, als
Curator dier scholen, heb hem als zoodanig mogen gadeslaan, nog in volle kracht,
die hem ook ten einde toe is bijgebleven. Hij stelde veel prijs op de oorspronkelijke
verbeterde leerwijze en inrichting dier scholen te Amsterdam sedert 1806, ja al reeds
sedert 1797 door COENRAAD WERTZ ontworpen en zelfs door buitenlandsche
bezoekers, als CUVIER en NOËL, hoogelijk geroemd. Hij voegde zich nogtans gewillig
naar de veranderingen, daarin gedurende de laatste jaren zijner ambtsbediening
gebracht, zooals die thans nog in zwang zijn. Toch miste hij ongaarne de vorige
organisatie, den steun, dien de leermeesters toenmaals vonden in de zorg en het
toezicht der Curatoren, hunne maandelijksche visitatiën en rapporten, de
kantoorzittingen, om de ouders in hunne belangen te hooren en tot trouw schoolgaan
der kinderen aan te manen; het zaterdags-uur,
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aan het verhalen der Bijbelsche geschiedenis gewijd, waaraan onder zijne leiding al
de kinderen, wier ouders van verschillende godsdienstige gezindte waren, zonder
eenigen aanstoot plachten deel te nemen. De Bijbelsche geschiedenis toch gaf
aanleiding, om, langs dien weg, op boeiende, verhalender wijze, meer opzettelijk,
met eene zedelijke strekking, ook bij de plichten der jeugd stil te staan; het verband
van onderwijs, godsdienst en zedelijkheid werd alzoo erkend. En dit immers is van
te meer belang voor kinderen uit den behoeftigen stand, die doorgaans tehuis
zoodanige zedelijke indrukken niet ontvangen; waarom dan ook het opvoedend
element op de scholen der armen onmisbaar kan gerekend worden, moetende daar
vooral opvoeding en onderwijs samengaan.
BELL stelde vooral ook prijs op het voormalig jaarlijksch Openbaar Examen, tot
welks leiding hij dikmaals als Hoofdonderwijzer bij voorkeur gekozen werd en het
daarmede verbonden Openbaar Verslag, in de Luthersche Oude Kerk te Amsterdam.
Het was ook inderdaad een waar en zeldzaam, ja éénig feest voor de behoeftige
ouders en kinderen, bij de toespraken, alsdan door den voorzittenden Curator
gehouden, ook bij de herinnering, hoe, onder anderen tijdens den Belgischen opstand,
dit ware kinderfeest en het toen in het openbaar gesprokene een allerweldadigsten
indruk achterliet bij de geheele burgerij en daaraan voor een goed deel die geest van
orde, rust, kalmte en ondergeschiktheid te danken was, dien de burgerij der Stad
toenmaals aan den dag heeft gelegd. Dit samenzijn van lieden uit den aanzienlijksten
stand in het Kerkgebouw, tegelijk met en in het belang van de behoeftige ouders en
hunne kinderen, de eenvoudige, maar roerende liederen, door de kinderen zonder
muziekale leiding aangeheven, de uitdeeling van de door de meestgevorderde meisjes,
op de Leer- en Werkscholen vervaardigde kleedingstukken en het uitreiken van
zilveren zak-uurwerken met Stads wapen aan eenige jonge-
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lingen, met buitengewone eereprijzen en loffelijk ontslag begiftigd en daarna een of
twee jaren lang in hun beroep oppassend werkzaam geweest, - dit alles was dan ook
waarlijk treffend. De onkosten, daaraan voor de Stad verbonden, waren voorzeker
gering in vergelijking van wat later en thans aan de zoo kostbaar ingerichte nieuwe
schoolgebouwen, aan verwarming der lokalen, gaslicht, gemakkelijke zitplaatsen
der kinderen enz. wordt uitgegeven. Kortom: ik waag het niet de tegenwoordige
veranderde inrichting, te Amsterdam althans en vooral niet elders, te beoordeelen;
ik ben daartoe wellicht nog te veel aan het oude proefhoudende en rijpe vrucht
gedragen hebbende gehecht. Ook zijn zeker de gebouwen en de hulpmiddelen voor
het onderwijs verbeterd. Nogtans kan ik hier de vraag niet onderdrukken, of, bij al
de aangebrachte verbeteringen van het materiëele, het gehalte van het onderwijs zelf,
wat toch zeker wel het voornaamste en essentiëele is, wel zooveel hier ter stede
gewonnen heeft. Liever, dan daarop zelf het rechtstreeksch antwoord te geven, daar
ik ook al reeds een tal van jaren, met andere der voormalige Curatoren, van het
bestuur der Armen Scholen verwijderd ben, geef ik hier het woord bij voorkeur aan
de onwraakbare getuigenis van een wakker man, aan den tegenwoordigen
Hoofdonderwijzer der Openbare Armen Scholen, W. DEGENHARDT , vroeger ook
aan die scholen vóór de laatste wijzigingen verbonden en thans zeker wel nog één
der meest verlichte leermeesters van de nieuwere scholen. Wat deze in de Schets van
het Leven en Werken van Jacobus Acquoi , insgelijks een veteraan, evenals BELL
was, ten vorigen jare betuigd heeft, dat onderschrijf ik gaarne. ‘Maar toch,’ zoo
verklaart DEGENHARDT t.a.p. bl. 12, ‘maar toch komt bij hen, die de vroegere
toestanden bij ondervinding hebben gekend, nu en dan een min aangenaam gevoel
op, een gevoel van ontevredenheid en onvoldaanheid. Terwijl zij zich verblijden in
de ruimte, waar-
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meê thans in de behoefte aan onderwijs voldaan wordt, terwijl ze zelfs moeten
erkennen, dat dit, zal inderdaad de school tot haar recht komen, nog beter en meer
zal moeten worden, zweeft niet zelden de vraag hun op de lippen: is de gehalte van
het onderwijs toegenomen in evenredigheid met de betere middelen? Wat was het
toch, dat die mannen van vroegeren tijd, bij zoo bekrompen middelen, in staat stelde,
zulke resultaten te verkrijgen, als zij werkelijk te voorschijn brachten? Laat het ons
maar eerlijk bekennen: op het gebied der school dreigt langs hoe meer het begrip
ambtenaar dat van onderwijzer te verdringen, gelijk de warme en hartelijke zorg van
het vroeger toezicht allengs dreigt op te gaan in het koude administratieve wettenen reglementenbestuur. De verlevendiging van het beeld van ACQUOI, krachtig als
hij was en vol ijver, waar het zijne school en een degelijk onderwijs betrof, helpe
meê om, bij het licht van den tegenwoordigen tijd, ook die warmte van het verledene
te voegen.’
Zoo oordeelde DEGENHARDT over ACQUOI , zoo oordeele men ook over diens vriend
en ambtgenoot BELL, nevens zijnen boezemvriend D. ERDBRINK , ook over meester
J. WARTENA , A. RADEMAKER , C. CHRISTIAANS en A.A. HOLST . Het was bij BELL
geen enkel les geven in lezen, schrijven, rekenen enz., maar tegelijk een opvoeden,
een vormen beide van verstand en hart. Hij had den waren tact. De grootste orde
heerschte in zijne school. Zou men het gelooven, als ik daartoe niet de herinnering
mijner tijdgenooten als getuigen mocht inroepen, dat BELL, aan het hoofd der grootste
school, aan het Molenpad (vroeger eene Waalsche Kerk) geplaatst, bij een aantal
van ongeveer duizend kinderen, slechts even den vinger had op te steken, om eene
stilte te doen ontstaan, waarbij men als 't ware een speld kon hooren vallen. Met de
grootste opgeruimdheid, bij de uitdrukking van zijn rond en open
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gelaat, aangenaam voorkomen, gepaard aan ernst, die ook uit den doordringenden
blik zijner oogen sprak, wist hij aldaar de kinderen en het geheele onderwijzers
personeel te bezielen met een geest van wakkerheid en ijver, die hem altoos tot in
hoogen ouderdom zijn bijgebleven. Twee beginselen bezielden hem in zijne liefde
voor en gelukkig slagen in het opvoedend onderwijs, namelijk, orde en diepe
overtuiging, dat velerlei nog niet veel is. Vooral uit aanmerking van het laatste, was
hij niet zonder bezorgdheid over de toekomst van het Onderwijs, zooals het zich
tegenwoordig in de Hoofdstad tracht te vestigen.
BELL heeft verscheiden malen de ondubbelzinnige blijken van goedkeuring van wege
het Stads Bestuur en Curatoren der Armen Scholen mogen ontvangen. Na zijn
vijftigjarig onderwijs aan die scholen in 1855 werd hem in het openbaar, bij het
gewoon jaarlijksch Verslag aangaande den staat der Stads Armen Scholen, van zijde
der Curatoren hulde gedaan door het verëeren van een zilveren inkt-toestel met
toepasselijk inschrift. Tien jaren later, bij zijn vervulden zestigjarigen schooldienst
in 1865, werd hem door den Burgemeester Mr. J. MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN,
bij de jaarlijksche uitreiking van getuigschriften aan eervol ontslagen leerlingen der
Openbare Armen Scholen, uit naam van het Gemeentebestuur, met eene hartelijke
toespraak, een sierlijk gouden horloge aangeboden, van eene toepasselijke inscriptie
voorzien. Hij was voor zulke eerbewijzen gansch niet ongevoelig, omdat hij bewust
was ze allezins verdiend te hebben. Bij zijn aftreden, na vervulde vier-en-zestig-jarige
loopbaan in 1869, werd hem een eenvoudig, maar lieflijk huishoudelijk feest bereid
op de school no. 5, Princegracht, hoek Molenpad. Hij was toen ook reeds vijftig jaren
lang werkzaam geweest als Hoofdonderwijzer. Dat afscheidsfeest was hem bij
verrassing in stilte door de hulponderwijzers dier school bereid.
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Van wege dezen uitgenoodigd, waren Profr. T.M.C. ASSER, Mr. P.R. FEITH, Mr. J.F.
VAN LENNEP en J. BACKER JR. als Leden der Plaatselijke Schoolcommissie,
vervangende de voormalige Curatoren, en ook ik, als Oud-Curator, tegenwoordig;
wij hielden toespraken tot den grijsaard, die blijkbaar, bij dit afscheid, na een zoo
buitengewoon lange loopbaan, zeer aangedaan en getroffen was. Door de
hulponderwijzers en meesteressen der Leer- en Werk-scholen werd hem een fraaie
armstoel, waarin hij toen met welgevallen plaats nam, verëerd; aan dien stoel was
eene in zilver gegraveerde inscriptie bevestigd; ook de hoofdonderwijzers boden
hem een geschenk aan en de kinderen een bloemenmand, en deze hieven bij
tusschenpoozen eenige toepasselijke liederen aan door een der hulponderwijzers,
D.W. BRANDT JR., vervaardigd.
De hulde, die hem ter zelfder gelegenheid door de Maatschappij: ‘Tot Nut van 't
Algemeen,’ waarvan hij met vele zijner ambtgenooten bestendig Lid was, werd
toegebracht, bij het hem uitreiken harer gouden medaille, was voor den ouden man
eene ware feestviering. In eene plechtige, daartoe opzettelijk samengeroepen
Buitengewone Vergadering, waartoe hij met rijtuig werd afgehaald en waarbij ook
eenige genoodigden zich aansloten, waaronder ik als voormalig Curator en
oud-leerling met mijn broeder Mr. ABM. DE VRIES behoorde, hield de Voorzitter van
Amsterdam's Eerste Departement, de Heer P. VAN LIMMIK , eene treffende rede en
toespraak, zoowel over de bedoeling der uitreiking van dergelijke eereblijken van
wege deze Maatschappij, in het algemeen, als aan BELL in het bijzonder. Gemelde
Heer zette daarbij uitéén, hoe dit hoogste eereblijk der Maatschappij de verdiende
hulde van dankbaarheid was aan een man, die als Onderwijzer der arme jeugd zooveel
‘ten algemeenen nutte,’ ja aan duizenden gedaan had in opvolgende geslachten; een
man
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van eigen vorming, van wien het gold, dat, die het hoogst zijn opgeklommen in hun
stand, het laagst begonnen zijn en het door eigen krachtsinspanning het verst gebracht
hebben; dat BELL een sprekend en levend bewijs was, dat wel, in de zaak van het
onderwijs, de beginsels en de wetgeving, daaruit voortgevloeid, van zeer groot
gewicht en beteekenis zijn, maar toch eisch van het hoogste belang, dat de onderwijzer
zelf de voornaamste plaats bekleedt, dat het op den onderwijzer aankomt.
Aan de gouden medaille, van wege het Hoofdbestuur toen aan BELL uitgereikt,
hechtte hij veel waarde. Als men hem later bezocht op den hoek van de Amstelstraat
en Binnen-Amstel, in gemelden hem door de onderwijzers geschonken armstoel
gezeten, kon men die medaille onder een stolpje zien prijken, nevens de zilveren
medaille van verdienste met 's Konings beeltenis, hem bij vervulde vijftig-jarige
onderwijzers loopbaan door Z.M. geschonken. Artis Natura Magistra en het Paleis
voor Volksvlijt boden hem, bij vereerend schrijven, vrijen toegang.
Wel hadden zijne vrienden hem, na 60jarigen diensttijd, evenals aan voormelden
WILLEM VAN DER WELL , na het vervullen van zijn 50jarig ambt, was te beurt
gevallen, het Broederschap van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, met het
genot der daaraan verbonden jaarlijksche geldelijke toelage, toegewenscht; wel zijn
daartoe bij de toenmalige Regeering pogingen aangewend, ook wel werd ondershands
daarop uitzicht voor het vervolg geopend, bij voorkomende vacature in het getal van
dergelijke gedecoreerden; wel mocht hij daartoe ook zelf de stille hoop gekoesterd
hebben, zooals in zijne voormelde levensschets doorstraalt; maar toch heeft die zaak
nimmer gevolg gehad, ofschoon toch daarna anderen, bij BELL'S leven, die
onderscheiding wel ontvangen hebben.
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Nogtans, bij het bereiken van zijn tachtigjarigen ouderdom, op 9 Februari 1873, werd
hem eene aangename verrassing ten deel, waarop hij zeer hoogen prijs stelde: hij
ontving toen in den vroegen morgen de benoeming tot Ridder der Orde van de
Eikenkroon met de daarbij behoorende versierselen en diploma, terwijl vele
aanzienlijke vrienden, waaronder die den Koning het voorstel tot de ridderorde hadden
gedaan, hem in persoon of schriftelijk blijken gaven van hunne voortdurende
gehechtheid en dat hij in zijne stille woning, buiten maatschappelijke betrekking,
toch geenszins vergeten werd.
Ten slotte wensch ik nog kortelijk meer bepaald de letterkundige verdiensten van
BELL te vermelden, waarom hem dan ook in de Algemeene Vergadering van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, op 19 Juni 1862 het
Lidmaatschap werd toegekend. Zijne hooge jaren echter lieten hem niet toe meer
dan eenmaal hare jaarlijksche Vergadering bij te wonen. BELL dankte deze zijne
benoeming inzonderheid aan zijne verdiensten ten opzichte van het Nederlandsch
Woordenboek, uitgegeven door Dr. M. de Vries en Dr. L.A. Te Winkel. Hij had zich
namelijk reeds geruimen tijd te voren bijzonder op de studie onzer taal toegelegd;
ook had hij in een vriendenkring meest van onderwijzers ‘Nut en Genoegen’ genaamd,
menige voordracht gehouden over onze taal. Daarbij was hij gewoon, onder het lezen
van onze oudere dichters en prozaschrijvers van de zeventiende eeuw, het een en
ander aan te teekenen. In het Verslag nu, der Redactie van het Nederlandsch
Woordenboek ten jare 1860, vindt men blz. 18 en 20, voor het eerst van zijne
werkzaamheid te dien aanzien gewag gemaakt. Daar toch wordt vermeld: ‘een schat
van uittreksels door BELL'S verplichtenden ijver verzameld uit VONDELS werken,
meer opzettelijk aan diens
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Poezij en de Treurspelen ontleend;’ voorts ‘zijne aanteekeningen uit SOETEBOOM'S
Oudheden van Zaanland, Stavoren, Vronen en Waterland, een werk, dat voor het
Woordenboek niet ongelezen mocht blijven.’ Dat zijne werkzaamheid ten deze nog
toenam, ziet men uit het Verslag der voornoemde Redactie van het Nederlandsch
Woordenboek van 1862, waar Dr. MATTHIAS DE VRIES zich blz. 22 daaromtrent
aldus uitlaat: ‘Ik haast mij bij de lijst mijner mededeelingen eene welverdiende hulde
te brengen aan den trouwen bijstand, die ons ten deel viel van den verdienstelijken
onderwijzer, den Heer R. BELL te Amsterdam. Mocht reeds ons vorige Verslag van
dien naam in dank gewagen, thans hebben wij daartoe dubbele reden. De volledige
dichtbundels van J.H. KRUL , J. VOLLENHOVEN , S. FEITEMA , H.K. POOT en D.
SMITS , benevens het Leven van De Ruiter door BRANDT en HEEMSKERK'S Batavische
Arcadia , beide voor de taal zoo belangrijk, werden door den Heer BELL met de
grootste zorg doorlezen, en daaruit een schat van uittreksels opgezameld, allen even
oordeelkundig gekozen als naauwkeurig bewerkt.’ Aan BELL'S medewerking werd
ook nog inzonderheid dank gezegd in het Verslag derzelfde Redactie van 1865, blz.
9. Daarom dan ook gaf hem de Leidsche Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
ter jaarlijksche Vergadering van 17 Juni 1869, nog een buitengewoon blijk van
sympathie, waarvan hare Handelingen over dat jaar, blz. 66, aldus melding maken:
‘Mr. J.A. JOLLES vraagt het woord, die aan de Vergadering een in het breede toegelicht
voorstel voorlegt, om aan R. BELL, Hoofdonderwijzer te Amsterdam en lid der
Maatschappij, bij gelegenheid van zijne 50jarige ambstbediening, van harentwege
een schriftelijk blijk van belangstelling te geven. - Dit voorstel wordt, nadat uit de
discussie de bedoeling gebleken was, aan een verdienstelijk Hoofdonderwijzer, lid
der Maatschappij, persoonlijk een hulde te brengen, met algemeene stemmen
aangenomen.’
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BELL toonde ook in andere opzichten, dat de Nederlandsche letterkunde hem ter
harte ging. Zoo onder anderen nam hij in 1847, met Jhr. Mr. JERONIMO DE BOSCH
KEMPER , toenmaals Curator der Stads Armen Scholen, een ijverig deel aan de
samenstelling van een werkje, getiteld: Belooning voor betoonde vlijt en goed gedrag,
op de Stads Armen Scholen te Amsterdam , dat destijds na het 50jarig feest van het
verbeterd onderwijs op die Scholen, in dat jaar gevierd, als prijs is uitgedeeld. Er
verscheen ook nog in 1865 van zijne hand een, naar het Hoogduitsch van FRANZ
HOFFMANN bewerkt en allezins lezenswaard geschrift, getiteld: Het hoogste lot ,
door het Gemeentebestuur van Amsterdam aanvankelijk bestemd geweest tot prijs
voor de leerlingen der Openbare Scholen. Later is daarvan nog een Tweede Druk
verschenen bij C.L. Brinkman te Amsterdam, zonder jaartal. Van 1853 tot 1861
leverde hij ook naamloos eene Bloemlezing, met enkele taal- en geschiedkundige
toelichtingen, achtereenvolgens uit de gedichten van J. DE BRUNE , J.H. KRUL , J.
DE DECKER , R. FEITH , C. BRUIN , H.K. POOT , A. HOUBRAKEN , C. HUIGENS , J.
DE REGT , J. CATS , VONDEL , D. SMITS en A. VAN DER GOES . Die Bloemlezing
vindt men in de Volksletterkunde , uitgegeven door De Vriend van Armen en Rijken
, bij E.S. Witkamp te Amsterdam, van genoemde jaren. Ook was hij, door zijne
ijverige studiën van VONDEL , den dichter Mr. J. VAN LENNEP van dienst bij zijne
uitgave der Werken van onzen hoofdpoëet, voor welke verdienstelijke hulp hem
schriftelijk werd dank betuigd.
Eindelijk kan men aan BELL ook den aanleg voor de Dichtkunst niet ontzeggen. Er
bestaat een bundeltje, voor vrienden gedrukt, getiteld: Ter Gedachtenis , Amsterdam
1832, voornamelijk door medewerking van het reeds genoemde gezelschap: ‘Nut en
Genoegen’ bezorgd, waartoe ook BELL, D. GROEBE en anderen behoorden, toegewijd
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aan WILLEM VAN DER WELL, ter feestviering zijner 50jarige verbintenis aan de Stads
Armen Scholen1. Daarin komen eenige niet onverdienstelijke dichtregels van BELL
voor, die zoowel zijn hart, als zijn dichtgeest eere doen. In 1855 vervaardigde hij
ook den Voor-, Tusschen- en Slot-zang bij het Openbaar Verslag en het Examen der
Leerlingen van dezelfde Scholen op 27 Maart, mede in gemelde Volksletterkunde
van dat jaar no. 13 opgenomen. Hoe natuurlijk en ongedwongen is daarvan niet de
Tusschen-zang, als lentelied der schamele jeugd, opgekweekt en bloeiende door de
zorg van het verbeterd onderwijs:
Wat treurt ge, kruipend langs den grond,
Gij twijgje! zwak en teêr;
Joeg hagelslag verplett'rend rond,
Of wierp de storm U neêr?
Siert u geen tooi, die 't oog bekoort?
Is alles doodsch en naar,
En sleept ge uw treurig leven voort
Als of 't geen leven waar?
Maar zie, daar blikt het vriendlijk oog
Eens Wand'laars op u neêr, En of uw kruin zich vroeger boog
Voor 't woest en buld'rend weêr,
Ontplooi nu 't knopje in zoete lucht;
Toon bloesem, zacht van kleur,
En breng den kweeker rijke vrucht,
Die streelt door smaak en geur.
Dat twijgje, kruipend langs den grond,
Die, arm aan groei en teelt,
Toch gaf wat hij te geven vond,
Is 't Wand'laar! niet ons beeld?

1

Zie omtrent ‘Nut en Genoegen’ mijn Levensbericht van DIRK GROEBE in de Handelingen
der Leidsche Maatschappij van 1867, blz. 167.
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Zie 't prijkt alreê met frissche blaân
En toont zijn jeugdig groen,
Als bood het u den eerstling aan
Van 't vrolijk lent-saizoen.
En draagt het twijgje knop en bloei,
Geteeld in zachter lucht,
Het wekt, bij verd'ren frisschen groei,
De zoete hoop op vrucht.
Als 't eenmaal hoog en hooger wast,
Door zomerzon gestoofd,
Dan ziet ge uw schuren volgetast
Met voedzaam, geurig ooft.

Met moeite weêrhoud ik mij, nog meer van deze coupletten mede te deelen, zoo
zangerig en zinrijk als zij zijn. BELLS versificatie was gemakkelijk, ongedwongen
en vloeiend. Om uit te drukken, dat zijne gedichten hem niet veel peinzens of
inspanning kostten, placht hij het zeggen van JEREMIAS DE DECKER aan te halen:
‘Myn hoofd, wanneer ik dicht, rust selden op myn hand.’

Hartelijk en gevoelvol zijn ook de dichtregels, ontleend aan een zoogenaamd
bidprentje, bij den dood op 9 Juni 1867 zijner zuster, die zich, als zijne huisgenoote,
naar vermogen het lot van menig arm schoolkind had aangetrokken:
Rust, dierbre Zuster! rust. Gij hebt gewerkt, gestreden;
Gij hebt uw zware taak met liefde en trouw volbracht.
U dankt mijn gansche ziel: - U zij het toegebeden
Het loon, dat uwe deugd, in beter leven wacht.
U dank ik voor de zorg, die ge altijd mij bleeft toonen:
U dankt zij, die als kind uw liefde reeds genoot.
Zij volge uw voorbeeld na, en moge alzoo U loonen
Voor al de trouwe zorg, die haar uw liefde bood.
Rust zacht, dat is de wensch en bede van zoovelen,
Wier leed, zooveel Ge mocht, Gij liefd'rijk hebt verzacht.
En moge soms de tijd mijn diepe wonde eens heelen,
Uw liefderijke zorg wordt steeds door ons herdacht.

Na den dood dier zuster bleef hem nog dat, als kind

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

17
door haar verzorgd, bij hem inwonend nichtje over, hetwelk zijne kleine huishouding
trouw bleef verzorgen. Maar ook deze laatste steun zijns ouderdoms moest hem tot
zijne onbeschrijfelijke smart den 13den Juni 1871 ontvallen. Aan haar zijn de volgende
regels van een bidprentje toegewijd:
Sluimer zacht, geliefde Doode!
Rust in 's aardrijks koele schoot.
Was de dood een blijde Bode,
Die den Hemel U ontsloot,
Ach! een tal van Magen, Vrinden,
Aan wier hart Gij dierbaar waart,
Weet zoo moeilijk troost te vinden
Dat gij heengingt van deze Aard.
En zou ik U niet gedenken,
U, die op mijn eenzaam pad
Mij die liefde en troost mocht schenken,
Waar mijn hart behoefte aan had? ...
Sluimer zacht dan, dierbre Doode!
Rust in 's aardrijks koelen schoot.
Welkom zij me ook eens de Bode,
Die mij vriend'lijk tot U noodt!

Die welkome bode, die vriend'lijke noodiging kwam dan ook ruim twee jaren later
tot BELL , onverwachts, op den 28sten Maart 1874, toen hij den ouderdom van 81
jaren bereikt had, terwijl men hem, die zich den vorigen avond nog schijnbaar in
redelijken welstand ter ruste begaf, den volgenden ochtend vroeg op zijn leger
plotseling ontslapen vond. Zijn levensstrijd was geëindigd, ook de mij bekende
gemoedsstrijd, dien hij doorleefd heeft, maar welken te beschrijven, het hier de plaats
niet is. Zijn stoffelijk overschot werd den eersten April op het R.C. Kerkhof bij de
Kerk ‘De Liefde’ te Amsterdam bijgezet, naast dat der dierbare betrekkingen, die
hem waren voorgegaan. Hoezeer van een gezond en anders krachtig gestel, kwelde
hem in den laatsten tijd eene aamborstigheid, die hem vooral het loopen moeilijk
maakte; de laatste jaren ging
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hij daarom weinig meer uit. Toch kon hij met veel voldoening vertellen, hoe hij, nog
niet zeer lang geleden, bij het verblijf van onzen Koning in de Hoofdstad, toevallig
eene wandeling doende in het Vondelspark, bij het voorbijgaan van den Vorst op
eenigen afstand blijvende staan, door dezen, naar hem toeloopende, bij zijn naam
werd genoemd en toegesproken, daar de Koning hem vroeger ontmoet had bij
bezoeken, aan de Stads School op het Molenpad, ook reeds als Kroonprins gebracht,
en hem thans herkende.
BELL, hoezeer van huisgenooten zijner familie beroofd, heeft toch nog eenige jaren
lang genoeg'lijk en te vreden onder één dak gewoond met een kinderloos echtpaar,
dat hem naar vermogen eenige vergoeding bood van gezellig huislijk verkeer, hem
belangeloos hunne hartelijke zorg wijdde en zijne eenzaamheid trachtte te verzachten.
Zoo was de levensweg van een man, die eens als arm kind de Stads Scholen bezocht,
maar door zijne deugden, zijn onverdroten ijver en kunde, ook door groote
verdraagzaamheid in het godsdienstige, wars van enge vormen, zijn zeer werkzaam
en vruchtbaar leven eindigde, door allen, die hem kenden, gewaardeerd, in welker
gedachtenis hij ook wel bestendig zal blijven leven. Meester BELL was in zijn stillen
werkkring toch inderdaad een man van veel beteekenis, rechtschapen, eenvoudig en
degelijk; zoo was ook zijn leven. Hij was geheel meester. Hij was merkwaardig en
geëerd. Merkwaardig zal hij blijven, wellicht ook door deze mijne zwakke schets; geëerd, door al wie, als hij, het onderwijs liefheeft, niet oppervlakkig, maar met de
degelijkheid, die zijn onderwijs kenmerkte.
Amsterdam, 1 September 1874.
Mr. Jeronimo de Vries Jzn.
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Levensschets VAN Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer.
Een kort leven, maar rijk aan werkzaamheid op het gebied van den geest.
Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer was het eenige kind van Petrus
van Limburg Brouwer en Susanna Johanna Aleida Ipera Wiselius, eene dochter van
Samuel Iperuszoon Wiselius. Hij voerde alzoo de namen van zijn vader en van zijn
grootvader van moederszijde, en het was als of van beider geest iets op hem overging.
Van den dichter en vurigen patriot Wiselius de lust in kunst en de vrijzinnige geest,
doch beiden had hij ook in nader verwantschap van zijn vader. Den geleerden,
spiritueelen, vrij denkenden geest van dezen vinden wij bij hem terug in nieuwe
vormen en in overeenstemming met de denkbeelden van zijn eigen tijd.
Zijn vader, Petrus van Limburg Brouwer, reeds op zestienjarigen leeftijd student
in de medicijnen te Leiden, doch ook de oude letteren steeds beoefenende onder
Wyttenbach, was in 1816 gepromoveerd in de medicijnen, doch in 1820 in de letteren,
die hem nu voor goed behielden. Hij werd in 1825 buitengewoon hoogleeraar in de
bespiegelende wijsbegeerte en fraaie letteren te Luik.
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Daar werd onze Brouwer in 1829 geboren. Te Groningen, aan welks akademie zijn
vader in 1830 was overgeplaatst, ontving hij zijne opvoeding en onderwijs. Daar
studeerde hij in de rechten en letteren.
Reeds op vijftienjarigen leeftijd student geworden, promoveerde hij den 18en Maart
1850, magna cum laude, in de rechten, op eene dissertatie ‘over de leer van den
concursus volgens Savigny.’ Doch het voorbeeld en de leering van zijn vader, den
smaakvollen, geestigen schrijver van de ‘Histoire de la civilisation grecque,’ van
‘Diophanes,’ van ‘het Leesgezelschap te Diepenbeek,’ oefende een blijvenden invloed
uit op zijne klassieke en wijsgeerige studiën. Ten gevolge van diens dood in 1847
vestigde de jonge rechtsgeleerde zich met zijne moeder te Amsterdam. Zijn vlug
opnemende en helder denkende geest zocht naar meerder en geestvoller arbeid dan
een advokaat van 21 jaar gewoonlijk kan machtig worden. Al spoedig, in 1852, vond
zijn degelijk opstel over Savonarola eene plaats in den Gids. Eene historische
karakterstudie over Frans I en Karel V volgde in 1853. Voor den Gids was die
veelzijdige en vlugge geest een aanwinst van jeugdige kracht, en de redactie van dat
tijdschrift, bestaande uit de heeren van Gilse, Potgieter, Schimmel, Schneevoogd,
Veth en Zimmerman, nam hem in haar kring op. Ik meen echter dat hij eerst in 1859
officieel als redacteur op omslag en titel genoemd werd.
Het jaar 1853 bracht de Aprilbeweging, eene protestantsch-conservatieve reactie,
den val van het ministerie Thorbecke en een krachtiger opkomen van de
anti-revolutionaire staatsleer. Brouwer, vrijdenker op het gebied van godsdienst en
wijsbegeerte, was in het staatkundige eerst een liberaal uit de school van Thorbecke,
later in eigene richting. Er was toen te veel leven op dat gebied, dan dat Brouwer
zich niet terstond zou verdiept hebben in de denkbeelden van den dag. In een
Gidsartikel van 1854 bestreed hij de
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antirevolutionaire staatsleer en ijverde hij voor de hoogste vrijheid van den staat.
Daarin blijkt ook zijne grondige kennis van de duitsche wijsbegeerte, en zijne
ingenomenheid met J.H. Fichte. In het zelfde jaar besprak hij er met instemming en
lof de positieve staatsleer van den heer Opzoomer, en bestreed er in 1855 de reactie,
naar aanleiding van Opzoomer's ‘Restauratie.’
Dat zijn geest zich niet minder met wijsbegeerte en letterkunde bezig hield, bleek
uit de Gidsartikelen van dat jaar: Het leven van een Denker, naar aanleiding van
Auerbach's Spinoza; zijne hoffelijke beoordeeling van ‘Evangeline,’ door mevr. van
Calcar, en van den roman ‘Eritis sicut Deus,’ in welk opstel hij de rechten der filosofie
verdedigde.
Ziedaar de drie groote hoofdvakken waarmede Brouwer zich tot zijn dood heeft
bezig gehouden: staatkunde, wijsbegeerte, letteren. Geschiedenis, theologie, taalstudie,
muziek, beeldende kunst werden er voortdurend als onderdeelen of hulpvakken bij
beoefend. De groote taak van zijn leven, eerst onbewust later bewust, was: de kennis
van den menschelijken geest, in zijn wezen, zijne geschiedenis en zijne wijs van
werken.
Van deze takken zijn ook zijne verdere geschriften de vruchten. Onafgebroken
heeft hij die in den Gids medegedeeld, terwijl hij zijne artikelen van kleiner omvang
en van satirieken en actueelen aard, van 1860 tot een paar dagen voor zijnen dood,
in den Nederlandschen Spectator uitgaf. Eenigen van zijne opstellen verschenen in
den Dageraad, in den Tijdspiegel, in Nederland, in het Tijdschrift van Neerlands
Indië, in het Noorden en in het Vaderland.
In 1855 werd aan Brouwer een professoraat in de rechten te Groningen aangeboden,
doch hij bedankte daarvoor. Het ruimer veld van zijne studiën trok hem meer aan.
Toen hij in Augustus 1856 als wetenschappelijk ambtenaar bij het rijksarchief werd
aangesteld, vestigde hij zich te 's Gra-
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venhage, waar hij spoedig in staatkundige en wetenschappelijke kringen t'huis was.
Hij werd er ook een ijverig lid van de debating club, gelijk hij te Amsterdam geweest
was. De stellingen die ik mij herinner hem te hebben hooren verdedigen met groot
dialektiesch talent, getuigden weer van zijne beginselen: 't was, de vernietiging van
het autoriteitsbeginsel op intellectueel gebied, het streven van onzen tijd - alle stellige
godsdienst eene ontkenning van de vrije gedachte - alle voorstelling van vrijen wil
= zelfbedrog.
Brouwer, die niets ten halve deed, al deed hij veel, vatte ook zijne taak bij het
archief ernstig op. Hij arbeidde zoowel ten bate dier inrichting als voor eigen aanwinst
van kennis. De degelijke historiestudies die de Gids ons te lezen gaf, getuigden dat
zijn geest thans op de geschiedenis gericht was; de onderwerpen waren: Gervinus,
geschiedschrijver der 19 e eeuw; de Tocqueville, l'ancien régime; Mottley's rise of
the dutch republic; Eene statenvergadering in Luxemburg; eene kritiek van het
‘Register op van Mieris' charterboek.’
Op het archief was zijn eerste arbeid de bescheiden van den levantschen handel
te ordenen; vervolgens nam hij de grafelijke rekeningen onderhanden, die door hem,
volgens den rijksarchivaris, ‘in keurige orde gebracht werden, terwijl de oude
inventarissen door nieuwe, beter ingerichte vervangen werden.’ ‘Een dergelijke taak,
teekent de rijksarchivaris in zijn jaarverslag op, is door hem voor de groote serie
registers van de rekenkamer van Holland tot stand gebracht, die door hem van
wetenschappelijke zaak-registers voorzien zijn.’ Het zelfde ving hij aan voor de
civiele sententiën van het hof van Holland, en bracht dit werk tot 1660. Voor het
Oorkondenboek van Holland en Zeeland nam hij het boergoensche tijdvak voor zijne
rekening en deelde de uitkomst van zijn arbeid mede in de in 1869 verschenen
Boergoensche Charters , waarin hij een
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korten inhoud opgeeft van eene menigte oorkonden. Zijn laatste arbeid van dezen
aard, dien hij t'huis moest verrichten, stond in verband met zijne studiën over Indië;
hij maakte zaakrijke uittreksels uit de brieven en papieren, ingekomen bij de
oost-indische compagnie uit Bengalen, Soeratte, Perzië en Mocka.
Intusschen bleef hij werkzaam op de hoogte van wat er op het gebied der
wijsbegeerte en godsdienstwetenschap omging, en gaf de uitkomsten in den Gids te
lezen. Een verschijnsel als de vrijmetselarij moest zijnen geest aantrekken; hij werd
een tijd lang een van haar ijverige broeders, hij beoefende hare geschiedenis en
schonk haar weder de vruchten van zijne studiën. Bij voortgaande ontwikkeling
geraakte hij echter van zelf buiten de grenzen van dat gebied.
Had hij vroeger tot eene vernieuwde studie van Spinoza opgewekt, nu bracht de
verschijning van Pierson's proeve ‘Bespiegeling, gezag en ervaring’ hem tot eene
uitvoerige uiteenzetting van zijne eigene filosofische ideën. Hij betoogde, dat
volgehouden de leer van den heer Pierson tot de ontkenning van alle wijsbegeerte
leidde, en dat men op dien weg zou eindigen of met materialisme, of blijven staan
en iets halfslachtigs worden. Pierson's voortreffelijke bestrijding van het
autoriteitsgeloof en het mystiesch pantheïsme erkennende, keurde hij overigens zijne
methode af. Vruchteloos noemde hij het streven om in de wijsbegeerte de bespiegeling
en de ervaring met elkander te verzoenen. Het idealisme was volgens hem tot noch
toe de veiligste methode. Hij besloot dit opstel met de volgende zoo juiste woorden,
die zijn eigen streven kenschetsen:
‘De hoogste wijsheid voor een mensch bestaat niet daarin, dat hij erkenne niets te
weten, maar in het besef, dat hij niet alles weten kan en dat het niettemin zijn verheven
roeping is, te streven naar de hoogste wetenschap. Wie
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het meerdere niet begeert, zal het mindere niet magtig worden; wie het onmogelijke
niet wil, zal het mogelijke niet verwerven; wie niet streeft naar volmaaktheid in alles,
zal nooit wijzer en beter worden dan hij is. Hoe de wetenschap moet gezocht, hoe
de volmaaktheid het best verkregen kan worden, dat alleen zij de vraag.’
Met de nieuw verschenen werken van Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité
en van Baur, das Christenthum u.d. christl. Kirche der drei ersten Jahrhunderte,
maakte hij de lezers van den Gids in 1858 bekend.
In 1860 ving hij zijne opstellen over Indië aan, - doch om het geleidelijke overzicht
over deze studiën niet te breken, zij hier eerst eene andere werkzaamheid van zijn
leven vermeld. Brouwer was bij zijn diepgaande studiën van het verleden der
menschheid, ook een actueel man en een man van het leven. Staande op den stevigen
grond van geschiedkundige en wijsgeerige kennis, voelde hij behoefte zich te bewegen
in en met de ideën en daden van het heden. De staatkunde was hem al lang een
onderwerp van studie. Hij had reeds in 1854 de antirevolutie en de reactie bestreden,
in 1857 de ‘Problematische politiek,’ de onderwijsvraag en de indische politiek
behandeld; in 1860 zijne reisindrukken in het nijvere Twente gegeven; in 1861 de
‘parasitische politiek’ beoordeeld; in drie artikelen van den Spectator van 1862 de
leer van Stahl en den heer Groen, in 1863 in 't zelfde blad de antirevolutionaire
opstellen van dr. Koorders die in den Java-Bode voorkwamen. Het werd 1864, en
de lijst zijner werken vertoont nu eene pauze. Hij was in het staatkundige leven
praktiesch opgetreden; het distrikt Almelo had hem in dat jaar afgevaardigd naar de
Tweede Kamer. De ervaren en vlugge debater nam daar in Februari plaats in de
liberale rijen der linkerzijde. Den 9en Maart voerde hij er voor 't eerst het woord in
de discussie over 't beheer van de geldmiddelen in Neerlandsch Indië.
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Den 9en Mei was er een onderwerp aan de orde, dat natuurlijk zijne belangstelling
zeer trok, het te Leiden te vestigen onderwijs van rijkswege in de indische taal- en
volkenkunde. Hij betoogde, dat het niet genoeg was de daartoe dienende instelling
te vestigen in eene akademiestad, maar dat daar aan de hoogeschool moest geleerd
worden wat de grondslag van het indische onderwijs is, zonder welken het nooit de
wetenschappelijke hoogte zou bereiken. Hij pleitte voor die, thans reeds door hem
zoo zeer ter harte genomen wetenschap, die met den naam van indologie wordt
aangeduid. De studie van de grieksche, latijnsche en moderne talen, van de
vergelijkende mythologie, van de geschiedenis der wijsbegeerte, ook deze kon niet
beoefend worden zonder eenige kennis van indologie. Men had tot dus ver de zeden
en gebruiken der Javanen verklaard uit het mohammedanisme, terwijl het hindoeïsme
geheel buiten rekening werd gelaten; het eerste nu is aan Java opgedrongen, het
tweede is de grondslag der javaansche beschaving. Ook voor onze ambtenaren was
kennis van Hindostan wel noodig. Men moest onzen invloed in Indië zoeken te
vergrooten door middel van het ons bevriende, met ons verwante hindoesche element.
Brouwer werd in September lid van de commissie die het antwoord op de troonrede
te redigeeren had. In de gedachtenwisseling daarover verdedigde hij krachtig het
lager en middelbaar onderwijs. Met fijne ironie constateerde hij met de eigen woorden
van den heer Groen, dat het den geachten spreker uit Arnhem te doen was juist om
tot geene uitkomst te geraken, maar om te redeneeren en het zaad in de vergadering
uit te strooien; hij raadde aan dat liever in geschrifte te doen om den tijd der
vergadering te besparen, en ter wille van de dan aan ieder gegeven gelegenheid om
des verkiezende niet te lezen.
De St. Agatha-kwestie vond in hem een onpartijdig beoordeelaar. In de discussie
van 26 November antwoordde
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hij den heer van Zuylen, met flinke karaktervolle begrippen over openbaarheid, de
vrije pers en het standpunt van een onafhankelijk man tegenover de kritiek dier pers.
Waar ik alleen de openbare debatten kan vermelden, zij noch aangestipt dat hij
een ijverig deel nam in die over de begrootingen, over het geneeskundig staatstoezicht
(Maart 1865), de tarieven van in- en doorvoer in N. Indië (1 Juni en 3 Juni), de
zegelwet (10 en 12 Juli), waarbij hij, met vrije kritiek van het gehalte der dagbladen,
de periodieke litteratuur evenwel een der voornaamste middelen noemde tot
bevordering van politieke en algemeene beschaving, en den druk, door 't zegel op
haar uitgeoefend, wilde verwijderen. In September 1865 was hij weder in de
commissie tot redactie van het antwoord op de troonrede.
Zijne denkbeelden over de betrekking tusschen kerk en staat, kan ik in 't kort
formuleeren met zijne woorden van November 1865: ‘Ik wensch zoo min mogelijk
bemoeijing van den Staat met de Kerk, zelfs kan het, geen finantiëele. Ik wensch een
wezenlijk vrije Kerk in een vrijen Staat.’
In November verdedigde hij de openbare school tegen den heer van Zuylen.
Bij deze gelegenheid bleek, dat men in de Kamer iets gekregen had dat er tot dus
ver onbekend was, een wijsgeer op de hoogte van de nieuwe filosofie en historische
kritiek. Het was - en bleef noch lang - in de Kamer iets zeer gewoons, vooral in de
schoolkwestie, dat door de tegenstanders van die nieuwe denkbeelden een olla podrida
werd opgedischt van de woorden: modern, atheisme, socialisme, kritiek, neologie,
materialisme enz. Niemand had op die punten ooit met voldoende duidelijkheid
geantwoord. De heer van Zuylen nam de gelegenheid waar om als een gevolg van
de godsdienstlooze school voor te stellen, dat de kinderen daar zouden worden
modern, en ten gevolge daarvan met socialisme, neologie en atheïsme behebt zouden
worden.
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Daarop antwoordde Brouwer en zei: ‘dat de spreker toonde de rigting niet te kennen
tegen welke hij te velde trok.’
Toen zette hij de zaken eens duidelijk in 't licht en toonde zich den meester in een
kring van denkbeelden, waartegen bijna zonder uitzondering zonder kennis van zaken
gestreden werd.
‘Immers, zei Brouwer, aan de voorstanders van die rigting (de moderne) geeft de
spreker de namen van rationalisten, neologen, humanisten, en zij die men zoo noemt
hebben met de moderne rigting niets uit te staan.
Het standpunt van de moderne rigting is dat van de historische kritiek, dat wil
zeggen het wetenschappelijk onderzoek naar de vormen waarin het godsdienstig
bewustzijn der menschheid zich in verschillende tijden heeft geopenbaard. En dit nu
heeft niets gemeen met die andere rigtingen welke door den geachten spreker met
de historische kritiek worden vereenzelvigd. De historische kritiek staat tegenover
het rationalisme, omdat dit even als het autoriteitsgeloof uitgaat van een dogmatischen
grond en juist daartegen is de strijd van de kritiek gerigt. De historische kritiek is
evenmin neologie; want zij leert niets nieuws; zij onderzoekt slechts het oude. Zij is
ook geen humanisme, want ook dit berust even als het rationalisme, op een
dogmatischen grond, en de kritische rigting is aan alle dogmatiek tegenovergesteld,
zoowel aan wijsgeerige als aan kerkelijke. Eindelijk noch rationalisme, noch neologie,
noch humanisme in den zin door spreker bedoeld, kan modern genoemd worden;
want zij zijn alle drie tamelijk ouderwets en bevinden zich op een standpunt dat door
de tegenwoordige wetenschap geheel is verlaten.
De geachte spreker heeft dus getoond niet te weten wat de moderne rigting is.
Ik zou voor de curiositeit, al was het dan ook buiten deze Kamer, wel eens den
spreker of een ander willen
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zien betoogen dat de historische kritiek tot socialisme leidt; of aantoonen wat ter
wereld de historische kritiek met het socialisme te maken heeft, of het betoog leveren
hoe de moderne rigting leiden kan tot atheïsme, terwijl juist het godsdienstig
bewustzijn der menschen, het godsdienstig leven der volken het voorwerp uitmaakt
van haar onderzoek.
Ik neem deze gelegenheid waar om ook in het algemeen eens verzet aan te teekenen
tegen den minachtenden en veroordeelenden toon, die, ook in deze Kamer, soms
jegens andersdenkenden op religieus gebied wordt aangeslagen. Ik voor mij eerbiedig
ten volle eens anders godsdienstige overtuiging, maar ik geloof dan ook alle regt te
hebben te verlangen dat door anderen gelijke eerbied jegens de meening van
andersdenkenden worde in acht genomen.’ In zijn repliek zeide hij noch deze woorden
die wij ook te dezer plaats willen bewaren: ‘De historische kritiek is geenszins gekant
tegen geopenbaarde godsdienst noch tegen openbaring a priori. De kritiek erkent
niets; zij stelt niets; maar zij onderzoekt eenvoudig. Evenmin ontkent zij a priori
wonderen, zij onderzoekt alleen de wonderverhalen.’
In Mei 1866 was de belangrijke wel aan de orde, de wet tot vaststelling der
grondslagen waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Neêrlandsch
Indië kunnen worden gevestigd. Den 3n Mei gaf Brouwer daarover een hoogst
belangrijk advies, waarin zijne grondige kennis van de oude indische beschaving
schitterde. Het gold onder anderen de vraag, of toekenning van eigendomsrecht op
den grond aan den Javaan, in strijd of in overeenstemming is met de indische
rechtsbegrippen en de grondslagen der indische maatschappij. Brouwer, als altijd
gewapend door bronnenstudie, gaf een uitvoerig betoog over de oud-indische
wetboeken, over het recht dat op Java gold vóor het mohammedanisme. Zijne uitkomst
was dat het begrip van individueel eigendom geen uitsluitend wes-
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tersch begrip is, maar op Java gold sinds ruim 2000 jaren, dat is lang voor onze
westersche beschaving.
Den 8sten Augustus stemde hij voor de motie Blussé, om de indische begrooting
weer naar de afdeelingen te zenden.
Toen volgde de strijd over de Kamerontbinding en de staatkunde van het ministerie
Heemskerk, in Februari en Maart 1867 gevoerd. Het goede echter erkennende waar
hij het vond, betuigde hij zijne instemming met het standpunt ook van deze regeering
in de kwestie van het lager onderwijs.
De toenmalige minister van koloniën, de heer Trakranen, vond in hem een
bestrijder; op 15 Juni treffen wij noch zijne rede over de uitgifte in erfpacht van
gronden in N. Indië aan. Toen volgde de tweede ontbinding van de Kamer - Brouwer
werd niet herkozen. De minder prijzenswaarde middelen die daartoe onder meer
werden misbruikt, zal ik hier niet bespreken.
Hoewel het Brouwer leed deed van het staatstooneel uitgesloten te worden, hij
nam dit op met de hem eigene wijsgeerige beschouwing.
Zijn geest bleef ook op dat gebied werkzaam, en hij verkeerde voortdurend in de
kringen van hen die op onze staatkunde invloed uitoefenden.
Hij vond weldra in het Koninklijk Instituut voor de taal- land- en volkenkunde
van Ned. Indië eenen werkkring die eenigermate verving wat hij in de Kamer nu niet
meer kon doen. Den 30en Maart 1868 werd hij in het bestuur opgenomen, en was van
11 Juli 1871 tot 30 Maart 1872 secretaris dier instelling. Als zoodanig stelde hij het
verslag over 1871. In de Bijdragen van het Instituut, tot welks ijverigste bestuurders
hij behoorde, en ook in het Tijdschrift voor Ned. Indië, gaf hij verscheidene opstellen
en boekbeschouwingen.
Wij hebben reeds gezien hoe Brouwer op het gebied van indische politiek en
wetgeving een ijverig voorstander was.
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de nieuwere denkbeelden over Ned. Indië, een geoefend kenner van Indië's beschaving
en historie in 't algemeen.
Het oude Indië is vele jaren lang een onderwerp van zijne diepgaande studie
geweest. Met hoe veel gelukkig gevolg, dat heeft prof. Kern getuigd [Spectator 1873].
Hij leerde Sanskrit en beoefende de bronnen zelven der indische beschaving. Van
deze studiën gaf hij in de werken van het Instituut, in het Tijdschrift voor N. Indië,
in den Ned. Spectator, in Tijdspiegel en Nederland, maar vooral in den Gids de vele
vruchten te genieten.
Zijn eerste artikel, Nitisastra, verscheen in de Gidsnommers van Jan. en Febr.
1860. Hij gaf er een overzicht en voorstelling van eenige vertellingen en sprooken
van het Pantschatantra, en in het zelfde jaar, Vuurdienst , naar aanleiding van A.
Kuhn's Herabkunft des Feuers enz.; voorts eene heldere voorstelling van het leven
en de leer van den Boeddha.
Met elk jaar groef hij dieper door in de mijnen van indische wijsheid en indische
poëzie, aan beiden om beurten of soms in verband zijn vorschenden blik wijdende.
Eerst was het de Bhagavad-Gîta , het lied of de openbaring des heilige. De drijfveer
bij al die indische studiën was, zooals hij het uitdrukte: ‘beoefening van het aloude
Indië is noodig voor ieder die zich met wijsbegeerte en geschiedenis bezig houdt, en
voor de kennis van de geschiedenis der beschaving, voor de kennis van het
menschelijk denken.’ Uit den cyclus van epopeën, het Mahâbhârata , koos hij de
Bhagavad Gîta. Dit is een samenspraak van den god Krishna en zijn uitverkoren
leerling Ardjoena, waarin de god hem het wezen der dingen uit het wezen der godheid
verklaart.
Brouwer s wijsgeerige studiën hadden het groote doel, den gang der menschelijke
ideën, vooral omtrent het oneindige, het absolute, omtrent het wezen der dingen na
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te vorschen. Daartoe strekten ook zijne indische studiën, en hij liet dan ook nu reeds
niet na op te merken, hoe dit ‘lied des heilige’ ‘een der verhevenste en reinste uitingen
van het zedelijk en godsdienstig bewustzijn der menschheid’ bevat. Hij wees op: de
hier aanwezige moraal der zelfverloochening, het strenge monisme en monotheïsme,
eene onsterfelijkheidsleer die het leven in god als het hoogste goed erkent, en eene
leer die geenerlei uitsluiting van menschen erkent. Ook waarschuwde hij hier tegen
de meening, ‘dat het dichterlijke, het verhevene, het goddelijke uit de geschiedenis
wordt verwijderd, naarmate zij redelijker en meer van de droomen der fantazie bevrijd
wordt.’
In zijn Stichtelijke lectuur uit Hindostan gaf hij een inzicht in de Vedanta-filosofie.
Zooals hij altijd gaarne bij 't onderzoek van de oude wijsheid, een praktischen wenk
gaf voor het heden, zonder evenwel zijne indische studiën tot onwetenschappelijke
strijdschriften te maken, zoo voegde hij hier de opmerking in: dat men niet éene
enkele openbaring van godsdienst de ware moet achten en de godsdiensten van
anderen niet voor afgoderij uitkrijten; dat de westersche godsdienst tegen den indische
zijn geestelijken hoogmoed behoort af te leggen. Van Vâlmîki's heldendicht, het
Râmâyana, deed hij ons den hoofdinhoud en verscheidene schoone episoden uit
Rama's heldenleven kennen. Na deze proeve van indische letterkunde, gaf hij er in
Het boek der Koningen eene van indische geschiedenis, waarin eenige voorvallen
en ideën worden aangetroffen die later in den roman Akbar zijn bewerkt.
Met verbazing ontdekken wij hoe weinig verlicht zoogenaamd beschaafde
menschen soms zijn. Zou men het gelooven, dat de uitstekende studies van Brouwer
over indische wijsbegeerte en godsdienstleer bij sommigen, ook leden der Kamer,
een niet zeer verstandigen spot wekten? Deze of gene noemde hem zelfs een
boeddhist, er waren
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goed geloovige zieltjes die waarlijk meenden dat hij 't was, en Brouwer had er wel
eens vermaak in ze zoo wat half in die meening te laten. Een andermaal vond hij het
noodig te verklaren, dat hij niet ‘tot het orthodox Brahmaïsme bekeerd’ was.
Aanleiding tot deze dwaling gaf ook de objektieve wijs waarop hij alle godsdienstige
en wijsgeerige begrippen, onpartijdig en met een welwillend begrijpen voorstelde.
Dit had hij gedaan met het boeddhisme, met de rechtzinnige Bhagavad-Gîtâ, hij deed
het eveneens in zijne beschouwing van de orthodoxe Vedanta-leer en van het indische
atheïsme, twee studies waarin bij ons voor 't eerst de speculatieve filosofie van
oud-Indie werd beoefend. Een aantal studies behandelden de indische letterkunde,
zooals: De Avonturen van een edelman, Eene schoonheidskuur , de indische elegie,
Ghatakarparam , in dichtmaat overgebracht, de Maan der kennis , een
theologiesch-metafysiesch drama, de bevallige minnedichten van Amaroe , de
Vertellingen van een duivel , de Spreuken van Bhartrihari , het drama Malati en
Madhava .
Met zijn Vedenstudiën gaf hij ons eene verklaring van den oudst bekenden
godsdienst der Indo-Germanen en eenige uitmuntend overgebrachte indische zangen,
die tot de belangrijkste oude oorkonden van het denken behooren.
Zijne laatste studie op dit gebied was een artikel over polyandrie in Indie, dat hij
voor den Gids bewerkte. Proeven van een uit den Mahâbhârata in hexameters
overgebrachte episode deelde hij mij mede. Zij behelsde de vlucht van de vijf
Pandawa's met hun moeder Koenti, die in pelgrimsgewaad door de bosschen naar
de stad Ekatsjakra gaan; hunne ontmoeting met de Brahmanen, die hen meenemen
naar het rijk van Pantsjala, waar het bruiloftsfeest van diens dochter gevierd werd,
enz. Dit is onvoltooid gebleven.
Bij de gemakkelijkheid waarmede hij talen leerde en ten einde ook andere
oostersche bronnen in 't oorspronkelijke
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te kunnen bestudeeren, leerde Brouwer eerst Arabiesch, en gaf ons eenige proeven
van arabische poëzie; toen leerde hij Hebreeuwsch, en hij schreef zijn opstel over
de Kabbala en eene nieuwe beschouwing van den Prediker. In zijn laatste levensjaar
kon men hem bezig vinden met het leeren van de chineesche taal; eene vrucht van
zijne kennismaking daarmede was eene studie over Confucius .
Zoo als Brouwer's vader zijne kennis van Hellas niet enkel in wetenschappelijken
vorm kleedde, maar ook in het bevallige en geestrijke verhaal van den Charicles en
vooral van den Diophanes, zoo deed onze Brouwer met de oud-indische wereld. Hij
was sinds lang zoo zeer doorgedrongen in hare godsdienstige, wijsgeerige,
maatschappelijke ideën, hij kende zoo goed hare goden, helden en menschen, dat
het geen wonder was zoo dit alles bij hem eenmaal leven ging aannemen en in den
vorm van een romantiesch verhaal in het licht trad. In Akbar, den grooten keizer,
vond hij eene figuur die geheel voldeed aan de behoefte. Hij teekende in hem en
zijne tijdgenooten, de ontmoeting en strijd van velerlei godsdienstrichtingen en hoe
men er boven kan staan. Hier blinkt het meesterschap uit, gelijk ik er geen sterker
voorbeeld van ken, om met enkele woorden de helderste voorstelling te geven van
de velerlei overtuigingen en ideën der menschen op godsdienstgebied en van eene
edele, schoone wijze van moderne wereld- en levensbeschouwing. Dit is hoofdzaak
in het boek; niet eene verwikkeling en eene detail-studie van karakters, maar deze
wijsgeerige denkbeelden door levende figuren voorgesteld. Natuurlijk gaf hij daarbij
ook het indische leven te aanschouwen, en hoe schoon hij dit deed, getuigen zijne
indische landschappen, zijn Feizi, zijn Iravata.
Men kan er zeker van zijn dat alle figuren, alle bijzonderheden nauwkeurig uit
indische bronnen ontleend zijn. Zoo men twijfel mocht voelen, het woord van den
heer Kern, in den Spectator van 22 Febr. 1873 zal dien wegnemen.
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Groot was de bijval aan den Akbar betoond, en het was Brouwer in het laatst zijns
levens een rein genoegen dien te ondervinden. Aanhoudend gevraagd, was het boek
spoedig uitverkocht en verscheen eene tweede uitgaaf. Deze echter heeft Brouwer
niet meer beleefd.
Toen in 1860 te 's Gravenhage uit drie tijdschriften, den zuiver wetenschappelijken
Konst- en Letterbode, den alleen humoristischen Spectator van den Ouden heer Smits,
en den Tijdstroom, waarin zich een jongere richting trachtte te vestigen, de nieuwe
Nederlandsche Spectator, onder bezieling van Bakhuizen van den Brink gevormd
werd, waarvan het streven was fantazie en geest te doen samenvloeien met
wetenschap, toen sloot Brouwer zich daarbij aan. Reeds dadelijk gaf hij een
wijsgeerige kritiek van een werk van den hoogleeraar Scholten.
Brouwer's werkzaamheid in dezen letterkundigen kring omvatte zoowel de
mededeeling van wijsgeerige opstellen en kleinere artikelen over indologie, als
polemiek en satire voor alles wat liberaal was op 't gebied van staatkunde, godsdienst
en de wetenschappen van den geest. Aldus vond hij gelegenheid tot allerlei kleine
opmerkingen, aanvullingen, en ook in plaat en pluksel tot de kleine schermutselingen
voor alles wat naar zijne overtuiging door den vrijen geest geëischt werd. Soms, bij
ernstiger arbeid in praktijk of theorie, was zijne medewerking minder voortdurend,
maar in de laatste jaren was zij onafgebroken. Bijna nooit was Brouwer een
donderdag-avond afwezig. Hartelijk welkom was dan telkens zijne verschijning,
boeiend en opwekkend zijn gesprek, en helder als glas altijd zijn antwoord en
verklaring op de vragen die men deed op het gebied waar hij volkomen meester was,
filosofie en indologie. Zelden kwam hij met ledige handen; als hij aan de tafel was
gaan zitten en zijne cigarette gerold had, trok hij eenige bladen zwaar hollandsch
papier, met keurig schrift beschre-
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ven, uit zijn zak, en vroeg met een glimlach: heb je noch een plaatsje? wil je noch
wat hebben, over dit of dat? Overtuigd was hij, nooit halstarrig in een oordeel, en
hij die zoo veel en zoo juist wist, drong nooit iets op en had altijd een open oor voor
eene aanmerking van anderen.
Twee dingen waren bij hem zeer opmerkelijk, zijne methodische wijs van werken
en zijne onpartijdigheid.
Hij had eene groote kracht van denken; denken had bij hem het overwicht; zelfs
zijne kunst was, even als bij Lessing, gevolg van kennis en overdenken. Van den
aanvang af had hij zijne heldere, vaste methode van onderzoek en voorstelling. Het
is alleropmerkelijkst hoe weinig de eerste opstellen van den man in de 20, verschillen
van die van den man in de 40 jaar. Zijn geest had voorwaar niet stil gestaan, maar
de soort en de wijs van arbeiden, waren de zelfden: onderzoek van bronnen, kritiek
van de stof, scheiding van 't onwezenlijke en terugbrenging tot de eenvoudigste,
klaarste begrippen en voorstellingen. Geen jacht naar effekt of kleur, maar streven
om licht te verkrijgen en te geven. Geestigheid en distinctie, maar niet gezocht in 't
grillige, fantastische, duistere of gekunstelde. De bouw van zijn Gidsartikelen is bijna
altijd de zelfde, zoowel in 1852 als in 1872. Hij leidt den lezer in het onderwerp in,
hij stelt het dan voor, toetst het aan de kritiek, geeft zijn eigen inzicht en voorts de
slotsom, waartoe hij meent dat het beschouwde moet voeren, en eindigt doorgaands
met eene kleine toepassing. Opmerkelijk is de bezadigdheid, en de rustige
onpartijdigheid in het oordeelen. Geen voorbarige besluiten trekt hij; al wijst hij op
uitkomsten, hij waarschuwt vaak tegen te vroege of te vèrstrekkende gevolgtrekking
en toepassing. Hij was voorzichtig eer hij zei dat men iets wist.
De ruimte van zijn blik en oordeel maakte hem vatbaar om de overtuiging van
anderen te begrijpen. Hij die zoo veel oude ideën en voorstellingen had doorgewerkt,
verplaatste zich gemakkelijk in de verschillende meeningen van
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zijn eigen tijd. Hij begreep te veel om niet weinig te veroordeelen. Zeker, hij keurde
niet alles onverschillig, hij had eene vaste eigene overtuiging, hij kon een fel strijder
zijn, voor en tegen. Maar de verdediging van wat hij op grond van vele en ernstige
studiën voor waar hield, en de even degelijke bestrijding van wat hem onwaar
toescheen, zij ontleenden haar scherpte alleen aan de klaarheid, de juistheid en de
fijnheid der gedachte en der voorstelling. Hij bestreed de denkbeelden en waar hij
ze in personen moest aantasten, bestreed hij in de personen niet den mensch en zijn
karakter, maar alleen het denkbeeld. Hij had, ook waar hij de satire een alleszins
geoorloofde kracht vond, een afkeer van lage, onedele polemiek. Hij heeft, vooral
in den Spectator, altijd gestreden voor de rechten en de waarde van het vrije denken
en het onbelemmerd uiten van de gedachte; hij heeft gestreden tegen de kerk en de
kerkleer, tegen dogmatisme, tegen ultramontanisme, tegen mysticisme, maar, zoo
eene oppervlakkige menigte hem gelijk als zoo velen een ongeloovige en dus een
slecht mensch vond, onder de tegenstanders uit verschillende richtingen waren mannen
die aan Brouwer's groote kennis en loyaal karakter hulde brachten en zelfs met de
meeste welwillendheid met hem verkeerden. Zij wisten dat hij nooit eens anders
karakter verdacht maakte, al moest hij zijn denken als onjuist bestrijden. Er was bij
zijne wellevendheid van vormen, eene groote gematigdheid in zijn oordeel. Ik geloof
niet dat men bij hem een overijld, een hartstochtelijk besluit zal vinden. Natuurlijk
zijn niet al zijne oordeelvellingen en meeningen waar en de eenig ware. Voorzeker,
hij zelf zou om zulk een dwazen waan gelachen hebben, hij kende de macht van het
betrekkelijke; maar wat hij gaf, bevatte vooreerst zijne geheele en volle overtuiging,
en werd aan anderen gegeven met aanwijzing van het zekere of onzekere. Altijd
waarschuwde hij tegen eene overijlde gevolgtrekking. Waarheid heeft hij gezocht
op een uitge-
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breid gebied, en veel waarheid heeft hij dan ook mogen vinden. De zelfde kalme,
onbevangen aard die zijne onderzoekingen leidde, zijne voorstellingen opschreef,
wordt ook in zijne taal gevonden. Ook die taal is bijna de zelfde in 1852 en in 1872;
alleen is de zinbouw iets korter geworden, en worden gedachteschakels weggelaten.
Toch deed Brouwer dit in geringe mate, hij springt de zaken en redeneeringen, die
hij als bekend zou mogen vooronderstellen of den lezer zelf laten aanvullen, niet
over.
Vandaar in zijne schrijfwijs niet het vonkelende, bruisende, kleurrijke, maar
daarentegen ook de voorrechten van groote rustigheid en de meest mogelijke
klaarheid. Hij betoovert niet, maar hij neemt u onwederstaanbaar mede door zijne
duidelijkheid en het inzicht dat hij u in de allerbelangrijkste zaken geeft. Geest had
hij in overvloed, maar hij gebruikte hem niet om geestigheden in zijne schriften te
zaaien. Want de vorm bleef hem iets ondergeschikts, en zijn hoofddoel was de inhoud,
dien hij niet door fantazie of sterk licht en kleur aan uw aandachtig volgen wilde
zien ontsnappen. Hoewel hij een groot vriend was van alle kunst, hoewel hij zelf de
kunstvormen der taal gebruikte, meer dan artist bleef hij altijd denker. Aan de
letterkundige waarde van zijne overbrengingen van indische gedichten, hechtte hij
weinig. Toch zijn zij als zeer fraaie proeven in dit uiterst moeielijk genre te
beschouwen. De minnedichtjes van Amaroe, de episode uit het Râmâyana waarin
de prachtige beschrijving van den val der Ganga voorkomt, de gedichten in Akbar,
sommige Veda-liederen, mogen met name genoemd en geroemd worden.
Dit is in lichte schets het beeld van Brouwer's veelzijdig werken. Daar ontbreekt
noch menige trek aan: zijne opstellen in den Dageraad, in dagbladen als het Noorden
en het Vaderland, en verscheidene artikels in de Arnhemsche Courant (om-
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streeks 1860 en 1864); zijne reeks van onpartijdige en zeer belangrijke beoordeelingen
van werken onzer nieuwe litteratuur, onder den naam van mr. Abraham van Luik in
Nederland voorkomende. Doch ik moet hiervoor verwijzen naar de lijst zijner
geschriften. De draad die door dit alles heenloopt is steeds: de menschelijke geest.
De geschiedenis van zijne ontwikkeling, zijn werken, heeft hij overal nagespoord,
in het nieuwere, het westersche, en verder in het oude, het oostersche denken en
dichten, in filosofie en mythologie. De vrije, algemeenmenschelijke gedachte die
deze studiën bezielt, leidde hem ook in het daadwerkelijk leven. Een vrije geest
zijnde, wilde hij ieders geest vrij hebben. In het wetenschappelijk betoog was zijn
woord het zelfde als in het parlement, in bestuur, of in het dagelijksch verkeer. Wat
hij dacht, was hij. Die een oog en hart heeft voor de vrijheid en onafhankelijkheid,
voor de schoonheid en waarheid in leven, handelen, denken, betreurt diep het verlies
van dezen rijkbegaafde, maar bewaart zorgvuldig de schatten die hij heeft nagelaten.
De menigvuldige arbeid, altijd grondig en degelijk, belette Brouwer niet aan het
praktische, noch aan het gezellige leven deel te nemen. Wanneer hij zoo veel deed,
was wel eens een raadsel, want hij was allerminst een altijdstudeerende hermiet. De
oplossing is alleen deze, dat hij een sterk geheugen en vermogen van opnemen had,
eene buitengewone helderheid van denken, en eene zeer eenvoudige, zeer kategorische
wijs van arbeiden. Hij vorschte zeer grondig na, maar deed het dadelijk zoo
nauwkeurig dat hij er niet telkens op terug had te komen; hij werkte met verbazende
netheid. Zijne uittreksels, schetsen, studies, op gelijnde foliobladen met eene blauwe
streep die de marge afscheidde, en met de staande letters, waren reeds schoonschriften.
Maar zooals ik zei, Brouwer was een man van het praktische en gezellige leven.
Met schermen, rijden, equili-
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breerde hij de gymnastiek van zijnen geest. Ook in de kunst was hij geen vreemdeling.
Al kreeg hij in het teekenen geene bekwaamheid, hij oefende zich er toch in en bleef
gaarne op de hoogte der beeldende kunst. Alsof hij noch niet genoeg werk had, ging
hij in den Haag onder leiding van den heer Nicolaï de theorie en compositieleer van
de muziek bestudeeren. Met ijzeren volharding zat hij dan op zijn muzieklei en met
het kleine orgel te studeeren. De heer Nicolaï getuigt, dat hij dikwijls verbaasd was
over zijne uitkomsten.
Zijn gewone leven was bij de ruime middelen die hij had, eenvoudig. Ongehuwd,
was hij gesteld op den dagelijkschen omgang met vrienden en bekenden. Aan dezen
vasten gang van 't leven en zijn arbeid op 't archief en te huis was hij dermate gehecht,
dat hij nooit op reis ging; en zelfs de zorg voor zijne gezondheid vermocht niet hem
in zachter lucht de nadeelige guurheid van ons klimaat te doen ontvlieden. Op
ongeveer veertigjarigen leeftijd openbaarde zich de kwaal die hem heeft weggerukt.
Niet sterk, maar taai, herstelde hij telkens, maar ten slotte moest hij bezwijken. In
de laatste maanden van 1872 werd hij weer aangetast; toch hielden zijn ijzeren wil
en zijn krachtige geest hem op. Het archiefwerk liet hij sedert Januari 1873 te huis
komen. Hij bleef uitgaan, kon 't niet te voet, dan met een rijtuig. Hij bleef ook werken,
aan zijne indische studien vooral, tot het laatste toe. Dat kan ik noch doen, zei hij,
Sanskriet-woorden navorschende en opteekenende, maar zwaarder werk geeft me te
veel koorts. Koortsen teisterden hem telkens; maar met wijsgeerige kalmte bestudeerde
hij zelf haar verloop en teekende, op zijne nette wijs, op eene tafel de lijnen die de
toe- of afnemende graden van den thermometer beschreven. Als hij dezen graad
bereikt, zei hij met een kalmen glimlach, is men dood. En 't was er dicht bij. In de
laatste dagen, ofschoon hij noch uit geweest was om het middagmaal, overvielen de
koortsen
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hem met hevigheid, en in den vroegen morgen van den 13en Februari 1873 ontsliep
hij zacht. Hij wordt diep betreurd door zijne vrienden, die de groote waarde van zijn
geest, zijn onvermoeiden strijd voor de vrijheid van den mensch, zoowel als zijn
edel, mannelijk karakter hoogachtten en liefhadden.
Brouwer's ter aardebestelling te Eikenduinen, in den morgen van 16 Februari 1873,
was eenvoudig als zijn leven. Maar indrukwekkend was de dichte stoet van mannen,
van allerwege uit eigen beweging opgekomen om hem de laatste eer te bewijzen en
te getuigen wat hij beteekend had. Slechts éen vriend sprak een enkel kort woord uit
het hart van velen over den karaktervollen, talentrijken man, den strijder voor waarheid
en verlichting ‘wiens naam in eere zal blijven.’
's Hage, October 1874.
C. Vosmaer.
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Lijst der geschriften VAN Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer.
1850.

Dissert. jur. exhibens doctrinam juris
Romani de actionum concursu, maxime
secundum Savignii sententiam.

1852.

Gids, Juni, Juli. Savonarola, eene
historische studie.

1853.

- Jan., Febr., Maart, April. Frans I en
Karel V, eene historische karakterstudie.

1854.

- April. Een nieuw adept der
antirevolutionaire school (Recensie van
de ak. diss. van den heer J.J. Rochussen,
Opmerkingen over staatsregt).
Juli. Bibl. alb. recensie van: Voorlezing
over het Bijwerk van Geleerden en
Ongeleerden. get. L.B.(?)
Sept. Positieve Staatsleer (Staatsregtelijk
onderzoek van Mr. C.W. Opzoomer).

1854.

Nederl. Jaarboekje voor vrijmetselaren.
De vrijmetselarij als historisch
verschijnsel, door Br. P.A.S. van Limburg
Brouwer, redenaar der A. loge Willem
Frederik in het O. van Amsterdam.

1855.

Gids, Jan. Een protest tegen de reactie
(De restauratie; eene voorlezing ter
opening der akadem. lessen, door Mr.
C.W. Opzoomer).
April. Het leven van een denker (Spinoza.
Ein Denkersleben von B. Auerbach).
Mei. Bibl. alb. recensie van: Evangeline,
door Mevr. Elise van Calcar.
Aug. Een antifilosofische Roman (Eritis
sicut Deus; ein anonymer Roman).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

42

1856.

Gids Jan., Febr. Gervinus,
geschiedschrijver der negentiende eeuw.
Mei. Bibl. alb. recensie van: Europa.
Chronik der gebildeten Welt, herausgeg.
unter Leitung von Dr. F.G. Kühne.
Ibid. Baruch von Spinoza. Drama von
Caroline Louise.
Juli. Een bespiegelend empirist (Dr. A.
Pierson, Bespiegeling, gezag en ervaring.
Een wijsgeerige, geschiedkundige
proeve).
Nov. Nieuwe politiek onder oude vormen
(De Tocqueville, l'ancien régime et la
révolution).

1857.

- Februari. Problematische politiek. Het
nieuwe Ministerie en de
volksvertegenwoordiging in 1856
(anoniem).
Mei. Theocratie in de 19e eeuw (Edgar
Quinet, Considér. s. la situat. relig. et
mor. de l'Europe; Eugène Sue, lettres s.
la quest. relig. en 1856.
Sept. De ontknooping (De onderwijswet).

1858.

- Jan. De ijzeren eeuw van Nederland
(J.L. Mottley, The rise of the Dutch
republic. De opk. d.n. republ. met inl. en
aant. door Dr. R.C. Bakhuizen van den
Brink).
Juni, Juli. Twee ketters van onzen tijd
(Laurent, Etudes s. l'hist. de l'humanité.
Tom IV le christianisme. Dr. F.C. Baur,
Das Christenthum u.d. christl. Kirche der
drei ersten Jahrhunderte).

1859.

- Maart. Eene Statenvergadering in
Luxemburg (Compterendu des séances
de l'assemblée des Etats du Grand duché
de Luxemb. Session de 1858).
Juni. Midas diplomatist (Chronol. Regist.
op h. vervolg v.h. gr. charterboek van
Van Mieris, uitg. door h. Prov. Utr. gen.
v.K. en W.)
Dageraad, deel IX. De Dageraad, zijn
voorleden, zijn heden en zijne toekomst.
- Een kanonieke Roman; het Johannes
Evangelie in zijne vermoed. waarde
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beschouwd. - Ignoreer-Polemiek. Het
Volksblad en de Dageraad. - Afgedane
zaken. - Mephisto Redivivus of een
Antagonist van Balthasar Bekker in de
19e eeuw. De teekenen des tijds en de
Dageraad. - Een polemiek die ons zeer
welkom is.
1859.

Verslag v. het verhandelde in de bijeenk.
gew. aan de overweg. v. maç. onderw. bij
de L.·. l'union royale te 's Gravenhage.
Over de symboliek.

1860.

- Vrijmetselarij in oude tijden (Buddha
en Buddhisten).
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1860.

Gids, Jan. en Febr. Nitisastra (Theodor
Benfey, Pantschatantra. Fünf Bücher
Indischer Fabeln, Märchen und
Erzählungen. Leipzig 1859. 2 Bde).
April. Vuurdienst, eene proeve uit eene
nieuwe wetenschap (Ad. Kuhn. Die
Herabkunft des Feuers und des
Göttertranks. Ein Beitr. z. vergl. Mythol.
d. Indo-Germanen. Berlin 1859).
Sept. Buddha (J. Barthélemy
Saint-Hilaire, Le Bouddha et sa religion,
Paris 1860).
Nov. Reisindrukken uit het achterland
(Twenthe).

1860.

Ned. Spectator, 24, 31 Maart, 7 April.
Eene dichterlijke oplossing van eene
wijsgeerige vraag (Prof. J.H. Scholten,
De oorzaken van het hedendaagsche
materialisme, Amsterd. 1860). Dageraad,
deel X. Pedante kritiek. - Profanerende
vromen.

1861.

Gids, Jan., Maart. Bhagavad-Gîta.
Febr. Parasitische politiek.
Oct. Stichtelijke lectuur in Hindustan (Th.
Foulkes, The elements of the vedantic
philosophy. Electic Vedantium, a philos.
poem. A synopsis of Hindu systems and
sects).
Ned. Spectator; 12 Jan. Eene prijsvraag
(De vraag van Teyler's gen.: welke is
voor de leer van Jezus en de Apostelen,
de taak v.h. Christend. ten aanzien v.d.
maatschappij? Welke is de overeenk. en
h. verschil v. hunne denkb. daaromtr. en
d. leer der Kerkvaders? In hoever bezit
de leer v.J. en de Ap. daaromtr. blijvende
waarde?).
9 Febr. Vergelijkende taalstudie in
Nederland.
23 Febr. Muziekale beschaving in
Nederland.
23 Maart. Een nieuwe Columbus (De heer
Revius en zijn spiritistische geschriften).
20 April. De conceptie en onderschrift
van de plaat over het Haagsche plein.
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27 April. Id. de wouden der
nederlandsche politiek.
18 Mei. Protestantsch mysticisme (J.J.L.
ten Kate, De Middelaar Gods en der
menschen).
5 Oct. De jongste werken van den
rijksbouwmeester (Hooge Raad en
ministerie v. kol. in den Haag) (enkele
zinsneden daarin van C.V.).
9 Nov. Een goede tolk (Verscheidenheden
van Thackeray, vert. door Dr. J.C. van
Deventer).
1861.

Verslag v. het verhandelde in de bijeenk.
gew. aan de overweg. v. maç. onderw. bij
de L.·. l'union royale te 's Gravenhage.
Het grondbeginsel der vrijmetselarij in
ouden tijd.
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Dageraad, deel XII. Ook een teeken des
tijds.
1862.

Gids, Jan. Een wonderkind. XXXIIe alg.
verslag v.d. Maatschappij tot bevordering
der toonkunst. Geteekend: Mr. Pieter
Wttenhaghe.
Zomernachtdroom, verbindende tekst
voor de muziek van Mendelssohn
Bartholdy, vrij naar het Duitsch van G.
Freiherr Vincke; voor 't concert
Diligentia, te 's Gravenhage.
Egmond, oorspronkelijke verbindende
tekst voor de muziek van Beethoven (bij
de opvoering van B's Egmond in het
concert Diligentia).

1862.

Ned. Spectator, 8 Febr. Ook onverdiend
(verdediging v.d. kritische richting tegen
Cohen Stuart).
21 Juni. e.v. Wondergeloof en
wetenschap (A.T. Reitsma. De moderne
theolog. beoord. uit h. standp. d. moderne
natuur- en wereldbesch. Groningen.
1862).
1, 8, 15 Nov. Stahl redivivus (Ter
nagedacht. v. Stahl, door Mr. Groen v.
Prinsterer, Amst. 1862. Stahl door Mr.
B.D.H. Tellegen, Groningen 1862).
Dageraad, deel XIII. De bijbel een
volksboek?

1863.

Gids, Dec. Het Râmâyana.
Ned. Spectator, 28 Maart. Stahliana (over
de artikels van D. Koorders in den Java
Bode).
21 Nov. Anti-revolutionaire demagogie.

1864.

Gids, Febr. Episoden uit het Râmâyana.

1865.

Ned. Spectator, 1 April. (Aprilnummer
gevuld met poissons d'Avril). Onvoldaan
en ondankbaar (over den heer Groen;
anoniem).

1866.

Gids, Maart, De ministeriëele crisis
(anoniem). Java's hervormers, een
historische schets (S.v. Deventer, Bijdr.
tot d. kennis v.h. land. stelsel op Java,
bijeenv. op last v.d. Min. v. Kol.).
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Nov. Het ministerie en de
vertegenwoordiging. (?)
Ned. Spectator, 20 Jan. Drie vragen aan
den Erasmus in den Spect. v. 13 Jan. (als
ik mij wel herinner van Br.).
12 Mei. Kultuurwet-Cantate (Dies Irae
enz.).
17 Nov. Het nieuwste schibboleth van
Groen (pluksel).
8 Dec. De hyperbolische journalistiek
(Nieuwe Goesche courant).
1867.

Gids, Juni. Het boek der koningen, eene
proeve van indische geschiedenis.
Aug. De avonturen van een edelman.
Dec. Vedanta, eene proeve van indische
rechtzinnigheid.
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Ned. Spectator, 27 April. Italiaansche
indologie (Rivista orientale).
1868.

Gids, Aug. Eene schoonheidskuur.
Dec. Oostersch atheïsme.
Ned. Spectator, 14 Maart. Ballade van
het Hoornsche visschertje.
8 Aug. Uit den goeden ouden tijd.
24 Oct. Een vroom bedrog.
21 Nov. Oostersche poëzie in een
westersch kleed (Scenes from the
Ramayan, by R.T.H. Griffith, Benares.
Calcutta. London 1868).

1869.

Gids, Jan. Ghatakarparam, eene Indische
elegie.
Juli. De maan der kennis, Theologisch
Metaphysisch drama.
Tijdschrift voor Ned. Indië, D.I. bl. 43.
Een Javaansche roman (Madjapahit, door
Gramberg).
Het eerste groote werk in vrijen arbeid
op Java.
Ned. Spectator, Jan. 't Calendarium
Spectatoris in den Almanak v.d.N.
Spectator.
13 Maart. Over eenige Oostersche
begrippen.
24 April. Een oud liedje (De sleutel van
Madjapahit, door J.S.G. Gramberg).
5 Juni. Eene opheldering (over de
boergoensche charters).
5 Juni. Aan den heer Prof. Vreede.
12 Juni. Aan den heer Prof. Vreede.
19 Juni. Een misverstand (over de
boergoensche charters).
10 Juli. Correspondentie (over den auteur
der Parlementaire portretten).
18 Sept. Kennis en wetenschap in
orthodox-indischen zin (Aan Flanor).
2 Oct. Allah's eer gered (pluksel).
6 Nov. Pluksel van Plukgraag (over de
prof. Quack en Opzoomer).
25 Dec. Kandeel.
Nederland, Minnedichten, naar het
Sanskrit van Amaroe. - Elf artikelen,
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getiteld Letterkundig overzicht, door Mr.
Abraham van Luik.
Tijdspiegel, Vertellingen van een Duivel,
Somadeva van Kaçmir naverteld.
Vaderland. Republiek met koningschap.
De Indische belangen en de Tweede
Kamer.
Terugroeping van den gouverneur
generaal.
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1869.

De agrarische wet in haar nieuw gewaad.
Eene vermaning van eene oudere zuster.
De artikels uit Het Vaderland, over
Koloniale politiek, de Agrarische wet en
de suikerwet. In brochure herdrukt, bij
M. Nyhoff.
Boergoensche charters. 1428-1482.
verzameld door Mr. P.A.S. van Limburg
Brouwer, IIIe afd. v.h. Oorkondenboek
van Holland en Zeeland. Uitgegeven van
wege de koninkl. akad. v. wetensch.
Amst., Fr. Muller, 's Gravenhage, M.
Nyhoff 1869.
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1870.

Gids, Febr. Poëzie der woestijn.
Juli. De Kabbala.
Ned. Spectator, 15 Jan. Bij de plaat.
29 Jan. Josep.
19 Febr. Kandeel. Doen. Josep.
26 Febr. De Duivel en Mr. Heemskapel
Az.
12 Maart. Samael aan Mr. Heemskapel
Az.
30 April. Antwoord op het iets over een
rotsgrond, onderteekend Redactie.
7 Mei. Weer een Joden-kwestie.
21 Mei. Jesuiten-Indologie (Blikken op
Indie enz. door J. Heijnen enz.).
De jongste verschijning van Ahasverus
(pluksel).
4 Juni. Fransche smaak.
16 Juli. De twee Magdalena's.
Onze Kamer-Papageno (pluksel).
23 Juli. Onfeilbaarheid (van den paus).
6 Aug. Kawi-opschriften.
13 Aug. Ledeganck's Drie zustersteden.
20 Aug. Rome contra Benares. (over de
art. in den Maasbode, van den heer F.
Heijnen).
3 Sept. Rectificatie (op 't voorgaande).
10 Sept. Eene conjectuur in ongenade
(Kuenen's tegenspraak tegen Brouwer's
verklaring van den Prediker).
Eene hoogste wetenschap, die alle andere
te zamen bindt.
24 Sept. De bekeerde kopiist (pluksel).
1 Oct. Nog wat kabbalisme.
22 Oct. Ultramontaansch zelfvertrouwen
(pluksel).
12 Nov. De Kawi-oorkonden.
De Berchen's kronijk.
3 Dec. Ben Sira.
24 Dec. Vroom bedrog.
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1870.

31 Dec. Wel ongelukkig (pluksel).
Tijdspiegel, Oude wijsheid, De Spreuken
van Bhartrihari.
Malati en Madhava, een Indisch drama.
Een hebreeuwsche Faust (De Prediker).
Vaderland. 3de editie Agrarische wet.
De roman van een oud-minister.
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1871.

Gids, April. Vergelijkende mythologie.
Juni, Juli. Vedenstudiën. Eene proeve ter
verklaring van de oudstbekende
godsdienst der Indo-Germanen.
Rivista europea. Il movimento
intellettuale in Olanda.
Ned. Spectator, 21 Jan. Laster.
Het Volksblad Boeddhist.
28 Jan. Halsketen van Doergâ (pluksel).
11 Febr. Onbekeerd.
18 Febr. Correspondentie.
25 Febr. De drie patriarchen.
4 Maart. Nog eens de
onsterfelijkheidskwestie.
18 Maart. Taalgymnastiek (in 't Sanskrit).
18 Maart. Een gehoorzaam zoon der kerk
(pluksel).
15 April. Onverdiende lof (over Spinoza).
29 April. Twee Oosterlingen
(Kawi-studiën, Arjuna Wiwaha. door Dr.
H. Kern, 's Hage, M. Nyhoff 1871).
6 Mei. Moderniana.
13 Mei. Eene zoete belofte.
20 Mei. Naschrift op eene opm. aang. d.
Vedanta d.A. Bruining. 27 Mei. Nog
moderniana, Naschrift.
24 Juni. Materialisme.
1 Juli. Nog een sterke toer (in 't Sanskrit).
1 Juli. Pierson's keerpunt beeld der
werkelijkheid (pluksel).
‘Noch van denselve’ (pluksel).
8 Juli. De heer Alb. Thym en de meeting
der zwarte Internationalen.
8 Juli. Bessie van Meurs
ge-de-rehabiliteerd.
15 Juli. Een streepje door de rekening
(pluksel).
5 Aug. Nirvana.
26 Aug. Correspondentie over Nirvana.
Doctrinarisme
2 Sept. Bapkomet.
Indologie in Spanje.
William Skeen.
9 Sept. Een heuchelijke ontdekking
(pluksel).
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1871.

16 Sept. De missiën in het Hemelsche
rijk; eene bijdrage tot de geschied. der
evangelie-verspreiding.
30 Sept. Een koster-kindermeid (pluksel).
7 Oct. H e t handschrift (Oera Linda
bok).
14 Oct. Nederland afgesloten (pluksel).
21 Oct. Een verzoek om revisie (over 't
Oera Linda bok) geteek. W.d.L.
28 Oct. Goede raad (pluksel).
4 Nov. Niets wijzer (Baphomet).
11 Nov. Naschrift op mijn verzoek om
revisie. W.d.L.
Eenvoudige oplossing (pluksel).
18 Nov. De waterweg van Rotterdam
(plaat).
Een argument (pluksel).
Ook een idee (pluksel).
25 Nov. Van Vloten's Spinoza.
Latijn (pluksel).
9 Dec. Een motto (het motto uit de Bhaga
van Gîta, boven de novelle Hilda).
Bijdragen tot de taal- land- en
volkenkunde van N. Indië, uitgeg. door h.
kon. Instituut. Deel VI. 3e volgreeks. 1e
stuk. Varia. Een verloren handschrift. De
Kawi-opschriften. Lijst der periodieke
werken voorhanden in de Bibl. van het
Kon. Instituut. Oostersch en Westersch
landbezit (Village Communities in the
East and West - by H. Summer Maine,
London, 1871). Uit het Hemelsche rijk
(Travels of a Pioneer of Commerce - by
T.T. Gooper. London, 1871).
Vaderland. Een bekeering (feuilleton).
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1872.

Gids, Mei. De wijze van het Hemelsche
Rijk en zijne school.
Ned. Spectator, 6 Jan. Een kerkelijk(?)
blad.
Onze ultramontaansche philoloog
(pluksel).
13 Jan. Het Brielsche feest en de
ultramontanen.
20 Jan. De zondekwestie. W.
27 Jan. Verketteren (pluksel).
10 Febr. Een Trojaansch paard (Dr.
Nuijens en de Tijd ten opz. d. Brielsche
feesten).
23 Maart. Namaak op wetenschapp.
gebied (Jacolliot, La bible dans l'Inde).
De europeesche gregarinen (plaat).
13 Apr. De roemrijke daden der zwarte
Internationale in April 1872 (plaat).
27 Apr. De gewetensvrijheid(?) van den
heer Alberdingk Thijm.
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1872.

4 Mei. Naschrift op de corresp. v.d. heer
A. Thijm.
Wereldbeschouwing (contra den heer v.
Gorkom, in Los en Vast; pluksel).
1 Juni. Een Perzische jagtpartij in de 17e
eeuw.
8 Juni. Boeddha als Roomsch heilige.
13 Juli. Stichtelijke naieveteit
(pluksel).(?)
27 Juli. De bedienaren der godsdienst
zonder lusten? (pluksel).
24 Aug Geloof en ongeloof (pluksel).
31 Aug. Ligt. Licht (pluksel).
21 Sept. Eene populaire bijdrage tot de
godsdienstgeschiedenis. (Le
Christianisme et Rome, par D. Laudace).
5 Oct. Quandoque dormitat, etc.
(pluksel).
12 Oct. Eene teleurstelling (over 't Oera
linda bok).
Een gevaarlijke prijsvraag (van 't
Haagsche genootsch. tot verded. v.d. Chr.
godsd.) (pluksel).
26 Oct. Indische Christenen.
23 Nov. Eene geschiedenis van de
klopgeesterij, door D. (Positief
Spiritualisme, door A.J. Riko).
14 Dec. Een moderne Gulliver
(Erewhon).
28 Dec. Uit de Levant (Thirty years in
the Harem).
Akbar, een oostersche roman; 's
Gravenhage, M. Nyhoff, 1872. Bijdragen
tot de taal- land- en volkenkunde van
Nederl. Indië, uitg. d. het Koninkl.
Instituut; Dl. VII. 1e stuk. Verslag van
den staat en de werkzaamheden van het
Kon. Instit. enz. over 1871.
Deel VI (3e volgreeks, 2e stuk) De
mohammedanen in Hindostan (Our Indian
Musulmans etc. by W. Hunter, London
1871.) China uit een Fransch oogpunt (De
Pékin à Shangaï, p. Eugène Buissonet,
Paris 1871.) De Oostenrijksche expeditie
(Fachmännerische Berichte - van Dr. Karl
von Scheizer, Stuttgart 1872.
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Deel VI. 2e stuk. Transcriptie (met tabel).
1873.

Gids, - (Indische polyandrie; - een
onvoltooid, doch voor den Gids van dat
jaar aangevangen opstel).
Ned. Spectator, 1 Febr. Noch Riko, door
D.
8 Febr. Weer een Nederlandsch Indoloog
(dissert. van den heer Speijer over de
oud-indische ceremonie djâtakarma.)
Trouwe navolging (namelijk door den
paus van de door Jezus uitgesproken
vervloekingen).
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Levensschets VAN G. PH. F. GROSHANS , M.D.
Een geneeskundige, die een werk schrijft over de geschiedenis en uitbreiding der
geneeskunde, een leerboek of handboek dier wetenschap, een arts die het verloop en
de behandeling van ziekten bij verschillende lijders beschrijft, kunnen niet wel gezegd
worden door die werken eene plaats in de letterkundige wereld in te nemen. Er wordt
iets anders toe vereischt om een' medicus aanspraak te geven op den rang van
beoefenaar der letteren, dan het correct, duidelijk en uitvoerig behandelen van eenig
punt zijner wetenschap of zelfs van die in haren geheelen omvang. Het is de vorm
aan de eene zijde en de stijl aan de andere, welke dergelijken arbeid het gehalte geeft
van letterkundig voortbrengsel. Dergelijke boeken zijn zeer zeldzaam. 't Zij de
medische wetenschap zelve er de schuld van draagt, 't zij dat de beslommeringen en
vermoeijenissen der practijk den arts de gelegenheid benemen of de karigheid van
den hem vrij gelaten tijd den arbeid te zeer verzuurt, 't is zeker dat slechts weinig
Medici te noemen zijn, die op die wijze in den tempel der letteren het priesterlijk
gewaad verkregen hebben. Misschien zijn echter nog zeldzamer de voorbeelden van
geneesheeren,
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die gedurende eene drukke en wel vervulde medisch-practische werkzaamheid,
aandrang en lust gevoeld hebben om over andere dan medische onderwerpen de pen
te voeren en geruimen tijd aan dien aandrift hebben bot gevierd, zoodat men bij hun
verscheiden op eene reeks literarische producten van hunne hand wijzen kan.
Een zoodanig man was Professor Groshans, die van 1839 tot 1874 als geneesheer
binnen Rotterdam en in de omstreken dier stad eene uitgebreide practijk had, van
1840 tot 1865 aldaar onderwijs gaf als lector aan de Clinische school en desniettemin
tijd vond om een aantal boeken en opstellen te schrijven, welke hem het lidmaatschap
der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde deden verwerven.
Uitgenoodigd om het leven van Dr. Groshans tot de reeks der levensbeschrijvingen,
die de Maatschappij geeft van de haar door den dood ontvallen leden, toe te voegen,
heb ik niet geaarzeld aan dat verzoek te voldoen om de achting en vriendschap die
ik hem van mijne eerste kennismaking als jongeling heb toegedragen, en zal er naar
streven mijnen vriend als mensch en letterkundige eene waardige hulde te brengen,
doch onbevoegd zijnde om hem als geneeskundige te beoordeelen, zal ik omtrent
dat punt zoo al niet het stilzwijgen bewaren, dan toch alleen maar in korte woorden
de meeningen van anderen, beter bevoegde beoordeelaars, vermelden. Het beeld van
Groshans wordt dus hier, hoe zeer ik dit ook betreure, slechts gedeeltelijk geschetst.
GEORGE PHILIP FREDERIK GROSHANS werd den 26en April 1814 te Rotterdam
geboren. Zijn eerste onderwijs buiten de ouderlijke woning ontving hij op de school
van den Heere Meynard; later ging hij van daar over naar het Erasmiaansch
Gymnasium waarvan de zeer bekende en dikwijls geprezen toenmalige rector Mr.
W. Terpstra hem tot een' vaderlijken vriend verstrekte. Deze was de leidsman
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van zijn onderwijs en tevens de hoofdpersoon in zijn onderrigt. Hij wist bij den
jongeling die groote ingenomenheid te doen ontluiken voor de classieke letteren,
welke Groshans tot zijn dood bijgebleven is. Aan de academiën werd toen nog Latijn
gesproken door alle studenten, ook door hen, die de oude letteren niet tot hoofdvak
kozen; Groshans, van het Gymnasium tot de Leidsche hoogeschool overgaande, was
een dergenen die het gemakkelijkst, vloeijendst en zuiverst Latijn spraken.
Het was in Oct. 1831 dat hij zich liet inschrijven in het album der Leidsche Minerva
en wel als student in de medicijnen. Echter bleef de studie der classieke schrijvers
hem altijd dierbaar en werd niet op zijde geschoven noch verwaarloosd, toen eerst
de dierkunde, later de geneeskunde den jeugdigen student met groote kracht tot zich
trokken. Zijn gezigteinder verruimde zich, zijn dorst naar kennis werd door de
afwisseling der wetenschappen telkens verhoogd, maar de eenmaal omhelsde liefde
voor Griekenland en Latium verloochende zich nooit. Van daar ook dat hij zijn'
vroegeren leermeester Mr. W. Terpstra steeds dankbaar bleef voor zijn degelijk
onderwijs en hem later, toen hij hem zijne dissertatie opdroeg, de volgende woorden
kon toevoegen: ‘Sic publice testor quid tibi debeam, qui non solum auctorum
classicorum in me amorem alueris, sed praecipue illud in omnibus tibi proposueris
ut egregia, in iis ibique inveniunda, morum praecepta et sententias juvenili animo
insereres, atque quem semper talem cognovi, ut meliorem juventuti auctorem fingere
mihi non possem.’
Dat Groshans zijnen tijd aan de academie goed besteedde en doordrongen was
van ijver voor naauwgezette studie bleek vooreerst uit de bijzondere welwillendheid,
hem door verschillende hoogleeraren en onder dezen voornamelijk door Jan van der
Hoeven betoond, ten andere uit de onderscheiding hem toegekend toen een antwoord
uit zijne
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pen op de anatomisch physiologische prijsvraag: Quaeritur descriptio anatomica
organorum urinam secernentium in piscibus et comparatio physiologica cum iisdem
partibus reliquorum animalium? op den dies natalis der Academie loffelijk vermeld
werd. De omgang met den zoo even genoemden, toen nog jeugdigen hoogleeraar,
eerst natuurlijk slechts beleefd en welwillend, werd spoedig meer en meer
vertrouwelijk en vriendschappelijk, en geen wonder! Van der Hoeven was nog onlangs
als practisch medicus werkzaam geweest, zoodat hij in dat vak den jeugdigen student
met raad en onderrigt dienen kon, maar hij was bovendien toen juist vervuld van den
brandendsten ijver voor zoologie en zootomie, en vond in Groshans steeds een
geopend oor, een van ijver kloppend hart en eenen nimmer afgematten helper bij de
ontledingen.
Van daar dan ook dat toen G. aan het eind zijner academische loopbaan gekomen
was, hij tegen de gewoonte der Medici voor zijne dissertatie een onderwerp koos
van zootomischen aard. Hij handelde over de urin-afscheidende klieren en vaten bij
de straaldieren, de gelede dieren en de koplooze weekdieren1. Uit dit specimen
anatomico-physiologicum 't geen wel zeker een uitvloeisel was van de vroeger
behandelde prijsvraag, blijkt dat Groshans volkomen op de hoogte was van de
literatuur van zijn onderwerp en alle schrijvers op dat punt had gelezen en
geëxcerpeerd, maar bovendien dat het niet alleen was boekenkennis die zijn brein
vervulde, maar dat hij door sectie zelf had gezien en waargenomen wat hij meest
naar anderen beschreef. Het is nu moeijelijk te bepalen of in zijne verhandeling eene
nieuwe anatomische ontdekking voorkomt, waaraan ik reden meen te hebben van te
twij-

1

Specimen anatomico-physiologicum de Systemate Uropoietico, quod est Radiatorum,
Articulatorum et Molluscorum acephalorum. Lugd. Bat. 1837.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

55
felen, maar zeker is het dat hij een zuiver overzigt heeft gegeven van 't geen te dien
tijde omtrent zijn onderwerp het licht had gezien.
Groshans promoveerde den 3en Junij 1837, na deze dissertatie en 15 daaraan
toegevoegde theses in het openbaar in zeer vloeijend Latijn te hebben verdedigd.
Daarop vestigde hij zich te Rotterdam als geneesheer. Als zoodanig wordt hij door
bevoegde beoordeelaars geprezen; zijne diagnose was in den regel vlug en juist, zijne
oplettendheid op de symptomen en het verloop der ziekte groot en, gelijk reeds de
heer Mr. G. Mees Az. voor mij heeft geschreven, door zijne liefderijke behandeling
heeft hij zich de toegenegenheid en de vriendschap van menig patient verworven.
Hij oogstte spoedig als geneesheer zooveel roem in, dat hij tallooze malen buiten
Rotterdam, meest naar de zijde van Gouda en den Alblasserwaard in consult geroepen
werd. Vooral in de laatste jaren van zijn leven geschiedde dit bijna dagelijks en (om
nogmaals met den heer Mees te spreken) nacht, koude noch ijsgang kon hem beletten
ter hulpe te snellen, waar zijn dienst gevorderd werd. Wat zijne behandeling van
ziekten betreft, moeten wij hier nog de bijzonderheden bijvoegen, dat Groshans,
ofschoon zijne studie hem eigenlijk aanzette tot bewondering van het oude, toch veel
ophad met de nieuwste ontdekkingen op medisch gebied en dikwijls buiten 's lands
beproefde, doch hier nog onbekende of niet geappliceerde recepten aan zijne patienten
voorschreef.
Geen geneesheer, hoe beroemd ook later, of de eerste jaren van zijne practijk laten
hem onbezetten tijd genoeg over om, zoo het hem lust, aan de Muzen te offeren.
Groshans besteedde die uren op geheel eigenaardige wijze; hij schreef daarin eene
Fauna Homeri et Hesiodi, waarvan de Prodromus in twee afdeelingen in het
Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie van zijnen vriend van
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der Hoeven opgenomen werd (Deel 6, 4e stuk 1839 en Deel 10, 2e stuk 1843). Tot
hoeverre het handschrift der Fauna zelve uitgewerkt werd, is mij niet gebleken, maar
uit de eerste regelen van het tweede gedeelte, dat 4 jaren na het eerste in druk
verscheen, blijkt dat de schrijver de moeijelijkheden van het bestemmen der
diersoorten bij de tegenwoordig nog onvolledige kennis der dieren van Klein-Azie
en Griekenland te groot vond en zijn voornemen opgaf. Dit zal wel niemand
verwonderen, die eenige kennis draagt van de bezwaren, welke te overwinnen waren
en die zich bij iedere diersoort schenen te vermenigvuldigen. Alleen hij die gedurende
eenige jaren in de genoemde streken gereisd en er de dierenwereld waargenomen
heeft, is in staat met zekerheid uit te maken welke diersoorten de oude dichters
vermeld of bezongen hebben. De Prodromus is derhalve meestal een
conjectuur-arbeid, doch geeft juist daarom aan scherpzinnigheid en fijne
onderscheiding den teugel los. Merkwaardig zijn uit dat oogpunt de artikelen
Nachtegaal, Lammergier, Jakhals en anderen. Overigens behoef ik den lezer wel niet
te doen opmerken welk eene belezenheid voor dezen arbeid noodig was en vooral
welk eene grondige kennis der werken van de beide groote Grieksche dichters.
Groshans mogt het genoegen smaken dezen Prodromus spoedig na het verschijnen
van het tweede deel, in het Engelsch vertaald te zien. W. Bell Macdonald gaf er eene
vertaling van in the Classical Museum, waarbij hij de verschillende artikels der beide
stukken in alphabetische volgorde geplaatst en de aangehaalde Grieksche verzen ten
gerieve zijner lezers ook in het Engelsch overgezet heeft1.
Wij hebben om den zamenhang niet te verbreken beide

1

The Zoology of Homer and Hesiod, by G.P.F. Groshans, translated by Wm. Bell Macdonald,
B.A. of Rammerscales.
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stukken van den Prodromus met de vertaling in eenen adem opgenoemd; de tijdorde
gebiedt ons echter nu een paar jaren terug te treden om te vermelden dat den 12en
Nov. 1840 aan Groshans, den nog zeer jeugdigen medicus, de vereerende taak werd
opgedragen om als Lector het onderwijs te geven in de algemeene en bijzondere
pathologie en therapie aan de toen te Rotterdam bestaande Clinische school. Deze
betrekking, min of meer gelijkstaande met een professoraat, werd door hem met
groote opgewektheid aanvaard en met onvermoeiden ijver, ten spijt zijner dagelijksche
beslommeringen in de practijk ook buiten de stad zijner inwoning, gedurende een
tijdvak van vijf- en twintig jaren waargenomen. Zijn onderwijs was, naar het oordeel
van bevoegde beoordeelaars, grondig en op de hoogte van den tijd. Hij besteedde er
veel zorg aan, was duidelijk en uitvoerig in de ontwikkeling der ziekteverschijnselen
van de verschillende zieken en overtuigde zich na het bezoek der patienten of zijne
leerlingen zijn onderrigt wel begrepen. Het was moeijelijk om te bepalen of hij meer
belang in hen stelde of wel in de lijders. Hij werd dan ook door hen zoozeer geacht
dat bij het opheffen der Clinische school, eenigen hunner den Minister van
Binnenlandsche Zaken verzochten dat hunnen geliefden leeraar van regeeringswege
eenig bewijs van tevredenheid mogt worden gegeven. Het gevolg daarvan was dat
hem bij Koninklijk besluit van 13 December 1865 de titel van Professor werd
toegekend. Groshans stelde dit gunstbewijs op hoogen prijs en had daartoe zeer zeker
het regt, daar het eene erkenning was zijner verdienste omtrent de lijdende menschheid
en de leergierige jongelingschap.
Dan wij zijn wederom met deze vermelding den tijd vooruitgesneld en moeten op
onze schreden terugkeeren. In 1843 gaf Groshans eene uiteengezette recensie van
Dr. Ali Cohen's vertaling van E. Isensee's ‘Geschiedenis van de Geneeskunde en
hare hulpwetenschappen, bewerkt vooral
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met betrekking tot Nederland en deszelfs letterkunde.’ Hoogelijk ingenomen met de
verbreiding der kennis van de geschiedenis der medische wetenschap, begroette
Groshans dit werk van den Duitschen geleerde wel met warme belangstelling, maar
zijne eigene belezenheid en zijn kritische geest noodzaakten hem hier en daar gepaste
aanmerkingen te maken en den schrijver, wiens voorstelling bovendien niet altijd
even helder was, met nadruk teregt te wijzen. Dit is de eerste van eene reeks recensien,
later van zijne hand in verschillende tijdschriften verschenen waarvan wij er hier
eenigen zullen opgeven:
1o. Synopsis Plantarum Florae classicae, oder Uebersichtliche Darstellung der in
den klassischen Schriften der Griechen und Römer vorkommenden Pflanzen, nach
autoptischer Untersuchung im Florengebiete entworfen und nach Synonymie geordnet
von C. Fraas, Med. Dr. München 1845.
2o. Pathologische Studien door Dr. C. Gobée, Officier van Gezondheid 1e klasse,
enz. Eerste Deel. Utrecht bij J.G. van ter Veen en Zoon, 1843.
3o. Atlas der pathologischen Anatomie, oder bildliche Darstellung und Erläuterung
der vorzüglichsten krankhaften Veränderungen der Organe und Gewebe des
menschlichen Körpers von Dr. Gottlieb Gluge, Professor u.s.w. Jena 1843.
4o. De ziekten van den mensch, die ontstaan ten gevolge van besmetting door
ziekten van dieren. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch van Dr. B. Ritter en met
aanteekeningen vermeerderd door F.C. Hekmeijer, Veearts der 1e kl.
5o. Natuur- en geneeskundig Archief voor Neêrlands Indië. Redactie: P.J. Godefroy,
M.J.E. Muller, P.A. Fromm, P. Bleeker. Eerste jaargang, Batavia 1844.
Tot deze reeks van geschriften mogen wij ook wel brengen Groshans' ‘Bedenkingen
tegen het ontwerp van wet op de uitoefening der takken van de Geneeskunst’ in 1845
te Rotterdam bij H.A. Kramers verschenen. Dit
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ontwerp van wet was in 1843 aan de Tweede Kamer aangeboden, Groshans' voorrede
is gedateerd November 1844, 't geen wij alleen opmerken om daaruit het bewijs te
putten dat de schrijver niet in eene plotselinge opwelling de pen heeft opgevat, maar
voorzeker met voorzigtig beraad en lang overleg heeft gewikt of hij zijne stem
verheffen zou tegen een ontwerp, dat naar zijne meening, eenmaal tot wet verheven,
wrange vruchten zou dragen. De verpligting bij art. 1 voorgeschreven aan ieder die
geregtigd wil zijn tot de uitoefening der geneeskundige burgerpractijk, hetzij in haren
geheelen omvang, hetzij voor elk harer onderdeelen om aan eene van 's Rijks
hoogescholen den graad van medicinae, chirurgiae of artis obstetriciae doctor
verkregen te hebben, was in zijne oogen zoo niet eene onuitvoerbare zaak, dan toch
een verderfelijke maatregel. Hij verzet er zich tegen met klem van redeneering en
brengt alle argumenten, die aangevoerd kunnen worden te berde. Misschien kan men
van dit geschrift zeggen dat het wenschelijk ware geweest dat de schrijver studie
gemaakt had van Thorbeckiaansch Laconisme.
Deze aanmerking brengt mij als van zelf tot de mededeeling (die hier in de
chronologische orde ook volgen moest) dat Groshans een der ijverigste medewerkers
is geweest aan mijn ‘Nieuwenhuis' Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen,
herzien en vermeerderd,’ want ook daarin was hij dikwijls moeijelijk te bewegen
zich binnen enge grenzen te beperken. Daar het werk hier toch besproken moet
worden, vergunne de lezer mij met een paar woorden de geschiedenis er van uiteen
te zetten. De Haagsche uitgever en boekdrukker K. Fuhri, eigenaar van het fondsartikel
Nieuwenhuis Woordenboek met het Aanhangsel, besloot van dit werk eene nieuwe
editie te geven met bijwerking van de oude artikels, zamensmelting der beide
gedeelten en met eenige, doch zuinige invoeging van nieuwe artikels. Hij bood mij
de redactie daarvan aan; toen ik
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hem op de fouten en leemten van het oude werk, de omslagtigheid en onbruikbaarheid
van het aanhangsel gewezen had en hem voorstelde een geheel nieuw werk te geven
in den geest van Brockhaus' Conversations-Lexicon, doch met inachtneming van
meer gelijkmatigheid tusschen de wetenschappen, zoodat niet b.v. de geschiedenis
breed uitgewerkt en daarentegen natuurlijke historie nagenoeg vergeten zou worden,
gaf hij dadelijk aan dat voorstel gehoor en nam zich voor het Woordenboek op breede
schaal te laten uitwerken en aan de uitgaaf eene aanzienlijke som te wagen. Hij
verzocht mij een zeker aantal medewerkers op te sporen en voor de redactie te winnen.
Dr. Groshans was een der eersten, die zijne adhaesie schonk; met warmen ijver nam
hij de taak op zich om voor het Woordenboek alle artikelen te schrijven, waarin
geneeskundige onderwerpen of die daarmede in verband stonden, bijv. biographien
van geneesheeren, behandeld zouden worden. Een tiental wakkere mannen werd
bereid gevonden de artikelen over andere wetenschappen en over kunst op te stellen
en het geheel beloofde iets buitengewoons, doch het faillissement van den uitgever
stuitte den voortgang in het midden van het tweede deel en hoewel de uitgaaf later
door den kooper van het fondsartikel op veel minder grootsche schaal werd voortgezet,
spatte de redactie uiteen. Dikwijls heeft Groshans later met mij het te niet gaan dezer
goed aangevangen zaak betreurd. Al de medische artikelen van het eerste deel en
voorts die in het tweede tot Boerhaave zijn van zijne hand.
Het zal niemand verwonderen dat een geleerde, vermoeid van de drukke practijk
en de uitoefening van zijn lectorambt, tot uitspanning nog iets meer behoefde dan
het schrijven van recensien en artikels in woordenboeken. Hij moest nu en dan de
stad verlaten om buiten alle beslommeringen twee of drie weken eens vrij adem te
halen. Zoo had hij in den zomer van 1847 de bijeenkomst van
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‘the British Association for the advancement of Science’ te Oxford bijgewoond en
twee jaren later besloot hij na de vele schier bovenmenschelijke vermoeijenissen,
waarin de epidemie der cholera Asiatica hem gebragt had1, de bijeenkomst van
dezelfde Association te Birmingham te gaan bezoeken. Aan die reis hebben wij het
merkwaardige werkje te danken, dat, mijns inziens, Groshans meer dan eenig ander
van zijne schriften den naam van letterkundige deed verdienen. Het draagt ten titel:
Veertien dagen in Engeland in 1849 door Dr. E. Troosting. Zonderling en vreemd
kan het schijnen dat Groshans dezen arbeid en eenige later publiek gemaakte
geschriften onder een pseudoniem in de wereld zond; de reden daarvan is mij niet
gebleken. In ons kleine landje blijft een pseudoniem niet lang een sluijer, vooral niet
wanneer men, gelijk Groshans deed, de welwillende beleefdheid heeft exemplaren
van 't geen men in 't licht geeft, met opschrift aan zijne vrienden te schenken; maar
zelfs niet wanneer men uit voorzigtigheid deze beleefdheid nalaat; de
eigenaardigheden van opvatting en stijl toonen te spoedig den schrijver aan. In het
geheele geschrift, noch in de volgenden, onder den naam van Dr. Troosting
uitgegeven, heb ik nimmer iets aangetroffen, dat Dr. Groshans niet als door hem
geschreven zou mogen erkennen, integendeel! door den pseudoniem heeft G. naar
mijne meening gedeeltelijk aan zijnen roem te kort gedaan.
Want het is een onderhoudend en leerrijk boekje, die ‘Veertien dagen in Engeland.’
Men leert er vooreerst de Association uit kennen met hare strekking, hare inrigting,
hare bijeenkomsten, meer bijzonder natuurlijk die van Birmingham, maar bovendien
de Engelsche logementen, de Engelsche ziekenhuizen, de Dudley caverns, het kasteel
aldaar, Coventry, Kenilworth, Warwick, Stratford aan den

1

Zie de Inleiding, waar dezelfde woorden gebezigd worden.
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Avon, Birmingham en Oxford, maar vooral de Engelsche zeden en gebruiken. Dit
laatste punt voornamelijk is het glanspunt van het boekje; van het begin tot het einde
overal waar de schrijver u heenvoert, toont hij u als met den vinger het verschil der
Engelsche zeden met de onzen; nu is het de inrigting en bediening in de hôtels, dan
het houten been van een' koetsier, dan weder de hartelijkheid der Engelschen, de
toasten aan het diner en honderd andere zaken die hem telkens op dit punt
terugbrengen. Indien ik niet voor deze levensbeschrijving binnen zekere perken
besloten was, zou ik zeer gaarne een paar bladzijden aanhalen, ten bewijze hoe
Groshans op reis waarnam en het waargenomene wist medetedeelen aan anderen.
Misschien zou ik daartoe uitkiezen de bladzijden over het in het openbaar spreken
der Engelschen, eene kunst, die wij over het algemeen zoo slecht verstaan en die
hier, even zeer als daar zou kunnen worden in eere gebragt en vrij algemeen beoefend,
indien wij de Engelsche zeden en vooral de Engelsche wellevendheid en
welwillendheid geliefden na te volgen. Maar ik ben beperkt en mag niet zoo lang bij
een punt stilstaan. Ik verwijs dus naar het werk zelf (in 1851 te Dordrecht uitgegeven
bij H. Lagerweij) en noodig den lezer uit het zelf ter hand te nemen, overtuigd dat
de lectuur hem aangename uren zal doen doorbrengen en hij waarschijnlijk aan 't
eind daarvan den schrijver dank zal weten voor al 't geen deze hem heeft geleerd.
Men zal zich herinneren dat Groshans reeds in 1840 tot lector benoemd was aan
de Clinische school te Rotterdam; in die hoedanigheid vond hij zich verpligt
meermalen een verslag uittebrengen over de inwendige cliniek dier school. Hij deed
dit in 1844 over de jaren 42 en 43, in 1847 over de beide jaren 1845 en 46 en in 1848
over den cursus van 1 Sept. 46 tot 19 Junij 47. Het eerste dier Verslagen werd door
hem geplaatst in het Archief
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van Dr. J.P. Heije, en hij had toen het voornemen opgevat, om de volgenden jaarlijks
uit te geven, overtuigd als hij was, van het nuttige of liever noodzakelijke der
mededeeling van dergelijke overzigten. Doch daar het Archief geruimen tijd gestaakt
werd en vervolgens zelfs ophield te bestaan, werd het tweede verslag opgenomen in
de Kliniek van Dr. Gobée. Het derde eindelijk, door de uitvoerige beschouwingen
van den schrijver over de longtering grooter van omvang geworden dan een der beide
vorigen, werd afzonderlijk in 't licht gegeven. Dat dit laatste aan belangrijkheid en
wetenschappelijke waarde ook de anderen te boven ging, moge daaruit afgeleid
worden dat het ook in eene Fransche vertaling, door Dr. Onghena bezorgd, te Gend
het licht zag1.
Even wetenschappelijk belangrijk en bovendien van oratorische waarde is de
redevoering door den geleerden lector op den 8en September 1853 in de Waalsche
kerk te Rotterdam uitgesproken bij de plegtige viering van het vijf- en twintigjarige
bestaan dier school, waaraan hij toen 13 jaren verbonden was. Zijne ambtgenooten
hadden hem, den oudsten in jaren, verzocht de plegtigheid te leiden, de redevoering
te houden en hij deed dit con amore. Wat kon hem aangenamer zijn dan de
geschiedenis mede te deelen der inrigting, door hem zoo geliefd en die een voornaam
gedeelte van hare welvaart en haren roem aan hem te danken had, der school, die
volgens de woorden door den burgemeester kort te voren in het openbaar gesproken,
een sieraad der stad Rotterdam mogt genoemd worden.
De redenaar vatte, naar zijne gewoonte, zijne taak niet te ligt op, maar begon met
in eene historische schets uiteen

1

Annotations cliniques sur la phthisie pulmonaire, d'après les cas qui ont été traités à la
Clinique de l'école de Médecine de Rotterdam par M. le Doct. G.P.F. Groshans etc. Gand,
1849.
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te zetten 't geen er, voor de oprigting der clinische scholen in ons vaderland, voor
het onderwijs der geneeskunde buiten de academiën gedaan werd. De
noodzakelijkheid der clinische scholen was reeds in 1748 door een beroemd
Amsterdamsch geneesheer aangetoond, doch het duurde tot in 1800 tot er eene te
Amsterdam werd opgerigt, die echter na vijf jaren reeds weder te niet ging. Eerst in
1823 werd het reglement der scholen tot aankweeking van heelmeesters en
vroedvrouwen bij besluit van 6 Januarij vastgesteld.
De clinische school te Rotterdam werd in 1828 gevestigd en den 8en Sept. van dat
jaar ingewijd met eene redevoering, door Dr. Sander, die als lector in de Geneeskunde
aangesteld was, uitgesproken in het kerkgebouw der Luthersche gemeente.
Had de spreker bij het beschrijven van het voorclinische tijdvak (sit venia verbo)
reeds door tallooze bijzonderheden de belangstelling zijner hoorders opgewekt, hij
wist hen nog meer aan zijne voordragt te boeijen, toen hij over de mannen sprak, die
aan de Rotterdamsche school onderwijs hadden gegeven, die in den werkkring hun
daar aangewezen, de schoonste gelegenheid tot uitbreiding hunner kennis, tot verdere
vorming en ontwikkeling hadden gevonden en sedert den professoralen tabbard met
zooveel eer mogten dragen; niet minder trof hij zijne hoorders toen hij sprak van de
tallooze bezwaren, aanhoudende tegenkantingen en gedurigen strijd met vooroordeelen
die hij had moeten ondervinden bij zijne pogingen om aan het onderwijs in de
pathologische ontleedkunde de noodige uitbreiding te geven1 en toen hij eindigde
met den

1

Aan een der noten, waarmede de druk dezer redevoering verrijkt werd, ontleenen wij het
volgende: ‘In het voormalig gasthuis was geen ontleedkamer. De lijken werden er in een
loods bewaard, die tevens als bergplaats voor andere dingen diende. Van de drie vensters
waren er slechts twee met ramen. Het derde werd door een luik vervangen, dat altijd opengezet
moest worden.... Wij stonden als in de open lucht. De leerlingen stonden, of zaten op de
doodkisten.... Meermalen bevroor de inkt in de pen. In dat vertrek zijn door mij eenige
honderde lijken naauwkeurig onderzocht. Ik mag er bijvoegen dat ik bij dat onderwijs de
belangstelling der leerlingen in ruime mate mogt ondervinden.’
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indrukwekkenden volzin: ‘wij, leeraren, zullen werken zoolang onze dag duurt: maar
daarmede meenen wij ons te mogen vleijen, dat niemand uwer, geëerden, dit
kerkgebouw zal verlaten, die niet met onze overtuiging zal instemmen dat de
Rotterdamsche geneeskundige school ook dan wanneer zij heden moest ophouden
te bestaan, eene waardige plaats in de geschiedenis der geneeskunde in Nederland
ingenomen heeft,’ scheen er geen eind te komen aan de bijval-betuigingen en de
geestdrift. Het was voor Groshans een der schoonste dagen van zijn leven en eene
voldoening voor vele moeite en opoffering. Men houde daarna in het oog dat bij de
indienststelling van het nieuwe Rotterdamsche ziekenhuis in 1851 Groshans van het
clinisch onderwijs ontheven was en ofschoon hij terstond daarna op nieuw benoemd
was tot Lector in de algemeene pathologie en therapie, zoo was het hem toch eene
grievende teleurstelling het clinisch onderwijs, waarvoor hij eene bijzondere roeping
gevoelde en waaraan hij zoo gaarne zijn geheel leven zou gewijd hebben, aan den
geneesheer van het stedelijk ziekenhuis te moeten afstaan. De in deze zaak genomen
maatregel was echter volkomen te verdedigen, en het laten geven van clinisch
onderwijs in een en hetzelfde gasthuis door twee verschillende doctoren zou door
iederen deskundige zijn afgekeurd. Dr. Molewater, directeur van het ziekenhuis, was
hier krachtens zijne aanstelling de aangewezen persoon.
Voegen wij hierbij dat aan Groshans nog in hetzelfde jaar werd opgedragen een
collegie te geven over de ziek-
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ten, eigen aan tropische gewesten en een ander over de ziekten der schepelingen,
welke beide colleges sedert dien tijd jaarlijks door hem gehouden zijn. In 1857 werd
hij president van het college van Lectoren en bleef dit tot zijn' dood.
In het volgende jaar (1854) verscheen van de hand van Dr. P.C. Tijken eene
vertaling van de Lectures on the Diseases of Infancy and Childhood, by Charles
West, M.D. onder den titel van: ‘Lessen over de ziekten van zuigelingen en kinderen
door Charles West, M.D. geneesheer enz. Naar de tweede vermeerderde uitgave uit
het Engelsch vertaald door P.C. Tijken, M.D. met eene voorrede, aanteekeningen en
bijvoegselen van G. Ph. F. Groshans, M.D. - Tiel bij H.C.A. Campagne.’ Ook dit
werk van ongeveer 600 bladzijden levert schier achter ieder der 43 lessen, waarin
het verdeeld is, het bewijs voor Groshans' buitengewone werkzaamheid. De 39e les
over de kinderziekte en de koepokinenting, de 41e over aanhoudende koortsen zijn
voor een groot gedeelte uit zijne pen gevloeid en de laatste, over de eigenaardigheden
van tusschenpoozende koortsen is geheel van zijne hand. Het zij mij vergund ten
einde het werk eenigszins nader te leeren kennen, de volgende regels uit de voorrede
over te nemen.
‘Het boek bevat de uitkomsten eener uitgebreide en rijpe ondervinding. De
vereeniging van die ondervinding met diepe studie der werken van anderen heeft dit
werk tot een der voortreffelijksten gemaakt, die onze leeftijd heeft aangeboden. De
ziektebeelden zijn getrouw en naar de natuur geteekend. De physiologische
eigenaardigheden van den kinderlijken leeftijd staan overal op den voorgrond. De
behandeling is bij iedere ziekte helder en duidelijk ontwikkeld. Het is een echt
praktisch boek, en het is geene geringe lofspraak, wanneer ik er bijvoeg, dat de innige
en levendige overtuiging van de waarde van vele onzer therapeutische hulpmiddelen,
die den Schrijver be-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

67
zielt, het wel eens wankelend vertrouwen van sommigen zal opbeuren en bevestigen.
Ook straalt de vurige wensch van den Schrijver om nuttig te zijn overal door. Dit is
niet alleen zigtbaar bij de therapeutische beschouwingen, maar hij staat stil bij alle
kleinigheden in de verpleging en verzorging, en ofschoon aan het onderzoek der
kleine lijders opzettelijk eene les toegewijd is, geeft hij toch gedurig doeltreffende
vermaningen en wenken, die hiertoe kunnen leiden. In het geheele werk heerscht
eene zekere gemoedelijkheid, een besef van de dure verpligting, van de zware
verantwoording die op den man rust aan wien men het leven zijner kinderen vertrouwt
en een ernstig streven om die overtuiging algemeen te doen gevoelen.’
Een overgang van dezen zuiver medischen arbeid tot meer letterkundigen, ofschoon
dan nog altijd gebouwd op medischen grondslag, vinden wij in een opstel van
Groshans in het jaar 1856 verschenen, getiteld ‘Het onderwijs in de Geneeskunde te
Leiden in 1663’ en opgenomen in het Tijdschrift der Maatschappij voor Geneeskunde
. Wij zeggen het Mr. G. Mees Az. na1 ‘slechts zelden zal men in een geschriftje als
dit van 48 bladzijden zooveel wetenswaardigs bijeengebracht vinden.’ De schrijver
had zijne kennis van den toestand der academie in die dagen te danken aan de brieven
door Thomas Bartholinus, lijfarts der Deensche koningen, die in zijne jeugd te Leiden
gestudeerd had, geschreven aan Borrichius en Stenonis2 en die van sommigen onzer
toenmalige hoogleeraren, als Adolf Vorstius, van Horne en de le Boe Sylvius aan
den eersten, gelijk mede aan de werken van den laatstgenoemden hoogleeraar. Hij
behandelt veel meer dan de titel belooft, want hij houdt zich niet uitsluitend aan het
daar opgenoemde tijdperk, maar springt dikwijls over naar een

1
2

Zie Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 Juni 1874.
Groshans zelf noemt hem Stenonis en niet Steno.
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vroeger. Hij noemt b.v. de namen der professoren aan het Leidsche Atheen op voor
1663, maar geeft ons niet alleen de tractementen en emolumenten die zij genoten op,
maar ook ter vergelijking die van andere hoogescholen en wetenschappelijke
inrigtingen, zoo binnen als buiten 's lands. Hij geeft het aantal werkelijke en
ingeschreven studenten aan de Leidsche hoogeschool in 't genoemde jaar op, maar
ook ter vergelijking dat gedurende andere tijdperken en dat van onze overige
hoogescholen in dat tijdstip.
Bij de groote menigte feiten in dit geschrift medegedeeld (waaronder zeer
belangrijke b.v. dat Sylvius reeds in 1639 in tegenwoordigheid van vele professoren
en studenten den omloop van het bloed door proeven op dieren aanwees en Johannes
Walaeus, ofschoon hij zelf reeds sinds jaren hoogleeraar in de geneeskunde aldaar
geweest was, niet alleen zich onder de leerlingen van een jeugdig privaatdocent
schaarde, maar zich ook door dezen van de waarheid van Harvey's ontdekking,
waartegen hij vroeger zeer sterk was ingenomen geweest, zoodat hij er zelfs den spot
meê had gedreven, liet overtuigen), is het moeijelijk daar van eene korte en toch
juiste voorstelling te geven. Zeer te betreuren is het dat de 228 noten, waarnaar het
opstel verwijst, niet daarachter gedrukt zijn; waarschijnlijk besloeg hun omvang eene
te groote ruimte voor het tijdschrift, dat binnen een bepaald getal vellen druks beperkt
wäs.
Geheel litterarisch, of zoo men liever wil, geheel historisch is een opstel weder
onder den pseudoniem van Dr. E. Troosting in de Kunstkronijk voor 1866 verschenen,
in hetzelfde jaar ook geplaatst in het Nederduitsch Tijdschrift onder redactie van
Emanuel Hiel te Brussel. Het schijnt dat Groshans op rijperen leeftijd de behoefte
gevoelde om zich van de eentonigheid der practijk en van het collegie geven (indien
ik dit woord hier ten minste gebruiken mag) te verfrisschen, en nieuwe krachten op
te

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

69
doen door historische studien, die zoo weinig met zijn vak te maken hebben dat er
geen verband tusschen beide te vinden is. Het opstel dat wij bedoelen behandelt
Basilius Magnus, den kerkvader in 329 geboren, als aartsbisschop van Cappadocie
in 379 te Caesarea gestorven en stelt hem voornamelijk als kanselredenaar voor. Dit
is eene geheel nieuwe phase in het leven van Groshans; wij zullen later zien dat zij
in verband gebragt werd of misschien toen reeds stond tot zijne ingenomenheid met
de taal-congressen, die ons met onze zuidelijke naburen moeten verbroederen.
Als voortgang in dezelfde rigting zijner nieuwe levensuiting begroeten wij in het
volgende jaar (1867) eene redevoering over Dante en zijne Divina Commedia .
Opwekking tot de behandeling van dit onderwerp had Groshans waarschijnlijk daarin
gevonden dat op den 14en Mei 1865 te Florence de herinnering aan den grooten
dichter, die aldaar zes eeuwen geleden het levenslicht aanschouwde, met openbaar
huldebetoon en luisterrijke feesten gevierd werd. Aanleiding tot het uitspreken der
rede ontsproot uit de verpligting om als Algemeen Voorzitter der Maatschappij van
Fraaije Kunsten en Wetenschappen de groote jaarlijksche vergadering der 4
afdeelingen te openen. De redevoering, in September 1865 uitgesproken is met groote
tusschenvoegingen vermeerderd en van talrijke aanteekeningen voorzien twee jaren
later in het licht verschenen.
De schrijver begint met de vermelding der feesten te Florence, wijst dan op de
groote overeenkomst tusschen Dante di Alighieri en Homerus, spreekt over den
eersten in tweeledig opzigt als dichter namelijk en als schepper der Italiaansche taal
en na deze inleiding overgaande tot zijne eigenlijke redevoering, geeft hij eerst eene
levensbeschrijving van den grooten dichter en wijsgeer, en doorloopt daarna met
zijne hoorders de geheele Divina Commedia, daarbij telkens het verband van alle
onderdeelen
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van het merkwaardige gedicht aanwijzend en stilstaande bij de voornaamste
schoonheden. Aan het slot verontschuldigt hij zich dat hij slechts eene zeer
onvolledige schets heeft kunnen geven van die Goddelijke Comedie, van dat
bewonderenswaardige en geheel eenige voortbrengsel in de nieuwere letterkunde,
waarin het epische met het dramatische en satirische zich innig vereenigt.
Twee jaren na het in 't licht verschijnen van dezen geheel letterkundigen arbeid, zien
wij Groshans teruggekeerd tot zijne vroegere geneeskundig-historische studien. Een
nieuw uitvloeisel daarvan was een van omvang klein maar aan inhoud rijk boekwerk,
in 1869 als opstel in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde geplaatst. Onder
den titel van Historische Aanteekeningen behelst het eene reeks van mededeelingen
op het gebied der geneeskunde. Daarin wordt aangetoond dat de koortsen, door
Hippocrates beschreven, meest gevallen van Malaria-ziekten zijn, dat men reeds bij
de ouden het geloof terugvindt aan de besmettelijkheid der longtering, door de leeken
in de geneeskunde nooit verworpen en in onze dagen weder door geneesheeren van
naam verdedigd, dat evenzeer de leer van het contagium animatum reeds bij de oude
schrijvers wordt aangetroffen, dat keizer Augustus reeds aan schrijfkramp heeft
geleden en er even als de lijders van den tegenwoordigen tijd een ring tegen gebruikte,
die aan den stylus bevestigd was. De drie merkwaardigste aanteekeningen die in het
boekje voorkomen, zijn 1o die over den zwarten dood, die verschrikking uit de
middeneeuwen, zoo gevreesd dat in het jaar 1348 de Avignonsche paus Clemens VI
de ingangen tot zijn paleis liet toemetselen om zich tegen haar te beveiligen, 't geen
echter niet belette dat hij ook, door de epidemie aangetast, bezweek, 2o die over de
pest, naar aanleiding van het voorkomen dezer besmettelijke ziekte in het jaar 1858
te Benghazi tusschen
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Alexandria en Tripoli in Barbarije, en 3o over het spreken van doofstommen en het
onderwijs daarin gegeven door Pedro de Ponce voor 1584, door Em. Ramirez de
Carion omstreeks 1622, door Frans Mercurius van Helmont omstreeks 1657 en
bijzonder het onderwijs van Joh. Conr. Amman, een Zwitser in 1690 naar Holland
gekomen.
Al de reeds opgenoemde werken en brochures zijn toonbeelden van ijver,
belezenheid en opmerkingsgave, in hetgeen wij nu moeten vermelden straalt nog
iets anders door, iets verheveners, warme vriendschap en piëteit. Ik gebruik dit laatste
woord juist omdat het zoo menigmaal aan de pen van Groshans ontglipt is en ook in
het werk dat wij bedoelen een paar malen door hem gebezigd werd. Het zal den lezer
van dit levensberigt wel reeds duidelijk zijn, dat hier sprake is van de levensschets
van Prof. Jan van der Hoeven, door Groshans in 1870 geschonken aan de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Bij ieder die dit ‘levensbericht’ leest, zoo
omstandig en uitvoerig, komt het denkbeeld op dat Groshans gedurende het leven
van den beroemden en geliefden meester en vriend in zijne adversaria vele
aanteekeningen betreffende zijn karakter, huiselijk leven en vooral zijne werkzaamheid
en den door hem verrigten arbeid heeft opgeteekend. Het omvangrijke opstel behandelt
van der Hoeven niet slechts als letterkundige, ook niet bij voorkeur als zoodanig ('t
geen misschien eene moreele vordering is door de rigting en strekking eener
Maatschappij van Letterkunde gewettigd en voorgeschreven, maar moeijelijk steeds
in het oog te houden, allerminst bij personen, die een' Europeeschen naam buiten de
nederlandsche letterkunde hebben verworven), maar het kan gevoegelijk Leven
genoemd worden en beschouwt zijn onderwerp uit alle oogpunten. Ook hier zij het
mij vergund de woorden van mijnen voorganger tot de mijne te maken, daar de
appreciatie van dezen arbeid van Groshans in geen
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juister en meer gepaste volzinnen uit te drukken is.
‘Het beeld te schetsen van den man, wiens gansche leven aan de wetenschap gewijd
was, wiens veelzijdige geleerdheid door zijn vaderland en half Europa werd geëerd,
wiens edele gezindheid ieders achting verwierf, was een niet lichte arbeid. Groshans
dorst dien op zich te nemen, daar hij in van der Hoeven een geliefden leermeester
had te herdenken, die hem in dierkunde, ontleed- en plantenkunde had ingewijd en
dien hij zich ten voorbeeld had gekozen. De schets is volkomen gelukt. Met levendige
kleuren geteekend, staat van der Hoeven in al zijne uitmuntende gaven van geest en
hart voor ons. De hem gebrachte hulde vereert evenzeer den afgestorven Hoogleeraar
als den dankbaren leerling, die hem zoo welsprekend herdacht.’
De laatste letterkundige arbeid van Groshans' pen, die in druk verscheen was een
opstel over Coenraad Droste, Nederlandsch dichter (1643-1734), eene bijdrage voor
het XIIe Nederlandsche taal- en letterkundige congres te Middelburg van 3-5
September 1872 gehouden; zij werd aldaar niet uitgesproken, misschien om de
talrijkheid van poëtische bijdragen, maar werd door den schrijver ter opname in de
Handelingen van het Congres afgestaan. Coenraad Droste, gesproten uit hetzelfde
geslacht dat nog tegenwoordig in Westfalen bloeit en uit hetwelk zich in deze eeuw
de bisschop Droste zu Vischering en de ornitholoog Droste zu Hulshof meer bijzonder
hebben bekend gemaakt, was minder een dichter, dan wel een poëtaster, een rijmelaar,
ofschoon volgens Groshans er in zijne vertaling van Homerus plaatsen voorkomen,
die zeer gelukkig zijn overgebragt. 't Geen onzen Groshans opgewekt had om in het
openbaar de op rijm geschreven autobiographie van dezen schier onbekenden schrijver
te behandelen, was vooreerst de zeldzaamheid van het werk en ten andere de
omstandigheid dat ‘daarin vele personen voorkomen met
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wie Droste omgang gehad had en die eene eerste plaats in de geschiedenis dier tijden
innemen, terwijl er bovendien vele bijzonderheden in verhaald worden, merkwaardig
voor de kennis van het zoogenaamde inwendige leven.’
Wij zagen dat dit opstel bestemd was voor het letterkundige congres te Middelburg.
Sedert geruimen tijd was Groshans een even warm voorstander dier bijeenkomsten
van taal- en letterkundigen uit Belgie en Nederland, als hij het vroeger was van de
bijeenkomsten van natuuronderzoekers. Ook dit is een kenmerkende trek in het
karakter van Groshans. Ofschoon hij natuurlijk de stilte en kalme rust der daaraan
gewijde boekenkamer te baat nam om zijne opstellen te schetsen en uit te werken,
was hij geen kamergeleerde en zocht hij alle voegzame gelegenheden op om het door
hem op papier gebrachte door eigen stemgeluid tot bekendheid te brengen van
zoodanige personen als hij meende dat daaruit vrucht en leering zouden kunnen
trekken.
Indien wij bij de reeds nu in deze schets opgenoemde werken nog de titels van
een boek en drie brochures opgeven, meenen wij niets te hebben overgeslagen dat
uit de pen van Groshans is gevloeid. Het boek heet: ‘Schets der algemeene Therapie,
als leiddraad bij het onderwijs ontworpen door G. Ph. F. Groshans, M.D. Lector in
de Geneeskunde aan de Clinische school te Rotterdam. Te Amsterdam bij C.G.
Sulpke, 1846.’ Deze schets, in een paar grondige recensien gunstig beoordeeld, werd
niet alleen door Groshans, maar ook door de Lectoren te Groningen en te Alkmaar
bij het Openbaar Onderwijs gebruikt. De drie brochures voeren tot titel: 1o. Historische
mededeeling omtrent het gebruik van Kina bij Zwangeren; 2o. Abraham Cyprianus
(opgenomen in het Ned. Tijdschrift voor Heelen Verloskunde); en 3o. Hoe Cimon
van een beest een mensch is geworden . Uit Bocaccio's Decamerone vertaald door
Dr. E. Troosting.
Wanneer wij nu zoo de literaire werkzaamheid van
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Groshans overzien, dan meenen wij die niet beter te kunnen vergelijken dan bij een
vaartuig, dat eene kalm vloeijende rivier afvaart tusschen twee ongelijksoortige
oevers, waarvan de een - de geneeskundige zijde - steeds bebouwd is en vol
vruchtdragende akkers, waartusschen dorpen en steden verrijzen, dikwijls versierd
met oude Grieksche of Romeinsche tempels of wel een mengeling van
middeleeuwsche sloten en kloosters aanbiedende; terwijl de andere oever - de
letterkundige in engeren zin - eerst de lachende valleien van Troas en Griekenland
vertoont en daarna geweldige rotskloven met sombere middeneeuwsche wouden.
Het vaartuig legt dan aan den eenen dan aan den anderen oever aan, vaart ook wel
soms zoover kleine nevenrivieren op, die zich in de grootere uitstorten, dat de
tegenovergestelde oever voor eenigen tijd in het geheel niet meer onderscheiden kan
worden, maar keert altijd weer naar de hoofdrivier met haren kalmen stroom terug.
Aan beide oevers wordt aan land gestapt, en van beiden wordt al wat zonderling en
merkwaardig is, medegenomen.
Dit laatste gedeelte van het beeld zou men ook kunnen uitstrekken tot Groshans'
bibliotheek. De Catalogus, daarvan opgemaakt bij de publieke auctie, die in de maand
December 1874 te Rotterdam heeft plaats gehad, toont ons ten duidelijkste dat
Groshans zich niet bepaalde tot den aankoop van geneeskundige en letterkundige
werken in allerlei talen, maar dat alle wetenschappen in hem een' belangstellenden
bewonderaar vonden en een' navorscher van het onbekende, weinig bekende en
paradoxe. Zijne boekerij was, daarin zullen allen die hem gekend hebben,
overeenkomen, niet daar om de oogen der bezoekers te verblinden, maar was één
met den verzamelaar; geen boek was er waarvan de inhoud hem vreemd was, allen
had hij doorloopen, velen gelezen, herlezen en geëxcerpeerd, sommigen kende hij
van buiten.
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Zijn geheugen was bijzonder sterk en het streelde hem soms daarvan in het oog
loopende bewijzen te geven. Hij had die gave der natuur stelselmatig gevoed en
versterkt en uit enkele volzinnen in het levensberigt van van der Hoeven kan men
opmaken hoe hij die waardeerde1. Voor welsprekendheid had hij, ofschoon hij gaarne
in het publiek sprak, weinig aanleg; aan de eene zijde wist hij zijne volzinnen niet
te ronden en binnen enge grenzen te besluiten, aan de andere zijde was zijne uitspraak
eenigzins moeielijk en zijne gebaren weinig sierlijk. Desniettemin was hij een
uitmuntend Voorzitter in eene letterkundige vereeniging, want zijn uitstekend
geheugen wist hem zijne dankrede aan de sprekers zoodanig te doen inrigten dat hij
als 't ware een resumé gaf van de gehoorde rede en de hoofdpunten daarvan in enkele
volzinnen wist te doen uitkomen.
Zijn omgang was gul en opregt, zijn streven steeds naar het edele en goede. Had
hij iemand zijne vriendschap geschonken, dan was dit voor altijd en men kon op hem
rekenen. Hij was 14 Julij 1852 gehuwd met Mejufvrouw M. van Convent ten Oever;
hun echt werd met een zoon en eene dochter gezegend. Na de vermoeiende
beroepsbezigheden was het hem een genot de avondstonden, die hem evenwel niet
altijd vrij gelaten werden, in hunne omgeving door te brengen.
Jaren lang heeft hij op uitstekende wijze de betrekking van Curator aan het
Erasmiaansch Gymnasium waargenomen, terwijl hij in het bestuur der Rotterdamsche
afdeeling van de Maatschappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen meermalen
den Voorzitters-zetel heeft bekleed. Bovendien was hij
1o. Membre fondateur de la Société de Médecine pratique de la Flandre Orientale,
établie à Termonde (Dec 1848);

1

Zie b.v. bladz. 10 en 11.
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2o. Membre correspondant de la Société de Médecine de Gand, (Januarij 1849);
3o. Socius a litteris van de Societas medico-physica Hornana Vis unita fortior,
(Maart 1841);
4o. Lid van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, (Junij 1851);
5o. Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, (April 1851);
6o. Membre correspondant de la Société des Sciences médicales et naturelles de
Bruxelles, (Maart 1844);
7o. Lid van het Provinciaal Utrechtsch genootschap van Kunsten en Wetenschappen;
8o. Lid van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte te
Rotterdam;
9o. Lid der Openbare Gezondheids-Commissie te Rotterdam, (Aug. 1854);
10o. Voorzitter van de Regelings-Commissie voor het Rotterdamsche Taal-Congres;
11o. Lid van het Genootschap ter Bevordering der geneesen heelkunde te
Amsterdam, (Sept. 1842);
12o. Toegevoegd Bestuurslid van het Gentsche Willemsfonds.
In het begin van het jaar 1874 werd Groshans door eene zware ziekte aangetast,
waaruit hij wel genas, doch langzaam en niet volkomen. Tegen het einde van April
gevoelde hij zich zoo zeer hersteld, dat hij weder uit kon gaan, doch om de drukte
te ontgaan van het aangesproken worden op straat in eene stad waar iedereen hem
kende en zoo velen hem lief hadden en hoogachten, vertrok hij naar den Haag, waar
hij zijnen intrek nam ten huize van zijnen zwager Mr. Th. van Stolk. Daar bleef hij
echter sukkelen, ofschoon hij dikwijls uitging en zich van de op handen zijnde lente
geheele genezing voorstelde. Nog op den dag voor zijnen dood maakte hij met schrij-
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ver dezes eene wandeling door het Haagsche Bosch. Hij was toen wel wat somber
gestemd met het oog op de toekomst, 't geen aan zijnen nog zwakken toestand scheen
te moeten toegeschreven worden, doch sprak toch met warmte en levendigheid over
verscheidene onderwerpen. Den 12en Mei, in den avond, zonk hij plotseling in elkander
en verloor het bewustzijn; geen medische hulp mogt meer baten en zijne terstond
ontbodene en nog dienzelfden avond uit Rotterdam overgekomen echtgenoote vond
hem reeds overleden.
Zoo stierf de edele, achtenswaardige man zonder een laatste afscheid te hebben
kunnen nemen van hen, voor wie hij alles was, zijne echtgenoote en kinderen.
's Hage, Januari 1875.
Mr. S.C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN .
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Levensschets VAN Dr. Rembertus Westerhoff.
Uitgenoodigd door het bestuur der Maatschappij om een levensberigt te leveren van
het overleden lid der Maatschappij Dr. Rembertus Westerhoff, heb ik eenigen tijd
geaarzeld aan dat vereerend verzoek te voldoen. Dezen geleerde toch had ik
persoonlijk weinig gekend: mijn omgang met hem bestond hoofdzakelijk in de studie
der werken van zijnen arbeidzamen geest. Maar tot het schrijven van een levensberigt
wordt meer gevorderd. Daartoe behoort ook de kennis van den geleerde buiten zijn
studeervertrek en deze ontbreekt mij. De overweging evenwel, dat in de
levensbeschrijvingen door de Maatschappij van Letterkunde bij uitnemendheid het
aandenken van en de herinnering aan het overleden lid als geleerde wordt bedoeld,
deed mij besluiten de mij opgedragen taak aan te nemen. De vervulling van de opdragt
geschiedt dan ook door mij hoofdzakelijk uit dat oogpunt.
Het eiland Wieringen mag zich verheugen als plaats genoemd te worden, waar
deze geleerde het eerste levenslicht ontving. Zijn vader Petrus Westerhoff was tot
aan het jaar 1810, toen hij naar Warfum werd beroepen en die beroeping aannam,
aldaar predikant. Hij was gehuwd
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met Mej. Tjaardina de Cock. Hun oudste zoon, onze Rembertus werd aldaar den 14
Maart 1801 geboren. De uitmuntende aanleg, die zich al vroeg bij den ijverigen
jongeling openbaarde, gaf een onmiskenbaar bewijs, dat hij bestemd moest worden
voor eene wetenschappelijke opleiding. Nadat de eerste leiding van zijne ontwikkeling
door hem in het ouderlijk huis was ontvangen, vertrok hij op zestienjarigen leeftijd
naar Groningen. Daar werd hij geplaatst bij den apotheker Uilkens om in de apotheek
en in het laboratorium werkzaam te zijn en tevens om verder van de goede inrigtingen
in deze stad voor het aanleeren der oude talen gebruik te kunnen maken. Een jaar
later werd hij onder de leerlingen van den bekwamen Chirurgijn F. ter Borch
opgenomen, waardoor hem de gelegenheid was gegeven zich op de praktische
chirurgie toe te leggen. Hij bleef onder de leiding van dezen ervaren leidsman, zich
in dit vak, 't welk voor hem een voorbereiding van dat, voor hetwelk hij bestemd
was, te weten de geneeskunde, met vlijt bekwamen. Zoo voorbereid legde hij op
negentienjarigen leeftijd het Akademisch toelatingsexamen met goed gevolg af en
trad daarop als student de Akademische loopbaan in. De taak, waarvan hij thans de
vervulling schijnt op zich te hebben genomen, het verkrijgen van veel kennis en
ontwikkeling, werd dan ook door hem van den aanvang af met ijver en aanhoudende
studie volvoerd. Niet toch, dat hij zich alleen bepaalde bij het voortdurend bijwonen
der lessen zijner hoogleeraren en het voorbereiden en later verwerken van hetgeen
in de gehoorzalen door hem werd gehoord. Hij vatte het student zijn breeder op, vond
tijd en had lust zijne werkzaamheid verder uit te breiden. Dit bleek al spoedig, toen
hij, na een verblijf van slechts ruim een jaar aan de Akademie, een antwoord gaf op
de door de wis- en natuurkundige faculteit te Groningen in 1820 uitgeschreven
prijsvraag: ‘Detur accurata de-
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scriptio botanica viginti aut plurium plantarum in solo Groningano sponte et simul
copiose provenientium, adiecta brevi earum historia, in qua elaboranda loci, in quo
nascuntur, temporis anni quo florent et usus inprimis oeconomici ratio habeatur.’ Op
dit antwoord werd hem de uitgeloofde gouden eereprijs toegewezen. Na het afleggen
van het propaedeutisch examen werd hij toegelaten tot de medische lessen. Zijn ijver
en werklust verflaauwden niet. Andermaal mogt hij zijn antwoord op de vraag van
dezelfde wis- en natuurkundige faculteit met goud bekroond zien. Deze vraag in
1822 uitgeschreven, waarop de heer G. Acker Stratingh een accessit verwierf, betrof
wederom de botanie, zij luidde: Cum plurimi in agricultores seminum aliorum
fundorum permutationem probent, quaeritur an haec permutatio re vera sit utilis et
necessaria et quibusdam tunc nitatur naturae legibus.’ De uitgebreidheid van deze
verhandeling, zij beslaat toch 230 bladzijden in quarto, en de blijken van groote
belezenheid daarin zigtbaar, waren voorzeker aanwijzingen, dat de jeugdige
beoefenaar met zijn tijd aan de Akademie woekerde.
Het bleek nu, dat de natuurkundige onderwerpen degene waren, tot wier beoefening
zijn geest en zijn lust het meest overhelden. Hij verwierf zich dan ook door dezen
herhaaldelijk met schitterend gevolg bekroonden arbeid de bijzondere vriendschap
van de hoogleeraren J.A. Uilkens en P. Driessen, waarvan hij later nog menigvuldige
blijken ontving. Van die rigting zijner studien gaf hij op nieuw bewijs bij zijne
bevordering tot doctor in de geneeskunde, den 13 Junij 1825. Het onderwerp van de
toen door hem verdedigde dissertatio was: ‘Botanica Medica, de quarundum plantarum
in provincia Groningana indigenarum usu oeconomico et medico.’
Kort na zijne bevordering tot doctor werd hem, wellicht op aanbeveling en door
medewerking van den door hem geliefden en hem zoo waardeerenden hoogleeraar
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Uilkens aangeboden eene eervolle en voordeelige rijksbetrekking bij de cultures in
Oost-Indië, welk aanbod hij evenwel meende te moeten van de hand wijzen. Hij gaf
de voorkeur aan de beoefening der geneeskunst, waartoe hij zich als geneesheer te
Warfum vestigde. Ofschoon nu de geneeskunde zijne hoofdstudie was en moest zijn,
zoo bleef hij toch in den voor hem beschikbaren tijd zich nog steeds verlustigen in
de beoefening van onderwerpen op het gebied van landbouw en landhuishoudkunde.
De Commissie van onderwijs in de provincie Groningen gaf hem en den heer Dr. G.
Acker Stratingh een schoone gelegenheid om hunne kennis van den natuurlijken
toestand der provincie Groningen van eene zeer gunstige zijde te doen kennen. Op
hare vraag naar een ‘leesboek over de natuurlijke historie van de provincie
Groningen,’ schreven deze beide jeugdige geleerden een antwoord, 't welk in 1827
met den uitgeloofden eereprijs werd bekroond. Eerst later, en wel in 1839, werd het
1ste stuk van het eerste deel van dezen hunnen gezamenlijken arbeid, zooverre het
toen afgedrukt was, door dr. Stratingh alleen, doch in overleg met de voornoemde
Commissie, uitgegeven met eenige bijvoegselen en verbeteringen alsmede eene
voorrede, waarin deze medewerker onder anderen de reden hiervan mededeelt. Aan
dit, zeker te betreuren, gemis van zamenwerking zal ook verder toe te schrijven zijn,
dat nimmer het tweede gedeelte en het volgende is in het licht gekomen. Al is het
niet te ontkennen, dat dit 1ste stuk van het eerste deel, bevattende een geologische en
natuurkundige beschouwing van den bodem, reeds op zich zelf eene zeer waardige
plaats onder de werken ter bevordering van de kennis der provincie Groningen
inneemt en zal blijven innemen, zoo was en blijft het desniettemin steeds eene groote
teleurstelling dat het in de voorrede medegedeelde plan van het geheele werk niet
ten uitvoer heeft kunnen worden gebragt.
De natuurlijke geschiedenis van ons land, in het bijzon-
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der van onze provincie, was steeds een geliefd onderwerp van studie voor Westerhoff.
Blijken daarvan vindt men onder anderen in zijne voorrede voor en de menigte
aanteekeningen bij de vertaling van het bekende werk van F. Arends, ‘de
natuurkundige geschiedenis der Noordzee,’ te Groningen door hem uitgegeven in
1835. Zoo zal mede hiertoe moeten worden gebragt, zijn, ook uit een geschied- en
aardrijkskundig oogpunt, veel bevattend werk ‘de Kwelderkwestie nader toegelicht’
in 1844 in het licht gekomen1. De aanleiding tot dit werk waren de pogingen van
rijkswege aangewend tot het verkrijgen der kwelders, die tot dien tijd en van oudsher
in bezit en gebruik waren bij de eigenaren der gronden, waaraan zij aansloegen, en
waaruit dezen dan ook beweerden dat aanwas in deze provincie altijd was beschouwd
een acquisiture van die gronden. Westerhoff stelde zich meer ten doel evenwel de
aanspraak van het rijk uit een natuur- en geschiedkundig oogpunt te wederleggen.
In zijn betoog bepaalde de schrijver zich hoofdzakelijk tot de staving van zijne stelling
dat ‘onze kwelders niet aan zee, maar aan de wadden en aan rivieren gelegen zijn:
dat onze wadden geen gedeelte van de zee, maar oud verdronken land daarstellen,
hetwelk met rivieren doorsneden en door deze begrensd is, en dat dientengevolge,
zoo lang de letter eener wet nog iets te beteekenen zal hebben, art. 538 van den code
civil en het daarop gebouwde Fransche keizerlijk decreet van den 11 Januarij 1811
nimmer op onze kwelders toepasselijk kan worden gemaakt2.’ Zoo in het betoog zelf
als in de menigvul-

1

2

De Kwelderkwestie nader toegelicht of betoog, dat de kwelderlanden en aanwassen, langs
onze wadden gelegen, niet zijn de eigendom van den staat, maar der tegenwoordige particuliere
bezitters en niet vallen onder het bereik van art. 538 van den cod. civ. of onder dat van het
daarop gebouwde keiz. decreet van den 11 Januarij 1811. Met eene wadkaart. Te Groningen
1844.
Ibidem blz. 134.
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dige daaraan gevoegde aanteekeningen gaf Dr. Westerhoff hoogst belangrijke
mededeelingen over den vroegeren en lateren toestand van het noordelijk gedeelte
onzer provincie, van hare bewoning enz. enz.
Vermelding verdient ook hier de belangrijke ontwikkeling van zijn gevoelen over
de eerste bedijkingen van ons land, dat, namelijk de bedijking van ons land en gewest
tegen de zee niet eerst voornamelijk en algemeen zal tot stand gekomen zijn na de
tiende eeuw, maar dat die moet worden gezocht veel vroeger reeds in eenen nu niet
meer te bepalen verleden tijd, en dat de eerste dijken toen al dadelijk winterdijken
zullen geweest zijn Dit geleerd en van veel belezenheid getuigend betoog1 is verrijkt
met oudheidkundige aanteekeningen inzonderheid op de provinciën Groningen en
Friesland betrekkelijk. Dit werk meer dan 400 bladzijden beslaande, deed, gelijk
bekend is, Dr. G. Acker Stratingh, die vroeger reeds de meening had geuit, dat de
eerste bedijking niet eerder dan na de tiende eeuw moet worden gezocht, en dat die
eerste dijken voornamelijk zomerdijken zullen zijn geweest, zijn gevoelen tegen
Westerhoff nader verdedigen in eene zeer belangrijke wederlegging2.
Westerhoff bleef ook bij deze studie nog bij voortduring zijn geliefkoosd vak van
landbouw c.a. beoefenen. Met den heer G. Reinders beantwoordde hij eene door de
Nederl. maatschappij ter bevordering der nijverheid uitgeschreven vraag betreffende
meststoffen, waarvoor aan hen beiden door de maatschappij de zilven medaille werd
toegekend.
Zoo veelzijdig ontwikkeld en na zoo vele blijken van zijne bekwaamheid en kennis
in het vak van landbouw en landhuishoudkunde was het zeker niet te verwonderen

1
2

Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen. Groningen 1865.
Bijdragen van Geschied- en Oudheidkunde van Dr. G. Acker Strating, Mr. H.O. Feith en
W.B.G. Boeles. deel 3.
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dat Westerhoff, bij het openvallen van eene plaats in de wis- en natuurkundige
faculteit te Groningen, ontstaan door het overlijden van den hoogleeraar J.A. Uilkens,
op de voordragt ter vervulling van die vacature werd gesteld. Het viel hem evenwel
niet te beurt de plaats van zijnen door hem zoo hooggeschatten en beminden
leermeester te mogen innemen. Dr. H.C. van Hall, die mede op de voordragt
voorkwam, werd door den koning benoemd. Deze teleurstelling griefde Westerhoff
zeer, zij bleef hem langen tijd bij, doch zij wederhield hem niet deze steeds door hem
zoo gewaardeerde vakken te blijven beoefenen. Hij meende die studie ook bij anderen
te moeten aanbevelen. Daartoe toch moest strekken zijne redevoering, gehouden in
de openlijke vergadering van het genootschap ter bevordering van nijverheid gevestigd
te Onderdendam, den 6 September 1837, ten betooge, dat de beoefening der
landhuishoudkunde eene alleraangenaamste en allerbelangrijkste bezigheid is, die
door den beschaafden Noord-Nederlander, vooral thans meer dan ooit, verdient
behartigd te worden1. Zelfs nog op rijperen leeftijd, toen hij meer werd aangetrokken
door onderwerpen op het oudheidkundig en geschiedkundig gebied, gaf hij nog bij
voortduring bewijzen van zijne voortgezette beoefening van de landbouw- en
natuurkundige vakken. Zijne redevoeringen in de tweede kamer der Staten-generaal,
gehouden ter gelegenheid van de behandeling van wetten, die de strekking hadden
de regeling van onderwerpen uit die vakken, waren dan veelal geleerde
verhandelingen, waarin zijne kennis en ontwikkeling daarin overtuigend voor den
dag kwamen. Hier verdient onder anderen genoemd te worden zijne belangrijke rede
uitgesproken over de kunstmatige vischteelt

1

Deze redevoering met aanteekeningen voorzien, bevattende twee stukken, is door hem in
druk gegeven in het tijdschrift van het Onderdendamsch genootschap ter bevordering van
Nijverheid deel I, st. 11-
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eene rede, die op last van keizer Napoleon III in het fransch werd vertaald en in
Frankrijk werd verspreid. Verder mag hier wel worden in herinnering gebragt de
uitgewerkte rede door hem uitgesproken bij gelegenheid der behandeling van de wet
op de uitroeijing van schadelijke vogels. Vreemd was het dus niet, dat toen het 14e
Congres van landbouw te Winschoten zou bijeenkomen, aan Westerhoff het
voorzitterschap werd opgedragen. Zijne twee toen uitgesproken redevoeringen, bij
de opening en bij de sluiting gaven hem ook nu weder gelegenheid zijne sympathie
voor dit gebied van wetenschap en praktijk op ondubbelzinnige wijze uit te spreken.1
Eindelijk moet hier nog gewezen worden op een belangrijk betoog van hem, waarbij
het gevoelen van Lafon aangaande de oorzaak van de ziekte der granen, bekend
onder den naam van brand, medegedeeld en aan de ervaring wordt getoetst2.
Meer bepaald evenwel was Westerhoff's studie, vooral in latere jaren, gevestigd
op geschied- en oudheidkundig gebied. De menigvuldige werken en bijdragen ook
in dit vak door hem geschreven en in het licht gegeven, dragen de onmiskenbaarste
bewijzen van zijne geleerdheid, van zijne uitgebreide kennis en belezenheid, zoo
mede van zijne scherpzinnigheid. Reeds zijn boven medegedeeld de Kwelderkwestie
en de twee hoofdstukken uit de geschiedenis van het dijkwezen, in de behandeling
van welke beide onderwerpen hij in de vele daarbij gevoegde aanteekenin-

1

2

De redevoering bij de opening van het Congres had tot onderwerp, ‘Over den verblijdenden
vooruitgaug, die er in de laatste jaren in onze vaderlandsche landhuishouding heeft plaats
gevonden, over diens oorzaken en over de middelen die er vooral toe zullen kunnen leiden
om dien vooruitgang nog meer aan te wakkeren, te bestendigen en duurzaam te maken.’
Deze en de redevoering bij de sluitrede van het congres zijn gedrukt in het verslag van het
congres 1860, bl. 65 en volg. en bl. 153 en volg.
Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen deel 4 nr. 4.
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gen blijken gaf dat hij in de geschiedenis en oudheidkennis, in het bijzonder van
onze provincie, geheel te huis was. Zijne verhandeling over de kol of hekskringen,
ook wel tooverkringen genaamd, en die betreffende de kleine rookpijpjes1 die bij het
woelen en graven in den grond, vooral in wierdegrond, zoo menigvuldig worden
aangetroffen, getuigen van een nauwkeurig en wetenschappelijk onderzoek. Vele
stukken werden bovendien door hem geleverd in de Bijdragen van Groningen, welke
alle betrekking hadden tot de geschiedenis van onzen bodem en tot die der gebruiken
en gewoonten onzer voorouders. Zij zijn de volgende:
Plaatselijke bijzonderheden uit de 17e eeuw, herinnerende aan de voormalige R.C.
Eeredienst in de Ommelanden2.
Hoe en waar oudtijds in Appingedam het aanzweren der regters bij de aanvaarding
hunner ambtsbetrekking plaats vond3.
Bijdrage tot de oude Geographie der provincie Groningen4.
Sporen der steendienst uit het Heidensche tijdperk5.
Iets over de zoogenaamde looden kruiskogels6.
Twee oude sleutels van brons7.
Eenige bladzijden betrekkelijk de geschiedenis van Schiermonnikkenoog en van
de Lauwers8.
Over boomen, vlas en haver uit onze Terpen of Wierden; eene eerste kleine bijdrage
tot de flora dezer merkwaardige heuvelen9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beide deze verhandelingen werden te Groningen door hem in het licht gegeven. De
eerstgenoemde verscheen in 1859, de laatstgenoemde in 1860.
Bijdrage tot de Gesch. en Oudh. enz. dl. 4, bl. 226.
Ibidem bl. 4, bl. 338.
Ibidem, dl. 6, bl. 81.
Ibidem dl. 7, bl. 241.
Ibidem, dl. 7, bl. 241.
Ibidem dl. 7, bl. 254.
Ibidem, dl. 8, bl. 292.
Ibidem dl. 8, bl. 318.
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Nog eenige bladzijden betrekkelijk de geschiedenis van Schiermonnikkenoog en van
de Lauwers1.
Zijne studie bepaalde zich bij het behandelen dezer onderwerpen niet alleen tot
hetgeen door geleerden als de vrucht van hun onderzoek van elders wordt vermeld,
neen op het terrein zelf, in den grond trachtte hij zijne kennis van de oudheid te
vermeerderen. Reeds in 1827 was aan hem en Dr. G.A. Stratingh door de provinciale
commissie van onderwijs eene geldelijke bijdrage verstrekt ter bestrijding der kosten
voor het ontgraven en onderzoeken van wierden en terpen in deze provincie en zulks
voornamelijk met het oog op het toen door hen ondernomen en boven reeds genoemd
werk, ‘de natuurlijke geschiedenis der provincie Groningen.’ Dit onderzoek en de
bevordering daarvan heeft hij gedurig voortgezet en aangehouden.
Veelal gaf hij van hetgeen in de wierden werd gevonden eene mededeeling in het
een of ander tijdschrift of in een later door hem uitgegeven werk. Zoo heeft men
onder anderen van zijne hand eene beschrijving van twee Romeinsche beeldjes, die
in den zomer van 1859 te Stedum zijn opgedolven2. Het gevondene en aan hem ter
hand gestelde werd door hem zorgvuldig bewaard en verzameld, waardoor hij
langzamerhand in het bezit kwam van eene belangrijke verzameling van oudheden.
Overeenkomstig zijnen wensch is door zijne erfgenamen deze verzameling afgestaan
aan de provincie Groningen om het eene plaats te geven in het onlangs opgerigte
museum van oudheden, waar het inderdaad eene waardige en belangrijke plaats
inneemt. Opmerkelijk is het, dat behalve deze belangrijke verzameling en eene
aanzienlijke boekerij geen de minste schriftelijke nalatenschap van hem ons is over
gebleven. Men had toch gehoopt en ook verwacht, dat

1
2

Ibidem, dl. 9. bl. 175.
Algem. kunst- en letterbode van 1860, nrs. 10, 11 en 12.
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daaronder nog zou worden gevonden, onder anderen, een meer of min afgewerkt,
lang verwacht geschrift over de terpen. Misschien dat eene al te nauwgezette
uitvoering van zijne beschikking al wat van zijne hand werd gevonden heeft
vernietigd, waardoor zeker nog al het een en ander voor de wetenschap verloren is
geraakt.
Westerhoff werd teregt genoemd een geleerde in den volsten zin des woords, ‘die
eene groote mate van kennis bezat, die de wetenschap liefhad en daarom ook na
zijnen studententijd studeerde, die niet zoo zeer zijne studie maakte van hetgeen
elders gevonden wordt of gebeurt, maar vooral van de plek op aarde en onmiddellijke
omgeving, welke hij zich tot woonplaats had gekozen, met al wat zich daarop beweegt
en de geschiedenis, welke er aan verbonden is1’. Zijne geleerdheid werd dan ook
algemeen op prijs gesteld: het lidmaatschap van vele geleerde tot bevordering van
wetenschap bestemde genootschappen en vereenigingen werd hem aangeboden; in
1846 dat van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Maar Westerhoff bepaalde zich niet alleen en bij uitsluiting bij zijne studie: hij
nam ook een werkzaam deel in de bevordering der maatschappelijke belangen. Zijne
verhandeling over de werking van onze belastingen op gezondheid en het welwezen
der geringere standen toont aan, dat hij het welwezen van deze standen niet uit het
oog verloor2. Ruimer werkkring tot bevordering van het welzijn van ons vaderland
werd hem aangeboden door de kiezers in het district Appingedam, toen zij hem in
1849 verkozen tot lid der tweede kamer der Staten-generaal. Achtereenvol-
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Bijvoegsel tot de Prov. Gron. courant, 1 April 1874, nr. 77.
‘Over de schadelijke en verderfelijke werking onzer belastingen en wel bepaaldelijk onzer
Accijnsbelasting op de gezondheid en het welvaren der geringe standen.’ Deze verhandeling
is gedrukt in het Tijdschrift voor het armwezen, dl. 4, blz. 159.
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gens werd hij steeds herkozen, een blijk voorzeker dat zijne kiezers zich konden
vereenigen met zijne uitvoering van het door hen aan hem opgedragen mandaat. Dit
bleek bij uitnemendheid, toen hem den 13 Februarij 1874, kort voor zijn overlijden
en tijdens eene verzwakking en ziekteverschijnselen hem beletteden geregeld zijn
werk te vervullen, bij gelegenheid van zijne 25-jarige getrouwe vervulling van zijn
taak als lid der tweede kamer, eene serenade bij fakkellicht werd gebragt. ‘Eenige’,
aldus het in der tijd daarvan gegeven bericht uit Warfum1, ‘vereerders en vrienden
van onzen afgevaardigde hadden het plan ontworpen om hem deze welverdiende
hulde te brengen en vonden daartoe eene algemeene deelneming in deze en naburige
gemeenten. Een flink muziekcorps uit Groningen onder directie van den heer
Heuckeroth kweet zich uitstekend van zijne taak, terwijl inmiddels eene commissie
bij monde van den heer W. Wijndelts den jubilaris met zijn onafgebroken 25-jarig
lidmaatschap der tweede kamer en zijne bemoeijingen in die betrekking hartelijk
geluk wenschte. Hoewel lijdende betuigde de heer Westerhoff de commissie zijnen
hartelijken dank voor de ovatie hem gebragt. Eene groote schare was getuige van dit
schitterend huldeblijk.’ Het blijk was wel gemeend en wel verdiend. Aanhoudend
toch had hij ijverig deelgenomen aan de beraadslagingen en de belangrijke
werkzaamheden van de kamer. De door hem gehoudene redevoeringen, meestal
doorwrocht met de vruchten van zijne geleerdheid, waren steeds gerigt tot bevordering
van het welzijn van het Vaderland. Doch Westerhoff ontving niet alleen van zijne
gewestgenooten een blijk van tevredenheid, ook de koning gaf hem daarvan tot
tweemalen een bewijs in zijne benoeming van ridder der orde van den
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Gron. courant 15 Febr. 1874, nr. 39. Zie ook Gron. courant 10 Feb. 1874 nr. 34.
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Nederlandschen leeuw en die van officier van de eikenkroon.
Zijne veelomvattende kennis, die hij gedurig in zijn leven trachtte te vermeerderen
in de uren, die hem rust van beroeps- en maatschappelijke werkzaamheden en
beslommeringen gaven, werd in zijne woonplaats op prijs gesteld. Hij was de
vraagbaak van velen en nimmer werd zijne voorlichting vruchteloos gevraagd. Op
kerkelijk terrein vervulde hij de betrekking eerst van lid van het Prov. Collegie van
toezigt, later die van kerkvoogd te Warfum, in beide betrekkingen was hij nuttig
werkzaam.
Westerhoff is nimmer gehuwd geweest, zijne zuster, die bij hem inwoonde,
veraangenaamde door haar gezellig onderhoud, zijn leven. ‘Hij was,’ zoo schrijft
een van zijne dorpsgenooten, die hem vele jaren heeft gekend en veel omgang met
hem heeft gehad, de onderwijzer H. Molema1, ‘geenszins de afgetrokken, stroeve
kamergeleerde, maar juist de man van gezellig onderhoud, die in elken vriendenkring
een breede plaats innam en naar wien allen zoo gaarne luisterden, tot wien allen
konden naderen. Eenvoudig in leefwijze, mogt hij zich tot voor weinige jaren in een
goede gezondheid verheugen: dezen winter ondermijnde helaas een slepende ziekte
zijn sterk gestel, dikwijls was een smartelijk lijden zijn deel, maar hij klaagde niet
ofschoon met den dood voor oogen. Zijn hart was met dank vervuld voor de liefderijke
zorgen hem bewezen en al het goede dat de wereld hem had opgeleverd.’
In de laatste jaren van zijn leven kreeg Westerhoff eene ongesteldheid aan zijne
oogen. Die ongesteldheid was wel in het bijzonder voor hem, die zijne oogen zoo
hoog noodig had bij zijne studiën, zeer onaangenaam en hinderlijk. Hij bleef evenwel
studeeren, zooveel de hulp van anderen hem daartoe in staat stelde. Eene ziekte,
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Groninger courant 1 April 1874, nr. 77.
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die hem in den winter van 1873 tot 1874 aantastte ondermijnde zijn gestel en
veroorzaakte hem een smartelijk lijden. De algemeene wensch van hen, die hem de
genoemde ovatie van 13 Februarij bragten, dat hij spoedig mogt herstellen om weer
zitting te kunnen nemen in 's lands vergaderzaal, werd niet vervuld. Den 25 Maart
1874 maakte de dood een einde aan zijn zoo werkzaam en welbesteed leven. Zijne
begrafenis was eenvoudig, overeenkomstig den man, die in zijn leven eenvoudig
was en altijd meer naar het innerlijke degelijke dan naar het uiterlijke oppervlakkige
had gestreefd. Behalve zijne familie, begeleidden ook vele vrienden en vereerders,
van elders opgekomen, het stoffelijk overschot van hunnen vriend, den door hen
hoog geëerden geleerde man naar zijne laatste rustplaats. De heer H. Molema sprak
bij de groeve een hartelijk van deelneming getuigend woord over den ontslapene.
Het einde van zijne toespraak, die zooveel waarheid bevat, waarmede zich zeker
ieder, die dezen geleerde in zijn leven en uit zijne werken kent vereenigt, zij ook het
slot van deze herinnering aan Westerhoff: ‘Zwijgt uw mond en rust uwe pen voor
altijd, kan uwe verstijfde hand den lijdenden geen hulp meer bieden, uw naam, uw
werk zal blijven voortleven onder ons en in de harten van elk opregt vaderlander.
Zacht ruste uwe asch1.’
Groningen.
Mr. H.O. Feith.

1

Gron. courant, 1 April 1874 nr. 77.
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Levensschets VAN G.H.J. Elliot Boswel.
Op den 18den Juni 1874 overleed te Voorburg, waar hij tijdelijk vertoefde, George
Henry James Elliot Boswel. Zijn sterven was onverwacht en diep trof het de velen,
die, vooral in den Haag, hem kenden en waardeerden.
Te Amsterdam geboren op den 17den februari 1830, bracht Boswel zijne kinderjaren
door in Gelderland en kwam als knaap te 's Gravenhage. Op zijn 16de jaar reeds trad
hij als klerk in dienst bij 't departement van koloniën en klom er door zijn ijver op
tot den rang van referendaris, hem in 1865 verleend.
Als dichter heeft hij niet veel gegeven, want meest al zijn tijd moest hij aan zijne
betrekking wijden.
In 1863 verscheen van hem een bundel gedichten onder den titel ‘ i n é é n
b a n d j e ’, die drie jaren later herdrukt werd.
Sedert de uitgave van dien bundel schreef Boswel nog nieuwe stukjes, die hij in
genootschappen voordroeg en die meestal in prachtjaarboekjes opgenomen werden.1

1

Waarschijnlijk zullen deze verzen weldra, door de goede zorg van een onzer gevierdste
letterkundigen bijeenverznmeld, in het licht verschijnen.
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De aard van die stukjes, door den dichter uit het leven om en in hem gegrepen, was
tweeërlei: òf gevoelig en ernstig, òf wel satyriek. Vooral in dit laatste genre maakte
Boswel zich een goeden naam. Zijn ‘van die stille genoegens’, ‘dood bedaard’,
‘groote kleinheid of kleine grootheid’, ‘of ik het druk heb?’, ‘uit de kindsheid’,
‘hoeveel?’, ‘een liedje voor booze humeuren’, ‘grootma’, verwierven populariteit.
Van zijn ernstige stukjes zij hier genoemd: ‘overlijden’, door J.J. Cremer bij zijn
graf voorgedragen, ‘wie geleidt u?’, ‘het ouderlijk huis’, ‘vernieuwd leven’.
Een enkele maal waagde Boswel zich aan vertellingen op rijm, zooals ‘mooi Elsje’,
‘een bloem uit Gelderland’. Deze waren echter wel wat gerekt en niet zoo sober als
het betere: ‘aan het strand’.
Boswel was niet spoedig tevreden over zijn werk, zijn dichtaar stroomde ook niet
altoos even rijk en gemakkelijk: dit kan uit enkele stroeve regels of eenigszins
gewrongen zinbouw blijken. Daarentegen ontmoet men bij hem geen reeks van regels
die niets zeggen, geen zinnen die in de lucht blijven hangen. Hoe hij den vorm meester
kon zijn, moge de volgende aanhaling bewijzen:
Verbeeld-je, mooi meiske! verbeeld-je, dat gij ....
(Nu, lach niet! het kon er van komen ....)
Dat gij, en natuurlijk ook h i j , weet-je, h i j ....
Enfin, de allerschoonste der droomen!
Verbeeld-je!
Verbeeld-je, dat gij, met teer minnend gemoed ....
(Nu, bloos niet: ge kunt toch niet weten! ....)
Dat gij en dat hij, bij d' onsterflijken gloed,
Al 't sterflijke in 't rond kost vergeten!
Verbeeld-je!
Verbeeld-je, dat beide, herlevend in 't kleen ....
(Nu, knor niet: 'k hoor 't klappen van zoentjes! ....)
Dat beide een lief wereldje rondom u heen,
Vol ramlaars en poppige schoentjes! ....
Verbeeld-je!
Verbeeld-je, dat eenmaal, het grijs ja, door 't blond ....
(Nu, treur niet! na dagen en weken ....)
De vriendlijkste zieltjes met staamlenden mond,
Tot ‘oôtjen’ en ‘oôtepa’ spreken!
Verbeeld-je!
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Ofschoon het derde koeplet niet onberispelijk loopt en in het vierde 't woord
‘z i e l t j e s ’ wat zonderling gekozen is, zoo hebben wij toch bij voorkeur dit versje
meegedeeld, omdat het naar ons oordeel het eigenaardige van Boswel's jooligen
dichttrant teruggeeft, en omdat ieder, die hem heeft hooren voordragen, zich bij het
lezen van dit stukje levendig zal kunnen voorstellen, hoe guitig hij toon en mimiek
aan deze woorden te paren wist.
Een paar ernstige koepletten uit zijn: ‘wie geleidt u?’ mogen volgen. Na het p r o z a
geschetst te hebben, zingt de dichter:
En de ander is een jonge maagd
Met zielvertolkende oogen,
Waaruit een vrede en hope daagt
Als van de starrebogen.
Zij laaft, wier ziele smacht en dorst,
Haar stem is melodije,
Zij zweeft, een citer aan de borst,
En noemt zich P o e z i j e .
Uit hooger orden daalt zij neer;
Ze is een dier weldoende englen,
Die in 't rumoer der wereld, teer
Haar reine toonen menglen.
Zij knielt en zingt bij moeders schoot,
Die in heur heil wil roemen;
Zij spreidt in 't graf het morgenrood,
En strooit er frissche bloemen.

De eenigszins vreemde uitdrukking: ‘zielvertolkende oogen’ in den tweeden, en het
wat gewrongene in den dertienden en veertienden regel mogen den gloed en de
fantasie niet doen voorbijzien.
Boswel kon in eigenaardigen luimigen trant op rijm vertellen wat het dagelijksche
leven hem te aanschouwen gaf. Geestig wist hij de typen weer te geven van een
pedanten hoofdambtenaar, of van een slimmen maar goedhartigen boekenjood, of
van een man die het altoos druk zeide te hebben, of van een ander die zich over alles
ergerde. Zijn ernstige stukjes zijn soms wat gezwollen, maar waar zijn gevoel
getroffen werd, sloeg hij den goeden
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toon aan, kon hij eenvoudig en naief zijn. Niet alleen met de pen in verzen, maar ook
met de teekenstift drukte hij het kenmerkende in gelaat en houding van deze of gene
pittig in zijn schetsboek uit. Een groot minnaar was hij van de natuur en van bloemen,
ook van muziek. Een zijner vrienden getuigde van hem: ‘geestig, opgewonden,
levenslustig in den omgang, was het een genot hem te ontmoeten en met hem te
praten’. Toch was hij ook ernstig, soms zelfs droefgeestig gestemd, en in zijn
jongelingsjaren, vóor zijn trouwen, ging hij weleens, zooals hij zelf dat noemde, ‘in
de duinen uithuilen’.
Zijn warm gevoel voor de natuur moge nog blijken uit dit begin van zijn zangerig
stukje: ‘vernieuwd leven’:
Alsof uit 's hemels overvloed
Een schat van geuren, frisch en zoet,
Een pracht van kleuren, teer en fijn,
Een stroom van lekkren zonneschijn
Ware uitgestort langs beemd en bosch Aldus de Mei in jongen dosch.
En donzige wiekjes gaan vrolijk ter vlugt,
Luid schaatrende keeltjes bezielen de lucht,
En vlinders en bloemen, wedijvrend in schoon,
Betwisten al stoeijend elkander de kroon,
En 't speelzieke windeke fluit er wel blij,
Uit lover en biezen een dansmelodij.

Boswel was gehuwd met Sara Anna Johanna Gijsberti Hodenpijl. In 1864 was hij
lid van deze Maatschappij geworden. In 1873 werd hij als hoofdambtenaar versierd
met de orde van den nederlandschen leeuw. Den 20sten Juni 1874 had zijne begrafenis
plaats op Eikenduinen; afgevaardigden van de verschillende haagsche genootschappen
aan kunst en letteren gewijd, bewezen hem mede de laatste eer.
's Gravenhage, Januari 1875.
A. ISING .
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Levensschets VAN Nicolaas Cornelis de Gijselaar.
Op den 15den November 1873 overleed te Leiden, na een langdurig, pijnlijk, doch
moedig gedragen lijden, de WelEd. Gestr. Heer Nicolaas Cornelis de Gijselaar, zoon
van den bekenden pensionaris van Dordrecht, Cornelis de Gijselaar, en van Catharina
Geertruida Heerega, gedurende het twaalfjarig verblijf zijner ouders te Brussel, aldaar
6 September 1792 geboren. Zijne opleiding genoot hij grootendeels aan het instituut
van den WelEerw. Heer Wigeri te Beverwijk, een man wien hij de grootste achting
bleef toedragen en over wien het hem in zijn hoogen ouderdom, ja, zelfs tot in de
laatste weken zijns levens, een lust was te spreken. Na korten tijd aan de hoogeschool
te Leiden vertoefd te hebben, bragten de tijdsomstandigheden er hem toe in
krijgsdienst over te gaan en stond de bloeijende wakkere student, in wien
buitengewone eigenschappen en vermogens sluimerden, spoedig in een schoon,
beminnelijk, maar tevens kort aangebonden eersten luitenant der ligte dragonders
herschapen. De sterfdag zijns vaders viel kort voor den slag van Waterloo. Vreeselijke
toestand voor den zoon, die in Belgie op de voorposten lag! Toch mogt hij het voorregt
smaken aan het ziekbed
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zijns vaders neder te knielen en zijn laatsten zegen te ontvangen. Daarop snelde hij
terug naar het veld, waar pligt en eergevoel hem riepen, en weinig tijds later werd
hij, zwaar gewond, met een ingetrapt borstbeen, twee gebrokene ribben en een zwaar
gekneusden voet, naar Brussel vervoerd. Zijn paard, door een dooden kogel getroffen,
was met hem in eene diepe greppel of een hollen weg gestort. Eene bejaarde vriendin
zijns vaders nam hem op onder haar dak en eerst na verscheidene maanden was hij
in staat op krukken en voor geruimen tijd in zijne gezondheid geschokt, de terugreis
naar Leiden aan te nemen. Tot de dienst ongeschikt geworden, zag hij zich verplicht
zijn ontslag te vragen, 't geen hem eervol met den rang van ritmeester in 1816 werd
verleend. Dien rang met het daaraan verbonden pensioen wees hij echter - zeer
eigenaardig - van de hand. Allengs tot vorige gezondheid teruggekeerd, sleet hij
negen hoogst gelukkige jaren op het kasteel Zuylenstein, waar hij zich met
onderscheidene liefhebberijen, voornamelijk tuinbouw, waarvan hij veel kennis had,
bezig hield.
Mogt ik hier het beeld van den Hr. de Gijselaar in al deszelfs bijzonderheden doen
herleven en zijne persoonlijkheid schetsen in alles wat hij kenmerkends en sterk
sprekends had, dit levensbericht zou niet alleen veel te uitvoerig worden, maar tevens
gevaar loopen iets van eene autobiographie te krijgen. Ik zou dan zijn omgang met
mij als kind moeten nagaan en mij verliezen in allerlei kleine, aandoenlijke of
grappige, maar nooit anders dan pittige tooneelen, gezegden, anecdoten, al het welk
zeker beter in een of ander verhaal zou kunnen worden te pas gebragt dan in eene
eenvoudige levensschets als hier verlangd wordt.
Hetgeen den Hr. de Gijselaar, naar mijne schatting, de meeste aanspraak gaf op
het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, waartoe hij
in 1849 geko-
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zen werd, was zijn zeer oorspronkelijke luim, de luim niet alleen van een
humoristischen geest, maar tevens van een luimig man, die geen gevoelen dan het
zijne duldde, die afbrak of opbouwde, naarmate iemand het tegendeel tegenover hem
bestond, dat wil zeggen prees of laakte. Hij behoorde tot die categorie van
letterkundigen zonder het te weten, die nooit schrijven, auteurs zonder pen qui font
de la littérature en causant, ja, zelfs was hij van 't schrijven volkomen wars, het kostte
hem veel er toe te komen, de minste brief was eene staatszaak, en de pen bepaalde
zich gestaag tot eene bloot feitelijke vermelding der punten waar het op aankwam.
Men moest hem hooren. Hij was druk. Zijn leven was spreken. Wat heeft de man
niet afgepraat! en dat zonder dat zijn praten ooit iemand lang viel; wat zeg ik? nooit
heeft hij wien ook, den man van geboorte of wetenschap, den winkelier, den werkbaas,
den landbouwer, niet aangetrokken en geboeid. Zoodra niet had de leeuw zijnen
klaauw op uwen schouder gelegd of hij liet een onuitwischbaar teeken na. Hetgeen
de Hr. de Gijselaar gezegd had vergat men niet. Reeds zijn enkel woord was gravure.
De indruk, die het gemaakt had, was blijvend. Dit kwam niet alleen door zijne
beeldrijkheid en schilderachtige uitdrukking, maar ook daar van daan, dat hij van
alles verstand had, van alles afwist en met iedereen over diens vak sprak, waarbij
hem zijn stalen geheugen, dat met de jaren niet afnam, zoo zeer te stade kwam. Zijne
uitgebreide boekerij, uitgebreid vooral met betrekking tot geschiedenis, getuigde van
zijne groote belezenheid. Hij was nogtans geen geleerde, zelfs geen eigenlijk gezegd
wetenschappelijk man, maar zijn geest liep toch langs het kantje. Hij wist veel,
velerlei, en wat hij wist wist hij tot in de minste kleinigheden en hij liet u door zijne
bezielde voordragt en zijne mise en scène, haarfijn, plastisch en mimisch, zien en
bijwonen hetgeen hij verhaalde. Dikwijls was een vonk genoeg om het
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vuurwerk aan te steken. Welk eene welsprekendheid, als hij op zijn dreef kwam!
Welke heerlijke beschrijvingen, Sterne waardig en van onschatbare letterkundige
waarde, die mijn kunstgevoel op prijs wist te stellen en die toch zoo maar op den
adem van den luchtstroom vervlogen. Somtijds werd de krachtige stem gemoedelijk
en ontroerd, en luisterde men niet zonder tranen in de oogen van aandoening, ja,
maar ook van letterkundig genot; dan werd de onhandelbare kerel week en bespeurde
men, dat zijn hart een in goud gevat juweel was. Zijn zwak of pleizier was somtijds
eene overdrijving, waaraan hij zelf, zich al meer en meer opwindend, toegaf en geloof
begon te slaan. Men zou het hart eens moeten gehad hebben er half twijfelend over
te meesmuilen! Hij begon als een zephier, maar de wind stak op, schoot in het zeil
en het werd een storm, al sterker, al heviger, al vreeselijker en reusachtiger, eene
ware nachtmerrie, daarbij een woordenvloed, een rijkdom van vergelijkingen en
metaphoren. Men zou gemeend hebben Victor Hugo voor te hebben. Als een vorst
door een lijfmedicus, had de Hr. de Gijselaar zich door een lijfstenograaph moeten
laten volgen; zoo niet de levende stem, zouden dan toch de woorden zijn gered
geworden. En toch verstond de Hr. de Gijselaar geene scherts. Schertsen noemde hij
iemand voor den gek houden. Dat heette hij valsch, te kwader trouw zijn. Had hij
argeloos eene dwaze ongerijmdheid ernstig opgenomen, men wist vooruit wat er op
liep, als men eindelijk bekennen moest, dat het maar gekheid was geweest. Alle
vrouwen hielden van den ouderwetschen, hoffelijken man, die het zoo door en door
verstond, met ‘de wijfjes’, volgens zijne uitdrukking, om te springen. Hij mogt bij
haar een potje breken, en een lugtig vertelsel vond genade, wegens de wijze, waarop
hij het wist in te kleeden. Niemand zooals hij had slag er een minder voegelijk woord
door gedempten toon en guitigen blik, onmogelijk
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na te doen of weer te geven, bij haar door te krijgen. Dit voorregt had hij aan zijn
ridderlijken aard, zijn edel en teeder gemoed te danken, hetwelk in de vrouw dadelijk
weerklank en toenadering ondervindt. Hij ging op reuzen en monsters af, die hij
onverzaagd bevocht, maar hij redde een arm vogeltje in lijden en achtte vaak ons
trouwe huisdier hooger dan een mensch. Hij schreide bij den dood van zijn hond. Arme vlieg, zei hij, in Gods naam, beest! je moet er aan. Ik heb je al zoo lang
gespaard, maar je plaagt me zoo afschuwelijk! - Hij kon geene ellende zien. Hoe
schold hij op den mensch en beliefde hem het verfoeijelijkste monster te noemen,
dat God geschapen had! maar zoodra een natuurgenoot ongelukkig was, honger of
kou leed, ontwaakte zijn vaardig medelijden, zijn goede hart was hem de baas, en
zijne notitieboekjes zullen mogelijk de getuigenis afleggen van de vele weldaden,
die hij met zijn niet aanzienlijk vermogen in stilte bewees. Oude zielen helpen en
oude prenten koopen, ziedaar! waar hij zijn geld aan besteedde: behoeften kende hij
weinig.
Reeds als jongmensch was hij in kennis geraakt met een even zonderling en
merkwaardig man in zijn trant, hoewel tegelijk zeer verschillend, met den
voortreffelijken teekenaar en geleerden kunstkenner Humbert de Superville.
Tot aan diens overlijden hield de Hr. de Gijselaar vol iederen avond na het
theeuurtje bij den artiste-philosophe zijn dag te komen eindigen, en daar had ik dan
een Eckermann tegenwoordig gewenscht! Reeds vroeg had de Hr. de Gijselaar den
omgang gezocht van mannen van wie iets in teeken- en graveerkunst te leeren viel.
Zijne eigenlijke roeping was de gravure. Hij was een plaatsnijder in zijn hart en had
er een van den eersten rang kunnen worden, als hij eene met dat vak overeenkomstige
opleiding had genoten1. Hij had in hooge mate het gevoel der

1

Zijne liefhebberij bragt den Hr. de Gijselaar tot het restaureren en bijwerken van platen,
welke geleden hadden en waaraan kleine gedeelten ontbraken. Hierin was hij een meester.
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schoone lijn en dat fijne instinct, hetwelk niet behoefde te lezen, maar rook, om zoo
te zeggen, wie de teekenaar, wie de graveur, de etser moest zijn.
Het weinige, dat hij geleverd heeft, strekke ten bewijze van wat hij zou hebben
kunnen worden1! Maar hoofdzakelijk bepaalde hij er zich toe zijne boven alles
gevierde kunst in anderen te bestudeeren en te bewonderen. Vandaar zijne keurige
en uitgebreide plaatverzameling, die hij reeds vroegtijdig begon aan te leggen, zoo
rijk in platen uit de meest onderscheidene scholen. Ik wil echter over die kunstschat
niet uitweiden. Bijna alles wat zij bevatte heeft de Hr. de Gijselaar als een donum
inter vivos van tijd tot tijd aan het kabinet van platen en pleisterbeelden te Leiden
afgestaan, en de jaarlijksche verslagen van zijn vriend J.L. Cornet, directeur van
genoemd kabinet, getuigen sedert 22 jaren van al het schoone, belangrijke, zeldzame,
eenige, waarmede zijne belangelooze vrijgevigheid de Leidsche Hoogeschool verrijkt
heeft. Na den dood van den Hr. Humbert de Superville, sedert 1815 als directeur
aangesteld, was de Hr. de Gijselaar de aangewezen persoon om in zijne plaats op te
treden. Hij liet zich de benoeming dan ook welgevallen, hoewel ongeschikt om de
betrekking in al hare ondergeschikte vereischten naar behooren, volgens zijne
instructie, waar te nemen. Eigen zin dreef bij hem boven; alles wat naar een band
zweemde bragt hem in opstand; meer gewoon te bevelen dan te gehoorzamen,
ergerden hem kleine las-

1

1 studieblad naar Humbert.
1 Amor naar Humbert.
1 Madonna en het kind naar van Eyck.
1 Engel naar Orcagna, behoorende bij den Atlas van Humbert's Signes etc.
1 de loopwagen naar Baccio Bandinelli.
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ten, en na een paar jaar (in 1851) droeg hij den tegenwoordigen directeur, wien hij
de zorg voor zijne dierbare kostbaarheden het liefst zag toevertrouwd, als zijn opvolger
voor.
De gedachte had in de kunst voor den Hr. de Gijselaar zeldzaam waarde; enkele
voorstellingen nogtans deden hem meer aan dan de gevoelige man wilde bekennen.
Maar het was in de eerste plaats de correctheid der teekening, de bekwame hand des
plaatsnijders, de geestige etsnaald, die hij op prijs stelde, gelijk hij dan ook zelf alle
gave van conceptie miste. Als kind, durfde ik wel eens vragen aan den man, wien ik
het weinige, dat ik van kunst weet, en zooveel meer nog, verschuldigd ben, wat de
prent, die hij mij liet kijken, beduidde. - Wat kan het je schelen? - beet hij mij dan
toe. Of ik wilde de onderschriften lezen. - Lees toch die zottigheden niet! Let liever
op de teekening van dien arm, en zie eens hoe knap het ligchaam van dat beeld onder
den mantel doorgeteekend is. Onze tegenwoordige knoeijers krabbelen zoo maar
wat op de gis, maar de oude meesters deden alles naar de natuur; zij waren te gelijk
bekwame anatomen. Eerst teekenden zij 't naakt en dan gooiden ze er de kleeren
overheen. - Wat hij zei was altijd kras en hoekig. Met een poppetje of een hoofdje
moest men niet bij hem aankomen; beelden, koppen was het woord. Hij schonk mij
eene teekening; er staat geen naam op, maar hij hield vol: - ze kan van niemand
anders dan van Rembrandt zijn. - En ik wed dat, als een medium den weergaloozen
colorist eens opriep en het hem vroeg, mijn oom gelijk zou hebben. Ik had eens eene
groote gebeeldhouwde lijst gekocht met een schilderstuk er in, maar hetwelk zoo
zwart zag, dat het onmogelijk scheen er onder 't eeuwen heugend stof iets van te
onderkennen. De Hr. de Gijselaar bevochtigde in het voorbijgaan het doek even met
de vingers. - Je moet dat stuk door eene be-
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kwame hand laten schoonmaken, zei hij; 't is een magnifieke pater Zegers. Dom
gelukkige vent! Hij koopt eene lijst en krijgt een Zegers toe.
De Hr. de Gijselaar was nooit gehuwd geweest - onder eene liefde zonder hoop
bloedde, beweert men, heimelijk zijn hart - tot hij op zijn ouden dag, 29 Junij 1855,
in den echt trad met Hermine Anna van Seppenwolde, eenige jaren ouder dan hij
zelf, weduwe van een broeder zijns vriends Humbert de Superville, met wie hij toch
nog elf jaren in stille tevredenheid te Doesburgh woonde, tot hij na haar overlijden
(1866) naar Leiden terugkeerde.
Ten overvloede zij hier nog aangestipt, dat de Hr. de Gijselaar van 1838-1851 lid
was van den Leidschen gemeenteraad. Ook was hij corresponderend lid der 4de klasse
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut.
In den Hr. de Gijselaar daalde een veel merkwaardiger man ten grave dan algemeen
kan geweten worden, een man van wien op verre na niet gekomen is hetgeen, in
verhouding tot zijn aanleg, mogelijk ware geweest.
Februarij 1875.
J. KNEPPELHOUT .
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Levensschets VAN Hendrik Jacob Koenen.
‘Wat zegt ge van u zelven?’
Dus luidt het opschrift van een uitvoerige Autobiografie, nagelaten door den man,
aan wiens herdenking de volgende bladen zijn gewijd. Kon men die levensbeschrijving
van zijne eigene hand geven, gelijk ze daar ligt!.... Zij zou mijn werk overbodig
maken.
Maar dat gaat niet aan. Nevens andere redenen, ook om deze: de Autobiografie
zou geen schets, gelijk verlangd wordt, maar een geheele schilderij uitleveren. Toch
heb ik wel niet noodig te zeggen, dat onwillekeurig mijne afbeelding de schilderij
nageschetst zal zijn. Alleen op een enkel punt zullen beiden nog al verschillen.
Koenen was niet alleen letter- en geschiedkundige; hij was ook stedelijk en
provinciaal regent en betrad, ook in nog meer andere betrekkingen, meermalen een
praktisch, sociaal gebied. Daarop vermag, en, met het oog op het letterkundig karakter
der Maatschappij, die deze schets van mij vraagt, behoef ik hem ook niet te volgen.
Wat ik, uit mijn oogpunt gezien, omtrent hem geven kan, dat geef ik. Het zal aan mij
niet liggen, zoo niet uit die weinige bladeren, kunsteloos gestrengeld, een krans der
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eere ontstaat voor den man, die voor zijn naroem niets heeft te vreezen, maar veeleer
alles heeft te hopen van de toepassing van Göthe's spreuk, door hem zelven
aangehaald: ‘Die Geschichte des Menschen ist sein Charakter.’
Het leven van Hendrik Jacob Koenen kenmerkt zich door zekere aangename
eentonigheid: het gelijkt een schoonen, helderen zomerdag: het begint, gelijk het
eindigt, in het volle licht van uitwendigen voorspoed en aardsche eere. Koenen is
geen man geweest, die zich gelijk zoovelen, dwars door allerlei ontberingen en
worstelingen heen, een baan naar boven heeft moeten breken, of gelijk anderen,
levenslang in de diepte met zorgen heeft blijven kampen. De grillige fortuin had hem
reeds in zijn wieg de peluw voor zijn eerste rust zacht geschud, en zij heeft hem ook
verder met hare gunsten en gaven begeleid en achtervolgd tot aan zijnen uitgang toe.
Wie zal dit geen voorrecht noemen?
Maar nu erkenne men dan ook, om billijk te zijn, tegelijk het groot gevaar, dat
tegen dit voordeel over staat. Hoe menigvuldig is het getal dergenen, die hunne
aanzienlijke geboorte en groote middelen als een vrijbrief aanzien om vergulde
lediggangers en bezige nietsdoeners, ware hommels in de bijenkorf der menschelijke
maatschappij, te worden! Zulk een nu was Koenen niet; veeleer het tegendeel. In
zijne aristocratische positie heeft hij, de rijke patriciër, met zijne krachten en gaven
gewoekerd, alsof hij een plebejer ware, die zich zijne plaats onder de menschen nog
eerst door arbeid en inspanning verwerven moest. Men kon op hem een woord
toepassen, dat Disraeli eens sprak tot eene deputatie van Britsche werklieden, die als
zoodanig van hem een zekere buitengewone begunstiging begeerden: ‘Wat noemt
gij u toch met zooveel nadruk en klem op dat woord werklieden? Dat gij dit zijt, is
niets en maakt u tot niets bijzonders. Ik zelf,
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ik ben ook een werkman: ik werk van den vroegen morgen tot den laten avond, zoo
goed als gij.’ Ook Koenen heeft gewerkt, zoolang het voor hem dag was. Daarvan
getuigt niet alleen de stapel zijner uitgegeven geschriften, maar ook de vele bundels
van zijne Adversaria, die na eerst de depôts van zijne lektuur en van de vrucht zijner
opmerkingen en ervaringen geworden te zijn, hem later dikwijls tot eene schatkamer
strekten, waaruit hij gedurig putte. Voegt nu bij dit een en ander eene orde en
punctualiteit, welke getuigde van de strenge tucht, die hij over zich zelven oefende,
en erkent in dit een en ander, althans voor een deel, de verklaring van het geheim
van onzen vriend om in korten tijd, met weinig omslag en gerucht, veel en dat vele
ook in den regel goed te doen.
En nu ter zake.
Hendrik Jacob Koenen werd te Amsterdam geboren den 11 Januari 1809. Zijn
familie was oorspronkelijk Duitsch, afstammende uit Duren, een fabrieksstad aan
de Roer, tusschen Keulen en Aken. Van daar kwam zijn grootvader, Johan Willem,
in 1765 naar Amsterdam over. Een andere tak van dien stam vestigde zich te Berlijn,
bekleedde daar aanzienlijke betrekkingen en werd onder den naam van Von Könen
in den adelstand verheven. Bij een uitstapje naar die hoofdstad, dat ik in 1856 met
hem deed, leerde ik ettelijke leden der Berlijnsche familie kennen in een licht en op
eene wijze, die de liefelijkste herinneringen in mijn dankbaar geheugen heeft
achtergelaten. Terecht dus mocht Koenen in een gedicht aan Klopstock aangaande
zich zelven schrijven:
In mijn aad'ren ruischt een stroomend bloed,
Dat van Germaanschen stam getuig'nis draagt,
Van 't land der bergen, waar de grijze Rijn
En Elbe en Wezer met ontoombre vaart
Zijn kronkelende golven zeewaarts stuwt.
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Dat bloed nu is in zijne aderen niet verbasterd: hem kenmerkte meer dan één trek
van den Duitschen stam. De neiging tot gestadig onderzoek, de ijzeren vlijt en stalen
volharding, het helder hoofd bij een warm gemoed, zijnen stamgenooten eigen, werd
ook bij hem niet gemist. Maar gelijk men ziet, dat, op lager natuurgebied, de kruising
der soorten de veredeling van het ras ten gevolg heeft, was het ook hier. Had Koenen
een Germaanschen vader, zijn moeder was een Nederlandsche, en wel uit
echt-patricischen, vaderlandschen stam. Zij was de oudste dochter van Mr. Engelbert
Pauw, Burgemeester van Delft. Hare afbeeldingen van vroegeren leeftijd getuigen
van eene grootsche, schoone oudhollandsche physionomie, waar een zekere
groothartigheid, nochtans door een trek van welwillendheid verzacht, en in lateren
leeftijd, iets peinzends, iets nadenkends op te lezen waren. Vastheid, welberadenheid,
gehechtheid aan orde en regel, matigheid in alles, veel menschenkennis en tact om
met allerlei menschen om te gaan, met een groote mate van onverschrokkenheid in
het getuigen van hetgeen zij voor waarheid hield, in het vermanen en waarschuwen
van allerlei standen van menschen zonder aanzien des persoons, moeten, volgens
opgave van den zoon, het karakter der moeder hebben gekenmerkt. Geen wonder,
dat Koenen altijd van deze moeder met buitengewonen eerbied gewaagde; en dat te
meer, omdat zij hem van zijn vroegste levensjaren af tegelijk ook tot vader had
moeten strekken, daar tot onherstelbare schade voor dezen knaap, de vader, die mede
een voortreffelijk man moet geweest zijn, reeds vóór zijne geboorte overleed. Nu
ondervond het jongske van zelf al de nadeelen eener uitsluitend vrouwelijke
opvoeding. Eene vrouw, de gouvernante van zijne oudere halve zuster, werd zijne
eerste leermeesteres. Was het vreemd, zoo de opwassende knaap, door dit een en
ander, als van zelf iets minder mannelijks verkreeg? Maar zoo was het dan
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ook licht verklaarbaar, zoo hij zich van stonden aan onder de jongens van zijn leeftijd
minder thuis gevoelde, gelijk wederkeerig dezen hem eenigzins vreemd en scheef
aanzagen. Uit deze wederzijdsche afstooting ontstond bij den jongen Koenen zekere
schuwheid en linkschheid, die hem ook op lateren leeftijd nooit geheel verliet. Uit
zijn Autobiografie blijkt, wat groot leed hem dit klein gebrek vooral in zijn eerste
jeugd berokkend heeft. Maar des te meer waardeere men den moed, de trouw en de
wakkerheid van den jongeling en den man, die om tegenover anderen zoo beslist,
zoo kloek en mannelijk uit te komen en op te treden als hij menigmalen deed, vooraf
in zich zelven een schroom te overwinnen had, die bij een minder levendig
plichtsbesef hem licht ontrouw aan overtuiging, geweten en roeping zou hebben
gemaakt.
Gelukkig begon men het toch eindelijk te begrijpen: ‘de jongen moet naar school!’
Men koos daarvoor het instituut van Van den Hull te Haarlem, bij wien de knaap des
zomers, als de familie op het landgoed ‘het Klooster’ verbleef, in den halven kost
werd besteld. 's Winters werd voor de klassieke talen de hulp ingeroepen van den
Amsterdamschen Corrector Husson, ‘een man (zegt Prof. Boot1) van bekrompen
vermogens, die weinig van het Latijn, nog minder van het Grieksch verstond, en met
de andere vakken zich volstrekt niet bemoeide.’ Menige Telemachus zou aan de zijde
van zulk eenen Mentor voor de letteren verloren zijn gegaan.
Maar Koenen, geprikkeld door een blakenden leerlust en een niet minder brandende
eerzucht, poogde zooveel hij kon zijn eigen leermeester te worden en zich door
zelfoe-

1

In zijn belangrijk Levensbericht van H.J. Koenen, opgesteld voor het Jaarboek 1874 der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, waaraan ik voor de samenstelling van mijn
opstel veel verschuldigd ben.
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fening te bekwamen. Het spreekt van zelf, dat deze methode groote nadeelen had,
die Koenen dan ook zelf op lateren leeftijd genoeg betreurde, maar ze had toch ook
hare voordeelige zijde. De jonge mensch kreeg daardoor de gewoonte van zelfstandig
onderzoek, die, gevoegd bij zijne werkzaamheid en ijver, het mogelijk maakte, dat
hij ondanks de gebrekkige leiding, hem te beurt gevallen, de meesten zijner
tijdgenooten verre vooruit geraakte, gelijk hij dan ook reeds in 1824, dus op zijn
vijftiende jaar, het admissie-examen aflegde en als student bij het Athenaeum
ingeschreven werd.
Omtrent zijn Akademisch leven valt niet veel bijzonders op te merken. Hij arbeidde
veel en werd dan ook door zijn leermeesters als een ijverig en veelbeloovend student
onderscheiden. In de propaedeutica waren J.P. van Capelle en D.J. van Lennep zijne
leidslieden; C.A. den Tex en J. van Hall leidden hem in het heiligdom der rechtskennis
in. Vooral Van Lennep werkte gunstig op de ontwikkeling van zijnen letterkundigen
en dichterlijken smaak. Voor zijn gemoed, ook door overeenstemming in het
godsdienstige, had hij veel verplichting aan den Hoogleeraar Voute. Op denzelfden
grond berustte zijne vriendschap voor twee jeugdige geestverwanten N.J. Calkoen
en W.J. Gefken.
Na zeven jaren studeerens promoveerde hij te Leiden met de verdediging van een
Specimen historico-juridicum de patria potestate et statu familiae principiorum juris
Romani fonte praecipuo. Het was het eerste eereloover, dat hij won, maar waarvan
ieder, die er hem mee zag sieren, vermoeden kon dat het voor hem niet, als voor
zoovelen, een maankopkrans van opvolgende traagheid en ledigheid wezen zou:
integendeel, de veelbeloovende eersteling was het begin van eenen vollen en rijken
oogst.
Na gepromoveerd te zijn stond Koenen natuurlijk al spoedig voor de groote vraag:
‘Wat nu?’ - Zijne om-
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standigheden stelden hem vrij van de verplichting om, zooals men het noemt, voor
zijn brood te arbeiden; maar dit belette niet dat, bij den hem eigen aanleg en liefde
voor de studie, gevoegd bij den geest van activiteit die hem kenmerkte, arbeid voor
hem zoo noodig en onmisbaar als brood, en als het brood zijns hoogeren levens was.
Misschien zou hij de rechterlijke loopban, maar dan altijd in zijne geboortestad,
hebben verkozen; maar hier stuitte hij op een onoverkomelijk bezwaar, ontstaan uit
zijne verzwagering met Jhr. Mr. D. Rutgers van Rozenburg, die reeds in de
Amsterdamsche rechtbank zitting had en daarin alle graden tot aan het voorzitterschap
toe achtereenvolgens doorliep. Om dus tot een gewenschten werkkring te geraken,
moest hij trachten zich naar buiten bekend te maken, ten einde aldus de aandacht op
hem te vestigen. Deze beweegreden verscherpte den prikkel tot letterkundige
werkzaamheid, dien hij bereids uit eigen aandrift en lust ontleende en gaf hem al
vroeg de pen van den auteur in de hand.
In het eerste eenigszins belangrijke geschrift, waarin hij, na reeds vroeger een en
andermaal het later te vermelden tijdschrift Nederlandsche Stemmen met menig
belangrijk opstel te hebben verrijkt, afzonderlijk en zelfstandig als schrijver optrad,
betrad hij al terstond het gebied, dat tot het einde zijns levens zijn lievelingsterrein
blijven zou, gelijk hij zelf daarvoor ook ongetwijfeld den meesten aanleg en gave
bezat: het gebied der historie. Toch was het leveren van die eerstelingsproeve in dit
vak tegelijk een daad van piëteit. Daar hij onder de familiepapieren zijner moeder
nog al belangrijke bescheiden omtrent den tak der familie Pauw, waartoe zij behoorde,
gevonden had, besloot hij, naar aanleiding daarvan, een monografie over een of ander
min of meer uitstekend lid dier familie te geven, maar zóó, dat zulk een familieportret
tegelijk een historisch beeld worden zou, een spiegel, waardoor de
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kerk- en handelsgeschiedenis onzer voorvaderen voor een deel zou worden weerkaatst.
Dit gelukkig ontwerp, dat tegelijk zijn hoofd en zijn hart bezig hield en aantrok, werd
dan ook op even gelukkige wijze door hem volvoerd in de historische schets: Adriaan
Pauw, Eene bijdrage tot de kerk- en handelsgeschiedenis van de zestiende eeuw; een
werk, dat vooral ook om zijne belangrijke Bijlagen dubbele aandacht wekte. Zoo
werd dan ook deze eersteling om inhoud en vorm beiden met bijzondere belangstelling
en toejuiching begroet. Het strijdperk was hiermede voor den jeugdigen kampvechter
ontsloten; het eerste gevecht was door hem met goeden uitslag geleverd; Koenen
had zijne eerste sporen als vaderlandsch historicus verdiend.
Hij was echter allerminst de man er naar, om het bij dit eene proefstuk te laten.
Integendeel, na zijn eersten lauwer te hebben gewonnen, zag hij onmiddellijk naar
alle zijden rond, waar hem de kans tot verwerving van een nieuwe kroon het gunstigst
scheen.
Hier nu kwam gelukkig het Provinciaal Utrechtsch Genootschap hem halverwege
te gemoet. Deze geleerde Maatschappij had eene prijsvraag uitgeschreven, waarin
eene Geschiedenis der Joden in Nederland verlangd werd. De Joden in Nederland!
Welk een aantrekkelijk onderwerp! De Christen, de gemoedelijke vriend der
goddelijke openbaring, waartoe Koenen zich onder den invloed der moederlijke
opvoeding en andere medewerkende oorzaken inmiddels telkens meer ontwikkeld
had, de bewonderaar van Bilderdijk, de vriend van Da Costa, reikte hier den geleerde
en historiekenner de hand. Hierbij kwam, dat hij bij dit onderzoek den voet op een
nog maagdelijken bodem zette. Mr. H. van Wijn toch had in zijn Huiszittend leven
met zoovele woorden gezegd: ‘Onder die punten, welke in onze Landhistorie niet
behandeld en ongetwijfeld zeer duister, maar juist daarom te meerder onderzoek
waardig zijn, behoort eene geschiedenis der Joden.’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

113
Met geestdrift ging Koenen aan het werk, en zoo was het dan ook geen wonder, dat
de met liefde aangevatte taak, met toenemende ingenomenheid voortgezet en voltooid,
ten slotte met een gewenschte uitkomst bekroond werd. Hij mocht den begeerden
prijs behalen. Die prijs nu was wél verdiend. Het opstel getuigde evenzeer van
nauwkeurig onderzoek en rijke kennis van het onderwerp, als van letterkundig talent
in de bewerking der opgegaderde stof. Het is niet onbelangrijk, dit geschrift met het
eenigszins gelijksoortige werk van Da Costa Israël en de volken te vergelijken. In
het eene spreekt de bezadigde en kalme Nederlandsche geleerde, die sympathie met
de bevriende, maar hem toch anders vreemde Oostersche zwervers gevoelt en betoont;
in het andere de zoon van Israël, de spruit uit Juda, de profetenzoon uit het
morgenland, de dankbare gast van
het land, eens dien Vaad'ren zoo gul en zoo goed.

In het eene de man der wetenschap, de vlijtige onderzoeker, de talentvolle auteur;
in het andere de geniale dichterlijke natuur, die over het tafereel van het lief en leed
zijner vaderen in den vreemde een Rembrandts-tint van licht en bruin te werpen weet.
Men heeft alleen de tweeërlei inleiding, of, om een ander voorbeeld te noemen, de
waardeering bij beide van den grooten Nederlandsch-Israëlitischen wijsgeer Spinoza
naast elkander te leggen, om het groot verschil tusschen beide geestverwanten,
schrijvers over een aanverwant onderwerp, te zien en te erkennen. Doch ook zóó
doet de samenkomst der twee vrienden op éénzelfde met liefde betreden en bewandeld
gebied genoegen, en te meer, omdat de tweeërlei snaar als van luit en harp, in de
finale, in beider schoone verwachtingen voor Israëls toekomst, éénzelfde harmonisch
slotakkoord hooren laat.
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Niet alleen binnenslands, maar ook in den vreemde werd dan ook Koenens arbeid
naar waarde geschat en, eenigszins bekort, voor Duitsche lezers in Fränkels
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums toegankelijk gemaakt.
En was Koenen nu met dezen eersten, in een letterkundigen wedstrijd met eere
behaalden lauwer voldaan? Verre van daar! Welhaast hoorde het altijd vurige ros
van een andere zijde den klank der bazuin, die hem op nieuw in het strijdperk riep.
Het was nu de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, van wie die
roepstem uitging. Zij namelijk schreef in 1845 een prijsvraag uit over de Geschiedenis
van de vestiging en den invloed van de Fransche vluchtelingen in Nederland. Dit
was nu wederom recht, als ik die gemeenzame uitdrukking bezigen mag, een kolf
naar Koenens hand. Vooreerst was hij als ouderling der Waalsche gemeente - en wat
hij was, waar en wanneer, was hij altijd met geest en met geestdrift - op dit gebied
was hij nog meer dan elders te huis. Maar wat meer zegt, ook als auteur had hij er
reeds vroeger den voet op gezet. Hij had namelijk in 1843 gezamenlijk met den
Waalschen predikant J. Teissèdre l'Ange een geschrift uitgegeven, getiteld: ‘Deux
Mémoires sur l'origine et l'influence des églises Wallonnes, leur utilité actuelle et
les moyens de les maintenir.’ Kon hem dan, bij zulk eene vóórliefde en vóórarbeid
voor het ter behandeling uitgeschreven onderwerp, die noodiging koel laten?
Onmogelijk. Hij wierp zich dan ook, gelijk hij gewoon was, met allen ijver op de
hem voorgestelde taak en andermaal met de gelukkige uitkomst, dat hij den
gewenschten eereprijs verwierf. Hij had daarbij het voorrecht, dat eene verhandeling
over hetzelfde onderwerp, door Jhr. Mr. W.E.J. Berg Van Dussen Muilkerk
geschreven, slechts ter helfte voltooid en sedert onafgewerkt gebleven hem, om die
reden,
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de kroon niet betwisten kon, ofschoon zij anders tot een ernstigen kamp de aanleiding
had kunnen geven, daar zij niet minder dan de prijsbeantwoording van Koenen met
geleerdheid en talent geschreven was. Op de uitspraak der kamprechters, die den
laatste als overwinnaar uitriepen, drukte dan ook later de stem des publieks het zegel.
De prijsverhandeling van Koenen wordt nog steeds als een hoog te waardeeren
bijdrage tot de geschiedenis der Refugiés in ons vaderland beschouwd, en ook in het
buitenland als zoodanig geschat en geraadpleegd. De uitvoerige schets munt uit door
rijkdom van stof en keurigheid van uitvoering, al ontvangt men daarin geen met
krachtige en prachtige kleuren uitgewerkte schilderij, plastisch en romantisch, gelijk
een Motley of Macaulay die in hetzelfde geval zouden hebben geleverd. Schoon op
lager toon gestemd, wordt de belangrijke geschiedenis levendig en boeiend
voorgedragen, en, even als in de prijsvraag over de Joden in Nederland, klopt het
sympathetische hart, en dat dubbel, nu het in den Franschen vluchteling en zwerver
een geloofsgenoot en broeder groet, telkens warm en verwarmend te gemoet.
Is het nu wonder, dat Koenen, na al deze proeven van zijn talent en ijver gegeven
te hebben, meer en meer de aandacht van het letterkundig publiek in Nederland begon
te trekken? Reeds was hij vroeger tot Lid der twee Genootschappen benoemd, die
hem hadden bekroond; maar nu sloeg ook welhaast het koninklijk Instituut (gelijk
het destijds genoemd werd) op hem het oog. In 1848 werd hij tot Lid der Tweede
klasse verkozen.
Wat hij in die betrekking gedaan en geleverd heeft, daarover zal ik met het oog
op de engte van mijn bestek kort zijn, en te meer, daar Prof. Boot in zijn reeds
aangehaald Levensbericht dit punt uitvoeriger behandeld heeft. Hoezeer zijne
medeleden ook in dit geleerd college hem achtten, bleek onder anderen hieruit, dat
toen het voor-
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malige Instituut onder de zware en drukkende hand van Thorbecke den geest gegeven
had, maar straks ten deele, en met name de tweede klasse als letterkundige Afdeeling
van de nieuwe Akademie weder herrees, Koenen niet alleen (in dit opzicht gelukkiger,
dan zijn vriend Da Costa) als lid weder ingekozen, maar straks ook tot Secretaris der
Afdeeling benoemd werd.
Zijne voordrachten in Instituut en Akademie waren menigvuldig en velerlei. Zij
handelden deels over historische, deels over letter- en taalkundige onderwerpen, op
welk laatste gebied hij voor een goed deel de voetstappen van zijnen grooten Meester
Bilderdijk drukte. In de opgaaf van hetgeen hij vooral ten behoeve der taalstudie
deed, sluit ik mij aan bij de opgave van Boot: ‘De taal, schreef Koenen eens, het
gemeenschappelijk erfgoed van alle Nederlanders, heeft op aller wezenlijke
belangstelling recht, en het ware verkeerd hare behandeling aan enkelen over te laten,
alsof men daartoe eene bepaalde roeping door stand of werkkring noodig had.
Niemand mag aan het zuiver en ongeschonden bewaren van dat pand, aan de geheele
natie toebetrouwd, onverschillig zijn. - Zijne belangstelling in dat erfgoed toonde hij
door menige beoordeeling van taalkundige werken van Bilderdijk en van Kinker,
door eene voorlezing over het nederduitsche alphabet in de tweede klasse van het
Instituut en niet het minst door het voorstel bij de Akademie ingediend tot het
beteugelen van de taalverbastering. In De Jager's Magazijn leverde hij eene nalezing
op het woordenboek des Instituuts uit P. Cz. Hooft's Nederlandsche historiën, en ook
het nederlandsch woordenboek van De Vries en Te Winkel ontving zijne bijdragen.
Meermalen heeft hij een werkzaam deel genomen aan de taalcongressen. Daarom
viel hem de eer te beurt om in 1854 te Utrecht als voorzitter de bijeenkomst te leiden.
Wat anderen in dit vak arbeidden, vond in hem een deelnemend en, als het noodig
was, onder-
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steunend kenner, zooals bijvoorbeeld Bendsen's werk over de Noordfriesche taal,
dat in 1860 door de zorg van Prof. M. de Vries te Leiden is uitgegeven, het licht niet
zou gezien hebben, als hij niet de kosten der uitgave had op zich genomen.’
Waar hij als Secretaris geroepen werd de levens der gestorven Medeleden te
beschrijven, kweet hij zich daarvan met dien eigenaardigen tact, dien hij voor dit
vak van letterkunde bezat en die door zijne historische werkzaamheden en studiën
verder geoefend was. Zijne verzameling van portretten vormt een kleine galerij, wier
beelden niet enkel de doode lijnen en omtrekken der geschetste fysionomiën
wedergeven, maar ook door het daaraan ingeblazen leven worden bezield.
En heb ik nu hiermede al de trekken van Koenens beeld als schrijver opgegeven?
Verre van daar. Ofschoon de veelbegaafde man bovenal geschied- letter- en
taalkundige was, hij bewoog zich toch ook nog op een ander gebied: hij was ook
dichter.
Dit te vernemen, kan nauwelijks bevreemden, als men aan de invloeden denkt,
waaronder hij van jongs af verkeerd had. Voorzeker, het is zoo: de dichter wordt
geboren en niet gemaakt. Indien in Koenen geen dichterlijke vonk gesluimerd had,
zouden alle aanrakingen met poëten en poezij van buiten die niet in hem hebben
kunnen ontsteken. Het is niet genoeg, dat er eene schoone Prins kome om de schoone
Slaapster in het bosch wakker te kussen, er moet ook een sluimerende Prinses zijn,
die onder de kus van den vreemden Vorstenzoon ontwaken kan. Koenen was van
den beginne aan een dichterlijke natuur; dit kon des noods reeds uit zijn proza blijken,
waarvan de loot blijkbaar ‘op den afgehouwen tronk der poëzij was geënt.’ Maar
terwijl die poëtische zin aanvankelijk slechts een kleine vonk was (geen allesverterend
en over-
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weldigend vuur als bij zijn vriend Da Costa!) werd die sprankel door den adem der
dichterlijke geniën, waarmede Koenen straks in betrekking kwam, verder aangeblazen.
De eerste ademtocht van dien aard ging uit van David Jakob van Lennep, die den
leergierigen jongeling niet alleen de schoonheden der klassieke dichters leerde
verstaan en waardeeren, maar hem ook op Bilderdijk en zijn Ondergang der eerste
wereld wees. Later leerde Koenen den grooten dichter persoonlijk kennen; kennen
namelijk, in zooverre hij toen nog herkenbaar was. Immers de uitstekende man was
toen reeds tot een schaduw van zichzelve ingekrompen, waarom het te minder
bevreemden kan, dat, veel meer dan hij, de nog altijd geest- en levenvolle Mevrouw
Katharina Wilhelmina Bilderdijk den jongen bewonderaar van dit beroemde echtpaar,
èn als persoonlijkheid, èn met name als Christin, ongelijk meer aantrok. Bij deze
kennismaking met onzen ‘Alceus en Saffo’ nu kwam straks de vriendschapsbetrekking
met Da Costa en De Clercq, gelijk later die met Beets en andere dichters uit de jongere
school. Het gevolg was, dat Koenen zich niet slechts tot de waardeering of
bewondering van anderer poëzij bepaalde, maar ook zelf verzen begon te schrijven,
en daarmede min of meer voortging tot aan het einde zijns levens toe.
Hoe hebben wij nu over zijne poëzij te oordeelen? Poëzij zeg ik; want dat is het
ongetwijfeld, en geene rijmelarij of dichterlijk geknutsel, geen afzien of nadoen van
anderen zonder eigen aandrift of aanleg, zonder eigen gave of talent. Zelfs bezit de
dichtvorm van Koenen menigmaal een zekere gemakkelijkheid, een zekere lenigheid,
zachtheid en zangerigheid, welke men niet zoo doorgaans aantreft bij dichters, die
zich overigens door geene rijke dichtader onderscheiden. Dit laatste immers is, naar
het mij voorkomt, bij Koenen het geval. De zangzwaan zwemt sierlijk genoeg, maar
ze vliegt niet hoog. De ver-
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zen zijn onberispelijk, soms schoon en stappen in de dichterlijke laars, op de
aangegeven maat, vlug en rap genoeg daarheen; maar het lichaam, dat door die voeten
gedragen wordt, en vooral het hoofd en gelaat, hetwelk dat lichaam kroont, wordt
niet bewogen en doorgloeid door dat vuur en dien drang der bezieling en verheffing,
waaraan men den waren, recht dichterlijken dichter herkent. Het uitvoerigste gedicht
van Koenen is getiteld: De Christen-zendeling , en behelst een liederkrans van
zendingstafereelen; dit dichtstuk heeft de eer genoten om door den beroemden
Wurtembergschen Liederendichter Albert Knapp in het Hoogduitsch te worden
overgebracht. In dit kleed is het bij onze naburen gunstig ontvangen, zelfs beter dan
hier te lande; waartoe misschien de beroemde naam des vertalers, maar zekerlijk ook
de vorm van het gedicht het zijne heeft bijgedragen; immers de rijmlooze octaaf,
door Koenen voor zijn dichtwerk gekozen, komt meer met den Hoog- dan met den
Nederduitschen smaak overeen. Hooger lof schijnt mij aan Koenen te moeten worden
toegekend in het vak der godsdienstige liederen-poezij, dat ook als theorie een
liefhebberij-vak van hem was. In dit dicht-genre heeft hij recht verdienstelijke en
schoone proeven geleverd en als vertaler, niet minder dan als oorspronkelijk dichter,
de Christelijke gemeente aan zich verplicht, gelijk dan ook zijne liederen in
onderscheidene kerkelijke zangbundels zijn opgenomen.
Een benijdenswaardig voorrecht! Andere dichtstukken worden allicht spoedig ter
zijde gelegd, of alleen door kenners in eere gehouden. Maar wie, gelijk Koenen, tal
van liederen geleverd heeft, die in de Gezangboeken van altijd voortlevende
Christengemeenten zijn opgenomen, hij is nog de tolk van het godvruchtig hart, nadat
de mond, die hem dat op de lippen legde, lang is verstomd; hij spreekt en zingt door
dien mond nog, nadat hij gestorven is.
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Tot nu toe beschouwden wij Koenen bij voorkeur als letterkundige; toch was hij dit
niet uitsluitend: integendeel hij bewoog zich ook veelmaals en doorgaand op meer
praktisch gebied.
Den 4 October 1842 werd hij tot lid van den Amsterdamschen stedelijken raad
verkozen, gelijk ook bij zijn leven zijn vader die betrekking reeds had bekleed. Hij
bracht er zijn bereids verkregen kundigheden mede, daarbij een onvermoeibaren
ijver, een oprechte zucht voor waarheid en recht, eindelijk een hartelijke liefde voor
de bevolking, die hem voor een deel de zorg van hare belangen toebetrouwde; en
nevens dit alles zekerlijk minder ultra-conservatieve neigingen, dan men hem, op
grond zijner rechtzinnige godsdienst-overtuiging, meermalen toegeschreven heeft.
Uit dien hoofde kan het dan ook niet bevreemden, dat hij, na eenigen tijd in den
Gemeenteraad zitting gehad te hebben, uitgenoodigd werd om uit de raadkamer onzer
Vroedschap als Wethouder in de Burgemeesters-kamer over te gaan. Vijf jaren bleef
hij als zoodanig werkzaam. Misschien zou dit nog langer geduurd hebben, als men
hem niet, minder gelukkig met het oog op zijn aanleg en sympathiën, de speciale
zorg voor de publieke werken der Stad had opgedragen. Ofschoon hij ook hier het
goede wilde en zoo veel hij kon deed, lag hier zeker zijne kracht niet. Hij was in den
regel meer de man van gedachte en woord, dan van praktijk en daad; en daarbij de
gecompliceerde en elkander vaak kruisende belangen van het departement, dat men
hem had opgedragen, gevoegd bij de omstandigheid, dat men in deze administratie,
in die dagen, nog menige later noodig bevonden en ingevoerde wijziging en regeling
niet had aangebracht, dit alles was oorzaak, dat hij, bij den besten wil, bleek hier niet
de rechte man op de rechte plaats te zijn. Hij nam dan ook gaarne, toen hij tot de
bewustheid daarvan ge-
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komen was, zijn ontslag als Wethouder, terwijl hij als Raadslid aan den arbeid des
gemeenteraads bleef deelnemen. Zelfs handhaafde hem in die betrekking de vrije
keuzë der burgerij tot kort vóór zijnen dood, als wanneer hij om redenen van
gezondheid zijn ontslag nam; een aangenaam bewijs van zijnen ijver en trouw ook
in dezen werkkring, zoowel als van de waardeering van hem als zoodanig door de
bevolking, die in den talentvollen geleerde toch ook den hartelijken en gemoedelijken
volksvriend te herkennen, te schatten en te eeren wist.
Ook als lid der Provinciale Staten, waartoe hij in den jare 1850 benoemd werd,
openbaarde hij dezelfde loffelijke eigenschappen. Als zoodanig trok hij zich, om een
voorbeeld te noemen, gedurende den tijd dat hij daarin zitting had, den aanleg der
nieuwe haven van het Gooische dorp Huizen, aan de Zuiderzee gelegen, te zamen
met zijn vriend en geestverwant in dezelfde vergadering, den heer Jozua van Eik,
bijzonder aan. Ook aan dit schoone en goede en later met een gewenschte uitkomst
bekroonde werk heeft hij, door den ijver tot de uitvoering er van betoond, zijnen
naam op eervolle wijze verbonden.
Niet alleen echter in deze meer officieele en publieke betrekkingen betoonde
Koenen zich een vriend en voorstander van de hoogere en lagere belangen des volks.
Waar iets nuttigs moest worden tot stand gebracht, waarvan hij meende dat het op
zijnen weg lag, was hij altijd gereed. Zijn tong, zijn pen, zijn tijd, zijn kracht en ook
- wat dikwijls bij andere overigens toch ijverige volksvrienden het geval niet is - zijn
beurs was ter beschikking van elke in zijn oog goede zaak, waarvoor men zijne hulp
inriep.
Zoo liet hij zich, al spoedig na zijne optreding in het publiek, de ten onzent
gecombineerde betrekking van Curator van het Athenaeum en van de Latijnsche
school welgevallen. Hier nu was onze geleerde vriend geheel op zijn terrein; hier
was hij in waarheid de man. De klassieke
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letteren hadden hem van jongs af aangetrokken en bekoord, en die oude liefde roestte
niet; zij bleef hem tot in zijn ouderdom bij. Daarbij had hij voor onderwijs, vooral
in de middelbare en hoogere sfeer der school, hart; zoo zelfs dat hij een en andermaal,
daartoe ongeroepen en onverplicht, uit vrije beweging dit veld betrad en aan eenige
studenten ten zijnent in een privatissimum een liefhebberij-college gaf. En daar men
nu in den regel goed doet wat men gaarne doet en omgekeerd, kan men gemakkelijk
nagaan, welk een wakkeren bezorger harer belangen de Latijnsche en de Doorluchtige
Scholen van Amsterdam in Koenen verkregen en vele jaren achtereen mochten
behouden. Proeven van een en ander ontbreken niet. Zoo werd bijvoorbeeld de
Hoogleeraar Boot, bij zijne intrede als zoodanig, met een schoone Inwijdingsrede
verwelkomd; zoo werd de Hoogleeraar Van Lennep bij zijnen uitgang met een keurige
lijkrede herdacht. Misschien heeft Koenen zich als publiek spreker nooit beter
gekweten, dan bij de laatste gelegenheid: het woord van den begaafden discipel was
den welsprekenden leermeester waardig, aan wiens lijkbus hij zulk een schoonen
eerkrans hechtte. Trouwens, de reden van die gelukkige uitkomst lag voor de hand:
de taal der billijke waardeering werd hier door het vuur der dankbaarheid en der
liefde verwarmd en doorgloeid: men kon er in vollen nadruk het bekende woord op
toepassen: pectus est quod disertum facit.
Met niet minder goeden uitslag, dan in de gehoorzaal van het Athenaeum, trad
Koenen meermalen in de Maatschappij onder de zinspreuk Felix Meritis als spreker
op. Men verlangde aldaar, verscheiden winters achtereen, voorlezingen in de
afdeelingen Handelschool over de meest verschillende onderwerpen. Ook hier vond
men den bekwamen en wakkeren man altijd bereid. Trouwens, ook deze opdracht
viel weder geheel in zijn trant en smaak.
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Misschien is er in gansch Amsterdam geen eigenaardiger stichting, dan die van Felix
Meritis; een speciale inrichting voor wetenschap en kunst, niet door geleerden en
kunstenaars, maar door kooplieden gesticht, - ziedaar een denkbeeld de burgerij, aan
wier hoofd eens een Witsen stond, waardig! Maar dan ook aan de gedachte dier
wakkere stichters te beantwoorden, dan, niet als eigenlijk man van het vak, daartoe
wettiglijk geroepen en bezoldigd, maar als dilettant, uit bloote liefde voor de zaak,
de tot eene harer afdeelingen behoorende onderwerpen toe te lichten, te bespreken,
te bepleiten, - ziedaar voor onzen Koenen geheel en al een werk en taak naar zijn
hart! Hij kweet er zich dan ook op veelszins uitnemende wijze van, en te meer, als
men acht geeft op de verscheidenheid der wijduiteeenloopende zaken, bij die
gelegenheid door hem ter sprake gebracht. Immers van 1852 tot 1857 hield hij
achtereenvolgens voorlezingen over de geschiedenis van den handel en van de
nijverheid, van scheepsbouw en van zeevaart, van handelspolitiek en van den
boerenstand, alleen Nederland en vooral de hoofdstad betreffende, die met drie
voorlezingen, terzelfder plaatse gehouden over de geschiedenis der financiën van
Amsterdam, met aanteekeningen en bijlagen verrijkt, achtereenvolgens zijn uitgegeven
en zes octavo boekdeelen vormen.
Diep gingen in den regel deze studiën niet, ofschoon nochtans aan enkelen door
bevoegde beoordeelaars groote lof werd gegeven: maar reeds het feit, dat Koenen
op zoovele ver uiteenliggende velden te huis was of er zich anders spoedig te huis
wist te maken; dat hem voor de daartoe vereischte onderzoekingen noch de tijd, noch
de lust ontbrak; dat zijne welwillendheid altijd gereed was ieder, die aldus beroep
op hem deed, met al zijne gaven en krachten te dienen; welk een schoon getuigenis
legt dit zoowel van zijne veelzijdige bekwaamheid, als van zijn beminnelijk karakter
af! En overigens, wat er soms in
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deze onderscheiden opstellen aan diepte of oorspronkelijkheid ontbreken mocht, dit
werd door den aangenamen vorm veelszins vergoed. Ook hier kwam hem met name
zijn poëtische gave te stade, die het anders in zich zelf, vooral voor een mondelinge
voordracht, meer droge en weinig bloemrijke onderwerp door de gepaste invlechting
van schoone plaatsen uit oude dichters, en in het algemeen door het werpen van een
min of meer dichterlijk waas over de gegeven voorstelling, wist te verlevendigen en
te versieren, en alzoo ook op deze wijze het bekende woord van Bilderdijk staafde:
Geen veld is dor, waar dichtkunst zich vertreedt.

Misschien nog verdienstelijker maakte zich Koenen bij eene inrichting, die tot
leedwezen van velen maar kort bestaan mocht: ik bedoel de Inrichting voor onderwijs
in Koophandel en Nijverheid, door het Amsterdamsch departement van de
Maatschappij van Nijverheid gesticht. Daarvan werd hij niet alleen van stonden aan
met andere wakkere mannen medestichter, later medebestuurder, maar hij was ook
alweer, bij de inwijding der school, de aangewezen redenaar. De intreêrede viel
allergelukkigst uit: zij was dan ook wel de eerste openlijke handeling, die Koenen
voor meer belangrijke, hem later opgedragen werkzaamheden, aan de aandacht van
invloed hebbende mannen, waaronder met name van den kommissaris des konings
in Noord-Holland, Mr. J.D. van Ewijck van den Bildt, aanbeval; en uit 's mans
dagboek zie ik, dat hijzelf het daaraan meende te moeten toeschrijven, dat hij, ten
gevolge van den goeden opgang van deze zijne optreding aan het hoofd der nieuwe
school, door den koning tot ridder van den Nederlandschen Leeuw werd benoemd.
Bijzondere vermelding verdient mede de zorg, door hem aan de Amsterdamsche
Stads-bibliotheek besteed; een werk dat hem ook dierbaar was, omdat hij in het
toezicht over die
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instelling zijn hooggeschatten leermeester David Jacob van Lennep opvolgde en
verving. Aan de reorganisatie van geheel deze verzameling legde hij jaren achtereen
veel tijd en vlijt ten koste, waarvan de vrucht nog heden in de verbeterde inrichting,
ook van het gebruik der daarin bijeengebrachte boekwerken, dankbaar door velen
genoten wordt.
Maar niet alleen de wetenschappen ondervonden de blijken van zijne genegenheid
en toewijding. Nu en dan mochten ook de kunsten in zijne liefde en liefdezorg deelen.
En kon men het anders verwachten van den dichter, die toch wel wist en gevoelde,
door welken nauwen band als des bloeds het zusterlijk Negental met elkander
verbonden is? Zoo was hij het dan ook, die aan het hoofd der Commissie geplaatst
werd, aan welke was opgedragen de middelen bijeen te brengen, waaruit de som ter
kwijting van het zoogenoemd collateraal kon worden gevonden, dat de Stad den
Lande moest opbrengen, eer het haar gunstig vermaakte Museum Van der Hoop door
haar in eigendom kon worden aanvaard. Niet alleen behartigde hij die zaak met allen
ijver, maar ten teeken, dat hij ook hier niet alleen met zijn persoon, maar ook met
zijn beurs de goede zaak diende, sta hier de vermelding, dat hij zelf begon met de
som van zeshonderd gulden als eerste gift in de Inzamelingskas te leggen. En dit is
niet de eenige gelegenheid, waarbij hij zulke offers bracht. Ook ter bevordering van
belangrijke letterkundige uitgaven, die zonder zulk een steun het licht niet konden
zien, was hij meermalen gereed niet onbelangrijke bijdragen ter beschikking te stellen.
Soms bestemde hij ook ten bate eener goede zaak het zoogenaamd honorarium, dat
hij anders voor de uitgave van een of ander letterkundig werk te zijnen behoeve had
kunnen vorderen.
Ik meen reden te hebben, hierop iets meer te drukken, omdat men wel eens gemeend
heeft, dat Koenen de hem anders zeker eigene echt-Hollandsche spaarzaamheid en
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overleg verder dreef, dan bij zijn groote middelen noodig scheen. Ook in dit opzicht
doet het goed zijn dagboek te lezen, waarin menige hem vereerende trek voorkomt,
die natuurlijk voor geen openlijke mededeeling vatbaar is. Ofschoon Koenen zekerlijk
niet aan alle hem gedane aanvragen voldeed of voldoen kon, wist hij echter menigmaal
daar, waar zijn sympathie was opgewekt, een ruime hand met een ruim hart te paren.
En dit mag te meer worden gewaardeerd, omdat hij daarbij nooit het digito monstrari
et dicier: hic est! maar alleen de bevordering der door hem ondersteunde belangen
op het oog had. Al was hij, evenmin als de zwakke mensch in 't algemeen, in den
regel van alle ijdelheid vrij, het was toch zijn waarachtige toeleg, meer te zijn dan
te schijnen.
Naar ik hoop en vertrouw, staat ons thans Koenen's beeld althans eenigszins
aanschouwelijk voor oogen in zijn uitwendig leven, als letterkundige en dichter, als
stedelijk en provinciaal Regent. Het wordt tijd ook een blik te slaan op den inwendigen
mensch en hem te beschouwen in betrekking tot de dingen des hoogeren levens, tot
God en het Godsrijk. Zelfs mag ik zeggen, dat deze laatste karaktertrek in het beeld
van Koenen zulk een belangrijke plaats beslaat, dat het portret eerst begint te gelijken,
als deze trek er in aangebracht wordt. Koenen was vóór alle dingen een godsdienstig
man; de godsdienst was voor hem de muzieksleutel, die den toon aangaf, uit welken
de symphonie van zijn leven werd gespeeld.
Hoe nu dat godsdienstig leven in hem eerst tot ontwaking kwam, is boven gemeld.
De invloed zijner godsvruchtige moeder omringde hem van kindsbeen aan als met
een religieuse atmosfeer, waarin hij opgroeide. De kring der verkeering aan haar huis
voedde en versterkte al verder dit zich ontwikkelend hooger beginsel, en zoo verkreeg
dit reeds zekere zelfstandigheid en kracht in een leeftijd,
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waarin gewoonlijk jongelieden, en vooral van den stand en van de middelen van
Koenen, zich om deze dingen nog weinig plegen te bekommeren. Er was echter ook
in de omstandigheden buiten hem nog een en ander, dat tot de leiding van den jongen
man in deze richting mede het zijne bijdroeg.
Hier worden wij teruggewezen naar den tijd, die op het uitbreken der Belgische
revolutie in 1830 volgde. De beweging der gemoederen, uit den staat van oorlog
ontstaan, deed ook een andere meer inwendige geestelijke opwekking geboren worden,
evenals vroeger de nationale krachtsbetooning van Duitschland tegen de Fransche
overheersching in den vrijheidskrijg van 1813 tot een dergelijke beweging op
godsdienstig gebied aanleiding gegeven had. Aan die opwekking van het godsdienstig
Nederland nu, doorgaans met een uitheemschen naam Reveil betiteld, nam ook
Koenen een alleszins belangrijk en werkzaam deel.
Het is bekend, dat de beweging, waarop ik het oog heb, in ons Vaderland vooral
van Bilderdijk en de zijnen allereerst uitging. Niet vreemd dus, dat wij Koenen al
spoedig, nadat hij voor zichzelven op dit gebied tot een besliste keuze gekomen was,
in de nabijheid van Bilderdijk aantreffen. De invloed van den toenmaals reeds half
stervenden en bijna suffenden grijsaard kon, gelijk reeds vroeger daarop gewezen
werd, uit den aard der zaak op den vurigen jongeling geen belangrijken indruk nalaten.
Des te meer gevoelde hij zich aangetrokken tot den grooten discipel des grooten
meesters, op wien men zeggen kan dat, als op een anderen Eliza, de mantel van dezen
Elia viel, tot Da Costa. Wel was de aantrekkingskracht, die de vurige profetenzoon
op hem oefende, aanvankelijk meer van literarischen aard; maar dit werd al spoedig
anders. Overeenstemming in het godsdienstige drukte het zegel op den knoop, dien
letterkundige sympathie gestrengeld had. Koenen en Da Costa werden niet alleen
vrienden, maar ook bondgenooten in éénzelfden heiligen strijd. Dit verbond
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werd al spoedig naar buiten openbaar in hunne vereeniging tot de uitgave van een
tijdschrift onder den titel van Nederlandsche Stemmen over godsdienst, staat-,
geschied- en letterkunde , aan welks redactie, buiten de twee reeds genoemde
vrienden, ook Willem de Clercq en een tijd lang mede Mr. M.C. van Hall deel nam.
Aan de samenstelling en bezorging van dit tijdschrift wijdde nu Koenen vooral in
de eerste plaats een goed deel van zijnen tijd en kracht, zóó zelfs, dat hij kon verklaren,
dat er jaargangen zijn, waarin hij alleen meer gearbeid en geleverd heeft, dan al de
overige medewerkers samen. Groot was dan ook (altijd natuurlijk in den kring, waarin
men voor deze Stemmen oor en hart had) de indruk door dit wèlgeschreven, deels
theologisch, deels literarisch periodiek werk gemaakt. Vooral op de jonge
godgeleerden, die zich aan deze beweging meer of min aansloten, oefende het beiden
door inhoud en vorm grooten invloed, en men mag zeggen, dat de sporen van dien
invloed nog heden in het leven der kerk niet ganschelijk zijn uitgewischt.
Maar niet alleen trad Koenen op als godsdienstig schrijver, ook nog op andere
wijze (weder anders dan Da Costa, die niet, als zijn vriend, van den oorsprong af een
liefhebbende zoon van de aloude vaderlandsche Hervormde kerk was) openbaarde
hij zijne belangstelling in het godsdienstige. Deze kwam vooral ook uit in de
geestdrift, warmede hij zich aan den dienst der Hervormde gemeente, eerst bij de
Walen en later, toen de geestesrichting in die kerkafdeeling nog al zeer veranderd
was, bij de Nederduitschen toewijdde. Hij trad in de beide afdeelingen van het
beminde kerkelijk lichaam in onderscheidene betrekkingen als medevoorganger op
en onderscheidde zich daarin, gelijk overal, door zijne toewijding en ijver. Met name
was in de Walenkerk zijne kennis en oefening op het gebied van geestelijke
liederenpoezij, bij de samenstelling en uitgave van een tweeden Gezangbundel van
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groot nut, en ook als debater en, waar het voorkwam, als redenaar op de jaarlijksche
Reunies van dat Genootschap liet hij menigmaal zijne welbespraakte stem hooren.
Intusschen meene men daarom niet, dat Koenen de man was om zijne godsdienstige
sympathiën binnen de wanden van zijn studeerkamer, of zelfs binnen de muren der
kerk en der kerkelijke vergaderzalen te besluiten. Neen, het gevoel, dat hem omtrent
die belangen vervulde en geheel innam, trad bij alle gelegenheden en in alle
betrekkingen, door hem bekleed, openlijk en rond te voorschijn. Hij schaamde zich
des Evangelies, dat hij liefhad en beleed en zooals het door hem beleden werd, niet.
Ook in de raadzaal van den Stedelijken Amsterdamschen Raad, ook in de meer
huiselijke vergaderkamer van het dagelijksch Bestuur der hoofdstad, ook in de
gehoorzaal van het koninklijk Instituut en van de koninklijke Akademie, ja, overal
waar hij optrad, droeg hij, onveranderd en onvermomd, het gelaat en de gestalte van
den godsdienstigen man, die hij in zijn binnenkamer, in zijn huis en huisgezin en in
den kring zijner meer intieme verkeering was. Koenen bezat in dit opzicht een zekere
koenheid, die te meer waardeering verdient, omdat hij anders, gelijk reeds boven
werd opgemerkt, naar zijn natuurlijken aanleg, meer tot zekere schroomvalligheid
en menschenvrees, dan tot zulk een moedbetoon onder en tegenover de menschen
scheen te neigen. En wat de waardij van dien karaktertrek nog verhoogde, het was
dat hij gepaard ging met eene groote mate van verdraagzaamheid en algemeene
welwillendheid jegens anderen, ook andersdenkenden, met wie hij in aanraking
kwam. En deze verdraagzaamheid wederom, zij had bij hem niet een bloot negatief,
maar een zeer stellig positief karakter. Zij was bij hem niet een zwakheid, maar een
kracht en een deugd. Hij erkende, dat er menigmaal, onder den stroom der meest
verschillende opvattingen en neigingen, bij onderscheidene menschen een onderstroom
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van diepere eenheid kan bestaan, die samenwerking tot één doel in
vriendschappelijken, zoo dan al niet strikt broederlijken geest mogelijk maakt. Het
ware niet moeielijk dit met aanhalingen, vooral uit zijne Akademische
Levensberichten, te staven.
Zoo was het dan ook geen wonder, dat Koenen wederkeerig vele vrienden had,
en dat het hem mogelijk was om, zonder al te pijnlijke aanstootingen en schokken,
in het midden der menschen en der maatschappij te verkeeren, gelijk hij van den
beginne tot het einde zijns levens deed.
Want - en dit was mede een eigenaardig kenmerk in hem - hij verkeerde gaarne
onder de menschen. Men zag hem veel in allerlei kringen, niet alleen in het binnen-,
maar ook in het buitenland. Hij deed gaarne reizen, soms alleen, maar liefst met
anderen, hetzij huisgenooten, hetzij vrienden, die hij dan wel eens noodigde om zijn
gast op reis te wezen. Bij zulk een gelegenheid vooral leerde men hem van de
aangenaamste zijde kennen: men zag dan eerst recht, welk een beminnelijk,
gemakkelijk, welgehumeurd, opgewekt en gul mensch hij was. Een goed deel van
Europa werd aldus door hem bezocht. Hij beklom de toppen der Helvetische Alpen;
hij zat neder aan de oevers der Britsche en Schotsche meren; hij wandelde aan de
boorden van de Elbe en de Spree; hij zag de groote wereldsteden Parijs en Londen
in den glans der wereldtentoonstelling en, weder op een ander gebied, hij woonde
een en andermaal, ook in het buitenland, de vergaderingen der zoogenaamde
Evangelische Alliantie bij.
Bij zulk een gelegenheid als de laatste kwam het hem goed te stade, dat hij zich
gemakkelijk in het taalkleed der verschillende landen, die hij hezocht, bewoog. Ik
hoorde hem eens te Berlijn eene rede in het Hoogduitsch houden, die, ook om den
vorm, uit den mond eens Nederduitschers bewondering wekte; den Britten en Schotten
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werd hij op gelijke wijze een Engelschman, den Parijzenaren een Franschman. In 't
algemeen kon men verzekerd zijn dat, waar hij ook als reiziger verscheen, Nederland
in hem eenen vertegenwoordiger bezat, die de eer onzer natie in het buitenland
waardiglijk ophield.
Toen hij eens te Berlijn onverwacht aankwam, dus deelde men mij aldaar mede,
werd hij genoodigd onmiddellijk na de aankomst eene bijeenkomst van Duitsche
philologen van den eersten rang bij te wonen, waarin Polybius gelezen en behandeld
werd. Hij was niet alleen terstond gereed mede te gaan, maar ook eens in de kring
der geleerden opgenomen, wist hij er zich zoo wel te kwijten, dat men erkende, dat
de aloude roem van Nederland op het gebied der klassieke letterkunde en philologie
door hem waardiglijk opgehouden en gehandhaafd werd.
Een andere eigenaardigheid was het daarbij in hem, het genoegen dat hij er in
schepte, bij zulk een verblijf in den vreemde met beroemde buitenlanders in aanraking
te komen. Hij hield er niet van om (gelijk men zegt) naar Rome te gaan zonder den
paus te zien. Ook daarbij weer ging hij alles behalve exclusief te werk. Met gelijke
belangstelling bezocht hij den Episcopalen bisschop van Londen en den Katholieken
Aartsbisschop van Parijs, - den rechtzinnigen Hoogleeraar Merle d' Aubigné en den
vrijzinnigen staatsman en geleerde Bunsen, - den natuuronderzoeker en natuurvorscher
Von Schubert en den dichter Knapp, - den wetenschappelijken Egyptoloog Lepsius
en de begaafde Zweedsche romanschrijfster Frederika Bremer, en om een paar
gekroonde, ook nog al contrasteerende hoofden te noemen den piëtistischen
Pruisischen koning Frederik Willem IV en den kunstlievenden Beierschen monarch
Lodewijk I. In dit alles bleek op nieuw de kosmopolitische ruimte van een hart,
waarin voor veel en voor velerlei plaats was en dat bij alle ge-
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hechtheid aan eigen overtuiging, niets menschelijks vreemd van zich achtte, maar
integendeel, naar de bekende les van Göthe, gaarne in het volle menschenleven greep!
Intusschen, was hij gaarne en veel op reis, hij was nog meer en nog liever tehuis,
in den kring van zijn eigen bemind en beminnelijk huisgezin. Aan de gade zijner
jeugd, Vrouwe Dionysia Catharina van Halteren, was hij met de grootste innigheid
der liefde verbonden: haar dood kort na de viering van hun zilveren bruiloft was voor
hem een onvergetelijke slag. Voor zijne kinderen1 was hij een liefhebbend, zorgend,
teeder vader, een vader die ook, o, zoo gaarne! in hoogeren zin hun vader, die ook
zoo gaarne de opwekker en bevorderaar van het hoogere leven des gemoeds bij hen
wenschte te zijn. Voor zijne vrienden - daarvan weet ik zelf te spreken - was hij een
gul, gastvrij, hartelijk en trouw vriend, en niet alleen in zijn ruim en schoon huis te
Amsterdam, maar ook op de buitenwoningen Gliphoeve en Buitenrust, die hij
achtereenvolgens betrok. Voor zijne minderen en dienstbaren was hij een zacht en
vriendelijk heer, gelijk hij wederkeerig door hen met liefde gediend werd. In het
algemeen was hij dan ook in de praktijk des dagelijkschen levens een waar Christen:
hij verloor er niet bij, hij won er door, van nabij gezien en gekend te worden. Zijne
Autobiographie is

1

Zijne nog in leven zijnde kinderen zijn:
Francona Antoinette Conradina Koenen, gehuwd met Mr. A.J Enschedé te Haarlem.
Mr. Daniël Adriaan Koenen, gehuwd met Mej. J. van Notten.
Anna Adriana Agatha Cornelia Koenen.
Johanna Jakoba Koenen, gehuwd met den heer J. de Jong Schouwenburg.
Overleden zijn vier kinderen, waaronder Francona Diderika Albertine Koenen, gehuwd met
Mr. C.H.T.A. Hooft Graafland, wier diepbetreurd afsterven den beminnenden vader het toen
reeds begonnen lijden der laatste jaren bitter heeft verzwaard.
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in dit opzicht een liefelijke spiegel. Daarin heerscht een toon van gemoedelijke en
tevens ootmoedige godsvrucht, waardoor zij soms aan de Confessiones van Augustinus
doet denken. Talrijk en telkens wederkeerend zijn de belijdenissen van eigen
onwaardigheid, zwakheid en schuld: elke vermelding van nieuwe weldaden Gods
wordt onder zijne pen eene dankzegging, en geene eenigzins belangrijke mededeeling
wordt besloten zonder een gebed.
En op dit alles drukte ten slotte de uitgang van Koenen's leven de kroon. Het
behaagde toch den Almachtige, het goud zijns geloofs, eer het tot de kroon versmeed
werd, die daarboven hem zou sieren, in den smeltkroes, en dezen smeltkroes in een
zevenmaal heetgestookt vuur te brengen. Ach! wat heeft mijn arme vriend door en
onder de pijnlijke kwaal, die hem langzaam verteerde, geleden! Ik spreek niet van
de lichaamssmarten alleen, ofschoon ook deze soms hevig genoeg waren; ik denk
vooral ook aan die bittere zielesmart, die hem veroorzaakt werd door de gedachte,
dat hij niet meer naar wensch kon werkzaam zijn, en zooals hij menigmalen zeide,
nutteloos zijn leven daarhenen sleepte. Maar hierin bedroog hij zich. Niet alleen
trachtte hij ook nog in de latere en laatste jaren zijns levens, te midden van zware
lichaamspijnen en nu en dan ook verdonkering der ziel, maar die slechts eene
voorbijdrijvende wolk was, werkzaam te zijn en te blijven, zoolang het voor hem
maar eenigszins dag was en hij daarop werken kon; maar vooral, in een anderen zin,
toen het actief passief werd, werd juist die passie een krachtig werkend middel ter
leering en beschaming van anderen. Nutteloos is de aanschouwing van dat tegelijk
zoo mannelijk en zoo kinderlijk, met kinderlijk geduld doorgestaan lijden zeker voor
niemand, die er getuige van werd, geweest: nutteloos zal het ook in zijne vrucht bij
degenen, die hem omringden en ten einde toe bijbleven, mede later niet zijn. Nutteloos
was het ook daarin reeds
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van stonden aan niet, dat het zijne vrienden en betrekkingen, maar vooral zijne
liefhebbende kinderen er in deed berusten, toen eindelijk de ure van zijn overlijden,
- ja, voor hem wèl over het lijden, over alle lijden heen helpende verlossing kwam.
Hij stierf, geloovig en hoopvol, als in de armen, als aan den mond zijns Heeren. Zijne
begrafenis was eenvoudig, gelijk zijn leven geweest was: tusschen de groene zoden
van het Westerkerkhof te Amsterdam verbeidt zijn stof den dag der verrijzenis. Ik
had het voorrecht ook zelf nog, staande bij dat graf, een enkele bloem op zijn lijkkist
te mogen leggen in een woord uit mijn hart, dat in veler aanwezigen hart weerklank
vond. Men had niet noodig, naar een opschrift op de wit-marmeren zark boven zijn
overschot te zoeken: hij had er dat reeds bij zijn leven op doen plaatsen; het luidt
aldus:
‘Blijmoedig aan het graf te denken
Is ook een vrucht, die 't Kruis ons gaf.’

Ds. J.P. Hasebroek.
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Opgaaf der geschriften VAN Mr. H.J. Koenen.1
1830.

Ode ter gelegenheid van den Poolschen
opstand. Amsterdam, bij P. den Hengst.

1831.

Specimen historico-iuridicum de patria
potestate et statu familiae, principiorum
iuris Romani fonte praecipuo.
Amstelodami, typis C.A. Spin.

1831/32

Over de regtsleer van BILDERDIJK.
Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en
Wetgeving, Dl. VI.

1832.

Zielkunde.
Algemeene Kunst- en Letterbode.

1832.

Over de Spraakleer van BILDERDIJK.
Algemeene Konst- en Letterbode.

1832.

Over de beginselen van het taalstelsel van
Mr. J. KINKER.
Algemeene Konst- en Letterbode.

1832.

Voorrede voor VAN HAREN'S Lijkrede op
WILLEM II. Amsterdam, 1832.

1

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van de lijst door Prof. BOOT achter het door hem
geschreven Levensbericht (Jaarboek 1874 der Kon. Academie van Wetenschappen) geplaatst.
Deze lijst ‘bevat enkel de titels der afzonderlijk uitgegeven werken en van hetgeen in de
werken van het Instituut en van de Akademie te vinden is.’ Ook de bovenstaande opgaaf kan
niet als compleet worden beschouwd. Zoo b.v. zijn de in dagbladen geplaatste artikelen niet
vermeld; evenmin de niet afzonderlijk in het licht verschenen gedichten, en het meerendeel
der boekbeoordeelingen. Voor de volledige opgaaf van een en ander zou te veel ruimte noodig
zijn geweest. C.v.B.
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1832.

Brief aan den Heer A. VEDER, betreffende
deszelfs verhandeling over de oudste
begrippen van regt. Amsterdam, bij J.
Immerzeel Jr.

1833.

Over de Majesteit des Oppersten gezags.
Amsterdam.

1833.

Iets over het gebruik van 't Latijn.
Algemeene Konst- en Letterbode.

1833.

Over den hedendaagschen Staat der
Wetenschappen met opzigt tot de van
God geopenbaarde waarheid.
Vr. des Vad. 1833. I.

1833.

Over het beginsel der doodstraf, (zonder
naam van den Schrijver). Amsterdam, bij
J. Immerzeel Jr.

1833.

De leer der Heilige Schrift aangaande de
eeuwige geboorte des Zoons van den
Vader, vrijmoedig onderzocht, (zonder
naam van den Schrijver). Leijden, bij L.
Herdingh en Zoon.

1833.

Recensie van BILDERDIJK'S Verklarende
Geslachtlijst der Nederduitsche
Naamwoorden.
Algemeene Konst- en Letterbode.

1833.

Beoordeeling van Mr. W. BILDERDIJK'S
Opstellen van godgeleerden en
zedekundigen inhoud.
Algemeen Letterlievend Maandschrift.

1833.

De leer der Heilige Schrift, aangaande
den Duivel en zijn rijk.
Letterkundig Magazijn van Wetenschap,
Kunst en Smaak.

1833.

Over den oorsprong der talen.
Letterkundig Magazijn van Wetenschap,
Kunst en Smaak.

1833.

Levensberigt van Vrouwe K.W.
BILDERDIJK en Mr. W. BILDERDIJK.
Aanhangsel op het algemeen
Woordenboek van Kunsten en
Wetenschappen. (Uitgegeven bij J.F.
Thieme te Nijmegen).
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Onzeker of de twee Levensberichten door
Koenen zijn geschreven, dan wel alleen
het bericht betreffende Mr. W. Bilderdijk.
1834-1838.

Artikelen 1o. in de Nederlandsche
Stemmen voor Godsdienst, StaatGeschied- en Letterkunde, 6 dln.
Amsterdam, bij G. van Peursem, en

1838, 1839.

2o. in de Stemmen en Beschouwingen over
Godsdienst, Staat-Geschied- en
Letterkunde, 2 dln. Amsterdam, bij G.
van Peursem.
In de drie eerste deelen der
Nederlandsche Stemmen zijn ongeveer
140 artikelen van Koenen. Ten aanzien
van zijne medewerking aan de overige
deelen ontbreekt eene volledige opgaaf.

1841.

Geen concordaat met Rome. Een
volkslied. Amsterdam, bij P.N. van
Kampen.
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1841.

Kolonisatie. Eene Voorlezing.
De Tijdgenoo t, Dl. II.

1842.

ADRIAAN PAUW. Eene bijdrage tot de
Kerk- en Handelgeschiedenis der
zestiende eeuw. Amsterdam, bij D.
Groebe.

1843.

Geschiedenis der Joden in Nederland.
Utrecht, bij C. van der Post Jr.
(Door het Prov. Utrechtsch Genootschap
voor K. en W. met goud bekroond).

1843.

Heeft PHILIPPUS DE SCHOONE den oorlog
tegen Vlaanderen gevoerd met een
Joodsch leger?
Algemeene Konst- en Letterbode.

1843.

Deux mémoires sur l'origine et l'influence
des églises wallonnes; leur utilité actuelle
et les moyens de les maintenir, par J.
Teissèdre l'Ange et H.J. Koenen.
Amsterdam, S. de la Chaux et fils.

1844.

HIERONYMUS VAN ALPHEN, als Christen,
als Letterkundige en Staatsman.
Amsterdam, bij H. Höveker.
Met dit geschrift opende de Vereeniging
ter bevordering van Christelijke lectuur,
welke Koenen onder hare oprichters telt,
de reeks van hare uitgaven.

1846.

Geschiedenis van de vestiging en den
invloed der Fransche Vluchtelingen in
Nederland. Leiden, bij S. en J.
Luchtmans.
(Door de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde met goud bekroond).

1846.

Pavonia. Eene bijdrage tot de kennis der
voormalige Ned. Koloniën.
Nijhoff's Bijdragen, dl. V.

1846.

Redevoering tot inwijding der Inrichting
voor onderwijs in Koophandel en
Nijverheid te Amsterdam. Amst. bij M.
Schooneveld en Zoon.
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CORNELIS REINIERSZ. PAUW. Eene
bijdrage tot de Staats- en
Handelsgeschiedenis der XVIIe eeuw.
Nijhoff's Bijdragen, dl. VI.

1847.

Nalezing op het Uitlegkundig
Woordenboek des Instituuts op de werken
van P.C. HOOFT, door Mr. H.J. Koenen
en A. de Jager.
de Jager's Archief.

1847.

Lotgevallen der Joden vooral in de
Nederlanden (gedurende de
middeneeuwen).
Nijhoff's Bijdragen, dl. VI.

1848.

Over het tegenwoordige standpunt der
beoefening van geschiedenis, taal- en
letterkunde des Vaderlands.
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Nieuwe Reeks van Verhandelingen der
2e klasse van het Kon. Ned. Instituut, dl.
II.
1848.

Eenige trekken van levenswijsheid uit de
geschriften van J. VON MÜLLER.
Almanak voor het schoone en goede voor
1849.

1849.

Over de bestanddeelen van het
Nederduitsch Alphabet, en meer bepaald
over de daartoe behoorende letters:
C.Q.X. en Y.
Nieuwe Reeks als boven, dl. II.

1851.

Nog iets over de woorden Dienen en
Dienst.
Algemeene Konst- en Letterbode.

1851.

Redevoering over het aanbelang der
beoefening van de klassieke Letterkunde,
ook nog in onze dagen, uitgesproken den
13en October 1851 ter installatie van den
Hooggeleerden Heer Prof. J.C.G. Boot.
Als handschrift gedrukt.

1852.

Redevoering ter nagedachtenis van
GUTZLAFF, uitgesproken 26 Mei 1852 in
de Remonstrantsche Kerk te Rotterdam.
Tijdschrift: China.

1852.

Levensbericht van Mr. P.W. PROVÓ
KLUIT.
Handelingen van de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde.

1852.

Redevoering over de bestaande behoefte
aan eene nieuwe geschiedenis der
Nederlandsche taal.
Handelingen van het IIIe Nederl. Taalen Letterkundig Congres.

1853.

Opmerkingen over de philosophie der
taal.
Aant. der halfj. Vergadering van het Utr.
Gen. v.K. en W.

1853.

Over de adressen der brieven.
Nieuw Nederl. Magazijn.

1853.

Lijkrede op D.J. VAN LENNEP.
Amsterdam, bij Frederik Muller.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

1853.

Voorlezing over den Engelschen dichter,
ROBERT MONTGOMERY. Amsterdam, bij
H. Höveker.
Uitgegeven door de Vereeniging ter
bevordering van Christelijke lectuur.

1853.

Bijdrage tot de geschiedenis der
Kerkinrichting in Nederland.
Jaarboeken voor wetenschappelijke
Theologie.

1853.

Een woord over het hedendaagsch
gebruik des Bijbels.
Tijdschrift: Ernst en Vrede, dl. I.

1853.

Voorlezingen over de geschiedenis des
Nederlandschen Handels. Amsterdam,
bij Johannes Müller.

1854.

Iets over de nauwe verwantschap van het
Oude Nederlandsch en het Oude
Engelsch.
Archief van de Jager, dl. IV.
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1854.

Voorlezingen over de geschiedenis van
Scheepsbouw en Zeevaart. Amsterdam,
bij M.H. Binger en Zoon.

1854.

De Christen-Zendeling. Met een
aanhangsel van Christelijke liederen.
Haarlem bij A.C. Kruseman.
In het Hoogduitsch vertaald door Albert
Knapp. Stuttgart 1859.

1854.

Iets over de dubbele ebbe in 1672.
Nijhoff's Bijdragen, dl. IX.

1854.

Over het denkbeeld dat men zich van den
rijkdom eener taal, inzonderheid van ons
Nederlandsch te maken heeft.
Handelingen van het IVe Taal- en
Letterkundig Congres.

1854.

Levensbericht van BASTIAAN KLINKERT.
Handelingen van de Maatschappij der
Ned. Letterkunde.

1855.

Voorlezingen over de geschiedenis der
finantiën van Amsterdam. Amst. bij M.H.
Binger en Zoon.

1856.

Voorlezingen over de geschiedenis der
Nijverheid in Nederland. Haarlem bij
A.C. Kruseman.

1856 (of 1855).

Voorstel tot het nemen van een maatregel
tegen de verbastering der taal.
Verslagen der Kon. Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, dl. I.

1856.

Over een brief van FILIPS II aan den
Hertog VAN PARMA, beschouwd in
verband tot den Duitschen Rijksban.
Verslagen der Kon. Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, dl. II.

1857.

De vroegere en latere Nederlandsche
Handelspolitiek. Vier voorlezingen.
Haarlem, bij A.C. Kruseman.

1857.

Redevoering over het drama: Nathan de
Wijze, van Gothold Ephraïm Lessing.
Tijdschrift: Ernst en Vrede, dl. V.

1858.

De Nederlandsche Boerenstand,
historisch beschreven. Haarlem, bij A.C.
Kruseman.
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1858.

Iets over de lotgevallen van den Bijbel
van LUTHER in Duitschland.
Boekzaal.

1858.

Vroegste lotgevallen der Moravische
Broeders in West Indië, in betrekking tot
de Nederlandsche W.I. bezittingen.
Magdalena 1859.

1859.

Levensbericht van JACOB VAN HALL.

1859.

Levensbericht van J. VAN GILSE.

1859.

Levensbericht van C.J. VAN ASSEN.

1859.

Levensbericht van N.C. KIST.

1859.

Levensbericht van THOMAS BABINGTON
Lord MACAULAY.
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Deze vijf Levensberichten in het
Jaarboek 1859 der Kon. Akademie van
Wetenschappen.
1859.

Levensbericht van Mr. M.C. VAN HALL.

1859.

Levensbericht van Mr. D.J. VAN EWIJCK
VAN OOSTBROEK EN DE BILT.
Deze twee Levensberichten in de
Handelingen der Maatschappij der Ned.
Letterkunde.

1860.

Ter gedachtenis van C.K.J. VON BUNSEN.
Jaarboek 1860 der Kon. Akademie van
Wetenschappen.

1860.

Over de verdiensten van BILDERDIJK ten
aanzien van de beoefening onzer taal. Redevoering, gehouden in de 2e zitting
van het VIe Ned. Taal- en Letterkundig
Congres. 's Hertogenbosch, bij gebroeders
Muller.

1860.

Levensbericht van Mr. Is. DA COSTA.
Handelingen van de Maatschappij der
Ned. Letterkunde.

1861.

Levensbericht van A.C. HOLTIUS.

1861.

Ter gedachtenis van J. ACKERSDIJCK.

1861.

Ter gedachtenis van TH. W.J. JUYNBOLL.

1861/1862.

Levensbericht van FR. CAPL VAN
SAVIGNY.
De vier laatstgenoemde Levensberichten
in het Jaarboek 1861 der Kon. Akademie
van Wetenschappen.

1861.

Over Is. DA COSTA als
Christen-godgeleerde.
(Voorrede eener nieuwe uitgave (in 4
deelen) van DA COSTA'S opstellen van
godgeleerden en geschiedkundigen
inhoud. Amsterdam, bij H. Höveker).

1861.

Opmerkingen over JEZUS' eerste
leerlingen en zijne reizen door het
Joodsche Land.
Jaarboeken voor Wetenschappelijke
Theologie.
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1861.

Redevoering over de Psalmen.
Jaarboekje: Christ. Weldad.

1861.

Gedachtenis-rede op G.H. VAN
SCHUBERT.
Uitgegeven door de Vereeniging ter
bevordering van Christelijke lectuur.

1861.

Adres aan de Synode van 1861. (Niet in
den handel).

1862.

Mededeeling van hetgeen de
Nederlanders gedaan hebben tot
uitbreiding van het Christendom in andere
werelddeelen.
Verslagen der Kon. Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterk., dl. VI.

1862.

Bedenkingen over het vinden van eene
algemeene taal.
Verslagen der Kon. Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterk., dl. VII.
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1862.

Levensbericht van J.G. HULLEMAN.
Jaarboek 1862 der Kon. Akademie van
Wetenschappen.

1862.

Rede over KILIAEN van Duffel als
lexikograaf.
Handelingen van het VIIe Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres.

1862.

Ter nagedachtenis van Mr. C.M. VAN DER
KEMP. Amsterdam, bij H. Höveker.
Ook geplaatst in het tijdschrift: de
Vereeniging; Tweede druk, Amsterdam,
bij H. de Hoogh, 1868.

1863.

Ter nagedachtenis van J.J. LE ROY.
Amsterdam, bij H. Höveker.
Ook geplaatst in het tijdschrift: de
Vereeniging.

1866.

Over de Oudheid en de beteekenis van
het wapen van Haarlem.
Verslagen der Kon. Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, dl. X.

1866.

Voorlezing over Tapijtwerken op het
Stadhuis te Haarlem.
Kronijk van het Historisch Genootschap
te Utrecht.

1867.

Over den geest en de strekking van het
Amsterdamsche Patriciaat.
Kronijk van het Historisch Genootschap
te Utrecht.

1867.

CORNELIS HOOFT en REINIER PAUW.
Eene bijdrage tot de karakteristiek der
twee Staatspartijen in de Oude Republiek.
Verslagen der Kon. Akademie van
Wetenschappen, Afd. Letterk., dl. XI.

1867.

Over de jongste behandeling van de
geschiedenis der Oostersche volken in
Engeland.
Aanteekeningen van het verhandelde in
de Sectie vergaderingen van het Prov.
Utrechtsch Genootschap v.K. en W. 1 67.
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1867.

De anti-gezanggeest in onze
Nederlandsche Hervormde Kerk.
Tijdschrift: Stemmen voor Waarheid en
Vrede.

1867.

Supranaturalisme.
Tijdschrift: Stemmen voor Waarheid en
Vrede.

1868.

Over de beide Staatspartijen in de
voormalige Republiek der Vereenigde
Nederlanden. Amsterdam, bij C.G. van
der Post.
Afzonderlijke uitgave met bijlagen der
hierboven genoemde Verhandelingen
over CORNELIS HOOFT en REINIER PAUW.

Behalve de bovenvermelde werken en verhandelingen zijn nog door Koenen
artikelen geschreven in de Evangelische Kirchen-Zeitung (1834-1836), de Neue
Evangelische Kirchen-Zeitung (1862 en 1863), de Olijftak, de Vereeniging, de Heraut,
enz. Verder boekbeoordeelingen in: de Recensent, de Algemeene
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Konst- en Letterbode; het Letterlievend Maandschrift; de Vereeniging, de Boekzaal,
de Stemmen voor Waarheid en Vrede, enz.
Losse gedichten, meerendeels geestelijke liederen zijn geplaatst in: de
Vaderlandsche Letteroefeningen, de Vriend des Vaderlands, de Muzen-Almanak, de
Vereeniging, het Jaarboekje voor Christelijke Weldadigheid, de Magdalena, de
Heraut enz.
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Levensbericht VAN ANTHONIE CORNELIS OUDEMANS SR.
Anthonie Cornelis Oudemans werd den 11den Mei 1798 te Dordrecht geboren. Zijne
ouders waren onbemiddeld; de jaren zijner jeugd zware en drukkende jaren voor het
vaderland: wat Oudemans is geworden heeft hij aan eigen krachtsinspanning, aan
taaie volharding, aan ijzeren vlijt te danken. Nil nisi per me mocht hij met fierheid
tot zijne lijfspreuk kiezen. Oudemans toch was een self-made man en in de meeste
opzichten autodidact.
Het openbaar lager Onderwijs werd zijne levensbestemming, en allereerst was hij
aan sommige kostscholen als secondant werkzaam. Weldra echter kwam het verlangen
bij hem op om zich meer in het bijzonder aan de opleiding van een beperkt aantal
kinderen, liefst uit één huisgezin, te wijden, en verwisselde hij de betrekking van
openbaar onderwijzer voor die van gouverneur. Als zoodanig was hij eenige jaren
bij drie aanzienlijke familiën werkzaam, het laatst bij den heer Wilhem Willink Jr.
te Amsterdam.
In het jaar 1824 trad Oudemans in den echt met Jacoba Adriana Hammecker, uit
welk huwelijk negen kinderen zijn geboren, waarvan vijf zonen en twee dochters
nog
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in leven zijn, terwijl een zoon en eene dochter op jeugdigen leeftijd hem ontvielen.
Intusschen had Oudemans te Amsterdam eene kostschool opgericht, die in korte
jaren zich wegens het degelijk en flink onderwijs een zeer goeden naam verwierf en
in bloeienden toestand verkeerde. Omstreeks dezen tijd werd ook aan Oudemans,
onder den titel van Lector in de Natuurkunde, door de Amsterdamsche Afdeeling
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de taak opgedragen des Zaterdags
avonds gedurende de wintermaanden openbare lessen in de experimenteele Physica
te geven, welke lessen in de gebouwen der Maatschappij door een groot aantal
jongelieden werden bijgewoond.
Behalve de Natuurkunde behoorde ook de Geschiedenis tot de lievelingsvakken
van Oudemans. In 1824 gaf hij een chronologisch Handboek uit, en in hetzelfde jaar
verscheen van zijne hand Het leven van Hugo de Groot, voor de jeugd bewerkt, een
werkje dat destijds zeer in trek was, en door de Levens van Oldenbarneveld, Prins
Maurits en Frederik Hendrik werd gevolgd.
Zeker zijn er vele tijdgenooten met mij, die zich die boeken uit de kinderjaren nog
levendig herinneren, en in wier bibliotheekje genoemde werkjes met Engelberts
Gerrits' Levens van De Ruiter en Piet Hein eene eereplaats bekleedden.
Eene prijsvraag, uitgeschreven door de Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en
Letterkunde te Brugge, was de aanleiding dat Oudemans zich ook als dichter deed
kennen. De Kapitein-Adjudant C.A. Oudemans, Oudemans' broeder, schreef een
gedicht dat met zilver bekroond werd, en mocht in 1825 nogmaals de voldoening
smaken van dezelfde Maatschappij het zilveren eermetaal te ontvangen voor een
dichtstuk, De Menschlievendheid getiteld, en nu besloten de gebroeders hun beider
‘Dichtpogingen’ hunnen ‘Landgenooten door den druk aan te bieden.’ Die bundel
verscheen in 1827, en de broeders schaarden zich daardoor
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in de ‘gelederen’ van hen, die trachtten ‘onze nationale grootheid te verheffen,
vaderlandsliefde aan te kweeken, en de deugd als deugd te doen beminnen.’
Oudemans, ‘reeds gunstig in het gemeenebest der letteren bekend,’ voegde ‘de
v r u c h t e n zijner lier’ bij die zijns broeders, en beide trachtten door de uitgave ‘hun
burgerregt op den Nederlandschen Zangberg’ te ‘k o o p e n ,’ een recht dat anderen
reeds ‘door bijdragen in de Maandwerken’1 zich verschaft hadden.
Het kost ons moeite thans een glimlach te onderdrukken bij dat burgerrecht op
den Nederlandschen Zangberg, dat men zich verzekerde door hoogdravende gedichten
in de Letteroefeningen, bij dat ideaal van ‘de deugd als deugd te beminnen,’ en nog
meer bij de huisbakkene gezwollenheid, welke de verzen ademen. Nog geen vijftig
jaren zijn verloopen, en toch is die soort van poëzie zoo geheel verouderd dat ze
ongenietbaar voor ons is. Bij de ‘verheffing’ onzer nationale grootheid, zooals ze
toen door onze dichters werd gedreven, bewaren we de frissche koelheid van de
komkommer; en zoo we ijskoud blijven bij het lezen van tal van vaderlandsche
ontboezemingen van ‘geniën van den eersten rang,’ die ‘als om strijd den roem van
Nederland verhoogd’ hebben, als daar zijn: ‘de heeren Bilderdijk, Helmers, Tollens,
Loots, Spandaw, Warnsinck, enz.2’, dan zal men het ons zeker ook niet ten kwade
duiden, zoo we door de gedichten der gebroeders niet tot geestdrift ontvlamd worden.
Wil men een staaltje van de forsche dichterlijke Kraftsprache dier dagen, men
leze het gedicht van onzen Oudemans op De Dweepzucht , dat aldus eindigt:

1
2

Ontleend aan de voorrede dier gedichten, geschreven door C.A.O.
Dat enz. is onbetaalbaar! Alsof toen de genieën maar voor 't grijpen waren.
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En spreidt ge uw kwijlkwabzaad ooit uit in eigen tempel,
Waar gij dan schreeuwt en raast,
Dan, deze onze eeuw tot eer, haar' roem ten eeuwgen stempel,
Plaatst men er wis uit liefde en zorg een dolhuis naast.

De dichter zelf meent voor het onuitspreekbare en kakenverwringende kwijlkwabzaad
eene verontschuldiging bij het publiek te behoeven. Hij heeft het ontleend, ‘even als
Krekelzangen, en andere woorden van dien stempel, uit de fabrijk der
Domper-Ridders.’
Bij het lezen der gedichten rilt men bij de ‘monsters uit afgrondskolken
losgebroken,’ bij het ‘slanggebroed’ en de ‘vloekverbonden’, bij het ‘rondspoken
van 't helsche kwaad zijn boei ontvaren’; men houdt zijn neus dicht bij ‘den helschen
pestwalm’; men krijgt buikpijn van de ‘ijsbre weeën’, kramptrekkingen van het
‘schorpioenengift’, kippenvel van ‘den zwadder van 't slanggebroed.’
Gelukkig is dit receptenboek der dichterlijke taal van voor 50 jaren, deze
dichterlijke ‘Aaltje’ zoekgeraakt, en heeft ook Oudemans deugdelijker aanspraken
op de dankbaarheid zijner landgenooten.
Het jaar 1833 bracht eene aanmerkelijke verandering in het leven van Oudemans.
De betrekking van Hoofdonderwijzer aan de 1ste Gouvernements-school voor lager
Onderwijs te Weltevreden kwam open, en Oudemans besloot naar die betrekking te
dingen. Na als onderwijzer van den 1sten rang te zijn toegelaten, behaalde hij in eene
reeks van vergelijkende examens de overwinning op een groot aantal mededingers,
kreeg diensvolgens zijne aanstelling, en vertrok den 25 Juli 1834 met vrouw en vijf
kinderen naar Java.
Gedurende zes jaren was Oudemans met ijver en vrucht in Indië werkzaam, en
droeg veel bij tot hervorming en verbetering van het onderwijs op Java. Terwijl eene
Bijdrage over Prinsen's leerwijze, in verband met het onderwijs in Indië, in het
Tijdschrift voor Kunsten en Wetenschap-
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pen van Neêrl. Indië geplaatst werd, gaf hij ten gebruike voor de school Leesboekjes
uit geschikt voor kinderen op Java, en verschenen ook in die jaren eene Engelsche
Spraakkunst en de Eerste beginselen der Nederl. Taal, ten gebruike voor de middelste
klasse der lagere en middelbare scholen, welk laatste werkje verschillende drukken
beleefde. Het Oostersche klimaat deed intusschen aan Oudemans, diens vrouw en
een drietal kinderen zijn invloed gevoelen, en hierdoor zag hij zich genoodzaakt in
1840 een tweejarig verlof naar 't moederland aan te vragen. In 1841 keerde hij met
de zijnen in Nederland terug, en koos Leiden tot woonplaats, vooral ten behoeve
zijner zonen, waarvan de oudste zich reeds als student in de Medicijnen had laten
inschrijven.
Toen de twee verlofjaren verstreken waren en de gezondheid van Oudemans nog
niet genoegzaam hersteld was, verzocht en verkreeg hij een eervol ontslag, en kon
zich van nu aan ongestoord aan de opvoeding zijner zeven kinderen wijden. De rust
toch werd voor den werkzamen man geene rustige rust. Zelf nam hij de taak op zich
om zijne kinderen te onderwijzen: eene leerkamer werd in zijne woning ingericht,
waar geregeld van 9-12 en van 1-4, bij goed weder van 2-4 eene familieschool werd
gehouden. Ieder die Oudemans gekend heeft, zal begrijpen dat bij alles de meeste
orde en stiptheid heerschte, dat niet minder dan op eene openbare school de volgorde
der leervakken strikt werd vastgehouden. ‘Onze leerkamer was eene school in 't
klein,’ schrijft mij de Amsterdamsche Hoogleeraar Oudemans, en de uitkomsten
hebben bewezen dat de gronden, welke in die leerkamer werden gelegd, goed waren,
dat het leeren daar ‘geen spelen’ was. Oudemans deed alles om zijne kinderen eene
uitstekende opvoeding te geven; wat hij zelf begon werd later door anderen voortgezet,
en dat thans de naam der zonen met eerbied wordt genoemd, daarvan mag den
ijverigen en werkzamen vader de eerste lof worden toegekend.
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Het was gewis eene voldoening voor Oudemans, toen hij in December 1857 tot
Schoolopziener in het 3de Distrikt van Zuid-Holland werd benoemd, welke betrekking
tot April 1860 met grooten lust en ijver door hem werd waargenomen. De jarenlange
ervaring door Oudemans in verschillende betrekkingen opgedaan, zijne veelzijdige
bekwaamheden maakten hem zeer geschikt tot die taak: behalve de studie onzer taal
had hij zich steeds met groote voorliefde op de beoefening van Geschiedenis en
Cosmographie, Physica en Wiskunde toegelegd.
Op Oudemans rustte nu de zware taak de nieuwe wet van 1857 te helpen invoeren,
en de eigenaardige moeilijkheden daaraan verbonden, gevoegd bij zijn driftig en
opvliegend karakter, waren wellicht de oorzaak zijner te geringe waardeering in die
betrekking.
Sedert zijn verblijf te Leiden werd vooral de beoefening onzer moedertaal zijne
lievelingsstudie. Zijn lidmaatschap der Maatschappij in 1846, de omgang, vooral
later, met De Vries en Te Winkel wakkerden dien lust aan. In 1845 verscheen zijn
eersteling op dat gebied: Gemengde taalkundige bijdragen en bedenkingen .
Oudemans las veel en maakte van het gelezene trouw aanteekeningen. Zoo
verzamelde hij zich allengs een rijken schat van opgeteekende woorden en
uitdrukkingen, die hem bij zijn lateren lexicographischen arbeid, bij de opstellen in
verschillende Tijdschriften uitnemend te stade kwamen.
Voor onze Dietsche Letterkunde maakte Oudemans zich verdienstelijk door de
uitgave van Die Bediedenisse van der Missen, in de N. Reeks der Werken onzer
Maatschappij opgenomen, en door die van Der Ystorien Bloeme, welk werk eene
plaats vond in de Dietsche Warande.
Bij de herlevende beoefening onzer Letterkunde trok ook meer en meer het Blijspel
in de XVIIe eeuw de aandacht tot zich. De Vries verdiende nog als student zijne
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letterkundige sporen door de uitgave van Hooft's Warenar, eene eerste bijdrage tot
de kennis der volkstaal uit die dagen, die zich zoo getrouw in de Blijspelen afspiegelt.
Bakhuizen van den Brink stelde in zijne keurige recensie de hooge beteekenis van
dat Blijspel voor het volksleven in 't licht, en opende de oogen van velen voor den
krachtigen geest der XVIIe eeuw in zijne van leven en gloed tintelende stukken.
Weldra zou Ten Brink ons den te zeer vergeten Bredero nader leeren kennen. Reeds
vroeger had ook Oudemans zich tot de litteratuur van het Nederl. Blijspel
aangetrokken gevoeld, en schonk ons eerst in een paar opstellen in het Nieuw Nederl.
Taalmagazijn eene bijdrage tot De taal der 17 de eeuw, voornamelijk die der blijspelen
, en later het Woordenboek op de werken van G.A. Bredero. Voor het
Klassiek-Letterkundig Pantheon bewerkte hij ook eene uitgave van Bredero's Moortje.
Nadat vier zijner zonen hunne studie achtereenvolgens aan de Leidsche
Hoogeschool volbracht hadden, verliet Oudemans Leiden metterwoon, om zich eerst
te Amsterdam, daarna te Arnhem, en eindelijk in het laatste jaar zijns levens te
Nijmegen te vestigen. Het huwelijk zijner oudste dochter was de aanleiding dat
Oudemans met haar en haren echtgenoot naar Nijmegen vertrok.
Te Arnhem verloor hij in 1862 zijne vrouw, een verlies dat hem zeer schokte.
Doch hij vond troost en afleiding in onvermoeide werkzaamheid, en aan zijn
Woordenboek op Bredero sloot zich in 1868 het Taalkundig Woordenboek op Hooft
aan, dat als toevoegsel op het Uitlegkundig Woordenboek door het Instituut bewerkt
aan onze Maatschappij ter uitgave werd aangeboden. Intusschen had hij ook meer
en meer bouwstoffen verzameld voor zijn Middelen Oudnederlandsch Woordenboek,
waarvan het eerste Deel in 1869 het licht zag, het vijfde, dat met de letter R eindigde,
kort na zijnen dood in 1874 verscheen.
Oudemans geeft zijn werk den bescheiden titel van B i j -
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d r a g e tot een Middel- en Oudnederl. Wdb. Meer dan eene Bijdrage is het dan ook
niet: de Dietsche lexicographie kan door die uitgave niet geacht worden haar laatste
woord te hebben gesproken. Het werk is ‘uit vele Glossaria en andere bronnen
bijeenverzameld’; daarmede is ook de karakterschets van Oudemans' arbeid gegeven.
Van hoeveel ijver het getuigt, het is niet meer dan eene compilatie uit Glossaria,
waarbij de critiek niet altijd heeft voorgezeten. Hetzelfde woord vindt men vaak op
verschillende plaatsen terug, al naar gelang het anders gespeld is. Zoo zal men b.v.
de Dietsche woorden met Aen- moeten zoeken op Aen-, Ane- en An. Bij een woord,
aan de Glossaria van Lsp. en Mloep ontleend, is vaak de juiste verklaring gegeven;
bij hetzelfde woord in anderen vorm vindt men dikwerf de min juiste verklaring van
Lelong, Willems of anderen, om geen sterker woord te gebruiken. De Bijdrage kan
dienstig zijn, waar men een of ander woord zoekt en niet meer genoodzaakt is tal
van Glossariën na te slaan: men wint tijd.
Doch men bedenke, dat toen in 1869 het eerste deel het licht zag, Oudemans een
grijsaard was van 71 jaren, en men moet het bewonderen dat een man van zoo hooge
jaren nog de geestkracht bezat om een zoo groot werk te ondernemen. Is het vreemd
dat de lust om dien arbeid nog bij zijn leven voltooid te zien daaraan een zekere haast
bijzette, eene koortsige gejaagdheid, die de degelijkheid van het werk moest schaden?
Eerbied dan voor den rusteloos arbeidzamen man, die tot het laatst zijns levens aan
vele jongeren met zijn voorbeeld het schoone der leer heeft gepredikt van te werken
zoolang het dag is.
‘Tot in het begin van dit jaar (1874) heb ik den man altijd werkzaam gekend’, is
de onopgesmukte lofrede zijns zoons, dubbel schoon om hare eenvoudige waarheid.
Toen ging de 76jarige grijsaard Arnhem verlaten; zijne bibliotheek was ingepakt om
naar Nijmegen vervoerd te worden,
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en, meer nog, de gebreken des ouderdoms maakten hem het werken onmogelijk.
Eene hartkwaal had zich bij Oudemans uiterst langzaam ontwikkeld, en deed hem
nu en dan lijdende zijn. In zijn laatste levensjaar verergerde die kwaal aanmerkelijk;
zijne aamborstigheid nam toe, zijn ledematen zwollen op, slapeloosheid matte hem
af, de eetlust verminderde, en allengs meer en meer verzwakt ontsliep hij eindelijk
zacht en kalm, zonder veel geleden te hebben, den 1sten October 1874, in den hoogen
ouderdom van ruim 76 jaren.
In den nazomer van 1872 mocht ik Oudemans nog bezoeken. Hij was toen als
altijd de gulle, vriendschappelijke gastheer, wien het een genot was een ouden vriend
te ontvangen. Ondanks zijne hooge jaren was zijne levendigheid, zijn vuur nog niet
verstorven, zijn ijver nog onverminderd.
Zoo was zijn leven tot het laatst toe een werkzaam, welbesteed leven.
Leiden, Mei 1875.
E. Verwijs.
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Lijst der geschriften VAN A.C. Oudemans.
Chronologisch Handboek van de geschiedenis der voornaamste Staten, welke op het
tooneel der wereld eenige rol gespeeld hebben. Haarl. 1824.
Het leven en de lotgevallen van Hugo De Groot. Amst. 1824.
Het leven en de lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld. Amst. 1826.
Het leven en de daden van Maurits, Prins van Oranje-Nassau. Amst. 1832.
Het leven en de daden van Frederik Hendrik, Prins van Oranje-Nassau. Amst.
1835.
Engelsche Spraakkunst, bevattende de voornaamste regels der Engelsche taal
enz., volgens Walker. Dordr. 1836.
Eerste Beginselen der Nederlandsehe Taal, ten gebruike voor de middelste klasse
der lagere en middelbare scholen. Amst. 1837.
Tweede druk. 1848.
Eerste Beginselen der Nederlandsehe Taal, ten dienste der scholen. 5de Druk.
Nijmeg. 1848.
Bijdrage over Prinsen's leerwijze, in verband beschouwd met het onderwijs in
Neêrlandsch Indië. Batavia 1839.
In het Tijdschrift voor Kunsten en Wetenschappen van Neêrl. Indië.
Leesboekjes geschikt voor kinderen op Java. Batavia.
Gemengde taalkundige bijdragen en bedenkingen. Leiden 1845.
Die Bediedenisse van der Missen, met ophelderende aantt. voorzien.
In de N.R.v. Werk. d. Maatsch. v. Ned. Letterk. VII, 1852.
Der Ystorien Bloeme, dat is: de Legende der Heiligen (Apostelen) in Dietsche
dichtmaat, naar het Hs. der Maatsch. v. Nederl. Letterk. te Leiden afgeschreven en
met ophelderende aanteekeningen voorzien. Amst. 1857.
In de Dietsche Warande, 1855-57.
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Woordenboek op de Werken van G.A. Bredero. Leid. 1857.
N.R.v. Werk. d. Maatsch. v. Ned. Letterk. Dl. IX.
Het Moortje, Blijspel van Gerbrand Adriaenzsen Bredero. Met een levensbericht
van den dichter en ophelderende aanteekeningen.
In het Klassiek-Letterkundig Pantheon, Schiedam 1859.
Taalkundig Woordenboek op de Werken van P.C. Hooft, ter aanvulling en
verbetering van het Uitlegkundig Woordenboek op Hooft, uitgegeven door de Tweede
Klasse van het voormalig Koninklijk-Nederlandsch Instituut. Vanwege de Maatsch.
d. Ned. Letterk. te Leiden, bewerkt door A.C.O. Leiden 1868.
Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek uit vele Glossaria
en andere bronnen bijeenverzameld. Arnh. 1869-74. Dl. I-V (A-R).

Verspreide Opstellen.
In het Archief voor Nederl. Taalkunde, verzameld door Dr. A. De Jager.
Toelichting van het woord bril, in Hoofts Warenar voorkomende. Dl. I, 165-169.
Greyden en Greyen. Dl. I, 273-278.
Engien. Dl. II, 89-96.
Gewant. Dl. III, 76-81.
Gissing en Onderzoek, Dl. IV, 245-268.
In het Magazijn van Nederl. Taalkunde (uitgeg. door L.A. Te Winkel):
Verklaring van eenige Maleische Woorden. Dl. I. 30-35.
Kindsheid of Kindschheid, ter aanduiding van den jeugdigen leejtijd. Dl. I, 50-52.
Taalkundige Bijdragen en Bedenkingen. Dl. I, 106-117; 145-162; II, 97-115.
Boekbeschouwing. Lijst van Woorden en uitdrukkingen met het Nederltaaleigen
strijdende, bewerkt door Matthijs Siegenbeek. Dl. I. 211-223; 298-315; II, 65-79;
228-247.
Eenige afleidingen. Dl. III, 189-205; 266-277.
Over het verloop der Nederlandsche taal, sedert de laatste twee eeuwen. Dl. III,
278-300; Dl. IV, 120-137.
Iets over de werkwoorden van herhaling en during. Dl. IV, 261-271.
De analogie onzer taal, beschouwd in verband met het gebruik. Dl. V, 271-287.
In het Nieuw Nederl. Taalmagazijn, verzameld door L.A. Te Winkel. Losse
gedachten over het werkwoord zorgen, en de woorden bezorgd en onbezorgd. Dl.
III, 1-7.
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Iets over laden en ghemeit. Dl. III, 7-16.
Is vroedkunde geen goed woord? Dl. III, 16-20.
De taal der 17de eeuw, voornamelijk die der blijspelen, beschouwd in hare nu
verouderde woorden, spreekwijzen en uitdrukkingen. Dl. IV. 1-36; 77-110.
In den Taalgids, onder redactie van Dr. A. De Jager en Dr. L.A. Te Winkel.
Terechtwijzing (over Tabak drinken). Dl. I, 224-25.
Werkwoorden van herhaling en during. Dl. II, 40-56.
In den Gids, 1850.
Verslag van Bormans' Leven van S. Christina. Dl. II, 114-123.
Gedichten van C.A. Oudemans en A.C. Oudemans. Amst. 1827.
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Levensberigt VAN MR. JACOBUS PETRUS DE FREMERY .
Op den 12en Augustus 1874 ontviel aan de Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde een harer leden, Mr. Jacobus Petrus de Fremery.
Hij werd op 25 February 1800 te Leiden geboren, en was oudste zoon van Casparus
de Fremery, (oudste der beide zonen van den thesaurier der stad, Jacobus de Fremery1,
en van diens waardige echtgenoote Ursule Hortense Sprecher de Bernegg, dochter
van een Zwitsersch kolonel in Statendienst.
Ten tijde van het springen van het buskruidschip in het Rapenburg, 12 January
1807, bevond de jonge de Fremery zich met zijn broeder Jan op de school van het
Leidsch Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en werd, minder
gelukkig dan zijn broeder die ongedeerd bleef, van onder de puinhoopen met zware
wonden, voornamelijk aan het hoofd, gered. Verscheidene dagen bewusteloos,
herstelde hij langzaam.

1

Afkomstig uit een tak van een Lotharingsch geslacht van dien naam, in Henegouwen
gevestigd, welke wegens omhelzing van het protestantsch geloof naar Nederland is gevlugt.
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Hij bezocht de Latijnsche school met vrucht, getuige het groot aantal prijzen in zijne
boekerij. Op zestienjarigen leeftijd werd hij student te Leiden, waar hij zich door
ernstige studien, zoo in de letteren en in de regten, onderscheidde, het voorregt
genietende de lessen bij te wonen der uitstekende hoogleeraren Kemper, Tydeman,
Smallenburg, van der Palm, van de Wijnpersse en Bake, en ook, gezamenlijk met
eenige anderen,1 bijzondere lessen van
1

Namelijk Groen van Prinsterer, A. Brugmans, S.J.E. Rau, H.A. Dijckmeester, W.A.
Schimmelpenninck van der Oije, W. Boreel van Hogelanden, en B.A. Nauta. Zij vonden
aanleiding hem deswege een kostbaar geschenk aan te bieden. Hoe hoog de lessen van den
grooten leermeester door hen geschat werden moge blijken uit den volgenden door de Fremery
gestelden, door allen geteekenden brief:
Hooggeachte en Zeer Geliefde Leermeester!
De verplichting die wij aan uwe goedheid hebben is zoo groot, en het gevoel daarvan zoo
levendig bij ons allen, dat het eene vergeefsche poging zoude zijn om u onze dankbaarheid
uit te drukken. Maanden achtereen hebt gij in uwe onschatbare voorlezingen en even
onschatbare gesprekken een groot gedeelte van den tijd die u zoo kostelijk is, ten onzen beste
opgeofferd. Diezelfde zucht om ons nuttig te zijn heeft u noch moeite noch vermoeijenis
doen ontzien in het voorstellen van hetgeen naar uwe overtuiging waarheid is. En deze
voorstelling zelve hoeveel heeft ze niet toegebracht tot onze ware verlichting en de vorming
van ons hart! Niet alleen hebt gij ons in de zoo veel omvattende en voor ieder Nederlander
allergewichtigste geschiedenis van ons vaderland rondgeleid en ons derzelver zamenhang
juist en treffend voorgesteld; niet alleen hebt gij ons van zoo veele andere wetenschappen
en soorten van kennis als zich in den loop dier geschiedenis of uwer gesprekken opdeden,
uit den schat van uw genie en geleerdheid de belangrijkste inzichten en denkbeelden
ruimschoots medegedeeld: maar, wat het voornaamste is, gij hebt ons geleerd dat al die
wetenschappen op den Godsdienst moeten steunen of volmaakt met dezen overeenstemmen,
en alleen dienstbaar zijn aan de ware en hooge bestemming van den mensch.
Gij ziet, hooggeschatte leermeester, dat wij beseffen hetgeen wij u verschuldigd zijn en zult
dus gaarne gelooven dat het nevensgaande in onze oogen geene belooning is; want hoe
zouden wij u op deze wijze kunnen beloonen? maar slechts een blijk van de dankbaarheid
die het u aanbiedt en (dit ten minsten hoopen wij) een middel ter veraangenaming van uw
leven. God, eerwaardige grijzaard, die u als door een wonder voor het geluk van velen schijnt
te sparen, verlenge hetzelve in gezondheid en het bestendig genot uwer zielskracht: Hij
schenke u in alle uwe betrekkingen, voornamelijk in die van echtgenoot en vader, de
hoogstmogelijke zegeningen en beloone u reeds hier beneden voor uwe pogingen tot ons
welzijn, door u te doen zien dat wij uwe lessen opvolgen en ons daardoor uwe vriendschap
trachten waardig te maken. Het aanbod dezer vriendschap, 't welk wij erkentelijk hebben
aangenomen, doet ons vertrouwen dat wij derzelver vruchten bij voortduring zullen mogen
plukken, en in de hoop dat de gelegenheid daartoe ons dikwijls gunstig zijn zal, hebben wij
de eer en het genoegen van ons met de meeste hoogachting te noemen
Uw dankbare leerlingen
.........
Het voor allen bestemd hartelijk antwoord 't welk Bilderdijk hierop aan de Fremery deed
toekomen, luidt als volgt:
WelEdele Heeren, veel geliefde Vrienden!
Boven alle uitdrukking heeft mij de aandoenlijke brief en het daarbij gevoegde verplichtend
geschenk, dat mij gisteren op het onverwachtst van u toekwam, getroffen; en ik ben buiten
staat u 't gevoel van mijn hart, daarbij opgewekt, af te schetsen. Mijne geheele ziel werd
daarbij als met een verhemelden weêrklank van zichzelve doordrongen, en wat kan ik dan
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Bilderdijk. Hij was praeses van het literarisch dispuutcollegie ‘Inter nos Amicitia’,
welks vijftigjarig bestaan hij

der Algoedheid dank zeggen, het gemoed mijner Hoorderen derwijze van die beginsels en
van die zucht te hebben mogen vervullen, die gij wel van mij hebt willen hooren, overwegen,
en aannemen? Mogen zij u-allen, en ieder van u, in alle betrekkingen gezegend zijn, en tot
bron van dat waarachtig geluk strekken, dat geen boze of verbasterde wareld verstoren of
ontweldigen kan! Dat uwer aller vriendschap, uwer aller liefde mij steeds dierbaar zal zijn,
daarvan vertrouw ik de verzekering hier niet noodig te hebben. Gij hebt in mijne ziel gelezen,
en zult (ik twijfel des niet) overtuigd zijn van het genoegen, hetwelk het mij altijd zijn moet,
u en elk uwer nuttig te zijn. Schenkt mij dit genoegen waar het zijn kan, en gelooft dat er
niets meer dan dit eenige noodig was om mij aan hen te verbinden, wier ziel zoodaniger
wijze met de mijne instemt, als ik steeds in uwe harten meende te lezen en thands zoo
aandoenlijk voor mij uitgedrukt vinde.
Hebt dank voor uw vereerend geschenk, 't geen mij van u, door de wijze waarop het mij
toegebracht wordt, onschatbaar gemaakt is, en gelooft mij ten allen tijde en in alle
betrekkingen onveranderlijk
Uwen oprechten en hartelijken vriend
Leyden, den 2en May, 1822.
W. Bilderdijk.
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op lateren leeftijd (in 1866) mogt medevieren. Ook was hij praeses der juridische
faculteit, en secretaris van Concordia, een genootschap tegen het geplaagd worden
der jonge studenten, 't welk ontbonden is, toen met de andere partij op dat punt was
overeengekomen.
In 1819 beantwoordde hij eene door de Hoogeschool te Groningen uitgeschreven
letterkundige prijsvraag: ‘Cum in nostra, uti in omnibus aliis linguis, vocabula sint
vel primitiva et simplicia, vel derivativa magis et composita: enumerentur primo
praecipuae et distinctae derivatorum nostrorum et terminationes et particulae praefixae,
(quales sunt exempli gratia ‘schap, heid, lijk, baar, zaam, be, ge, ver, etc.’) earumque
origo et vis, quoad ejus fieri possit, paucis explicentur. Ostendatur porro qua ratione
quibusque et quam variis modis duo aut plura vocabula componamus, connectamus,
et quasi conglutinemus; atque in his omnibus denique breviter linguae vernaculae
prae nonnullis aliis Europae linguis, nominatim Francica, demonstretur copia, ubertas,
praestantia et cum Graeca con-
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sensus.’ - Het gouden eermetaal viel hem hierop te beurt, en zijn geschrift is in druk
verschenen.
Te veel inspanning (in verband met zware hoofdpijnen, gevolg ook van zijn vroeger
ongeval in 1807) dwong hem af te zien van eene prijsvraag op historisch gebied,
waarvoor hij reeds vele bouwstoffen had verzameld, als ook van het promoveren in
de letteren, in welke hij candidaat was. In de beide regten verkreeg hij 26 Juny 1823
den doctoralen graad op: ‘Observationes juris ad quaedam Nepotis loca in vita Attici.’
Hij vestigde zich aanvankelijk als advocaat te 's Gravenhage onder de leiding van
zijnen sedert als raadsheer overleden bij uitnemendheid regtskundigen oom Mr. P.I.
de Fremery, doch, weldra genoodzaakt ook aan het stadsleven vaarwel te zeggen,
werd hij in 1824 Schout (later Burgemeester) van 's Gravenzande; in 1826 Notaris
aldaar, welke betrekking hij tot aan zijn dood vervulde.
In 1831 werd hij lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, eene relatie
steeds op hoogen prijs door hem gesteld.
In 1840 Lid der Staten van Zuid-Holland.
Voorts was hij Schout, Secretaris, en Penningmeester der beide ambachten van 's
Gravenzande, gedurende veertig jaren Penningmeester van het Noordland; ook
plaatsvervanger van den Kantonregter van Naaldwijk.
Zijne arbeidzaamheid en welwillendheid in zijne medewerking inzonderheid ook
voor kerk en school, zijne krachtige hulp tot oprigting eener Christelijk-nationale
school te 's Gravenzande, worden met erkentelijkheid herdacht.
Hij trad te Zutphen op 9 April 1824 in den echt met Mejufvrouw Sara Jacoba
Hester Nederburgh, dochter van den Staatsraad Mr. S.C. Nederburgh, vroeger
Commissaris Generaal over Nederlandsch Indie. Hun oudste zoon, Consul der
Nederlanden te San Francisco, is insgelijks lid der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde.
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Sedert 1824 woonde de heer de Fremery als eigenaar op het landgoed Ouwendijck,
waar hem acht kinderen werden geboren, waarvan twee vroeg zijn overleden.
In zijn karakter lag het anderen van dienst te zijn. Ten gerieve van een zwager,
stelde hij zich in 1849 niet herkiesbaar als lid der Staten van Zuid-Holland. Ter wille
van een vriend deed hij in 1847 afstand van zijn burgemeesterschap. In 1869 legde
hij ten nutte van een ander het ontvangerschap der gemeente neder. Zoo als hij zich
uitdrukte, ‘toen het beter was dat een ander in mijn plaats kwam.’ Bij het verpachten
zijner landerijen was hij er op bedacht den huurders steeds een ruim bestaan te
verschaffen. Vele personen en menige nuttige inrigting werden bijgestaan met raad
en daad.
Doch ook op andere wijzen betrachtte hij de liefde tot zijnen naaste.
Evangeliebelijder rekende hij het zich tot pligt ook aan diens geestelijk welvaren
gelegen te laten liggen, en greep hij menige gelegenheid aan om, door voorbeeld en
raad, zijn standvastig geloof en veelzijdig onderzoek der Heilige Schrift aan anderen
dienstbaar te doen zijn.
Te midden van velerlei bezigheden kon hij zich slechts weinig op wetenschap in
het algemeen toeleggen, doch hij trachtte veel te doen aan practische en theoretische
godsdienst-wetenschap, en na een onbevangen onderzoek bevond hij dat de Bijbel,
in geloovigen zin opgevat, de vaste en zekere grondslag is voor de ware godsdienst,
en alzoo dit bij hem vast stond, heeft hij zich in zijne studien voornamelijk bepaald
bij de wetenschap van het practische Christendom.
Zijne geliefkoosde spreuk was een bijbeltekst: ‘De Heer is nabij’ (Phil. IV : 5b ).
Deze waarheid ten volle en ten allen tijde erkennende, was hij, ook in droefheid en
tegenspoed, in hooge mate onderworpen en tevreden.
Met grondige regtskunde en bijbelkennis, onwrikbaar in
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hetgeen voor hem het ééne noodige was en bleef, paarde hij een nederig gemoed en
naauwgezetheid om ieders meening op de meest voordeelige wijze uit diens standpunt
te verklaren.
De Fremery's vriendschap was veel waard; want hij was, te midden van velerlei
bezigheden, volvaardig in hulpbetoon.
In den aanvang van 1864 (31 January) ontviel hem, na een langdurig, doch geduldig
doorgestaan lijden, in de hope des wederziens, zijne lieve en godvruchtige
Echtgenoote, met wie hij bijna veertig jaren in een gelukkigen echt vereenigd was
geweest.
Kenmerkte hem eene trouwe liefde voor zijne gade, niet minder bleek zijne
vaderlijke, steeds onvermoeide hartelijkheid. Voor zijne kinderen was geene
opoffering te groot: getuige o.a. zijn meer dan twintigjarigen ijver, in het belang
zijner in Californie gevestigde drie oudste zonen, op een hem vreemd terrein van
handel en finantiën, doch 't welk hij zich, met een veel omvattend doorzigt, in groote
mate eigen gemaakt had.
Zeer trof hem de dood, (28 Mei 1869) van zijnen jongsten zoon Petrus Isaäcus,
Burgemeester van Monster, eene weduwe met drie jonge kinderen achterlatende, en
later (14 November 1872) van zijne jongste dochter Adèle Johanna, wier trouwe en
liefdevolle zorg hem het leven veraangenaamde op het door afsterven of afwezen
van alle andere kinderen eenzaam geworden Ouwendijck1.
Steeds bleef hij zeer werkzaam in het notaris-ambt en in uitgebreide briefwisseling
en andere bezigheden, en ook in het bezoeken van vrienden in alle oorden des lands,
ofschoon bij toeneming het reizen hem moeijelijk en het gaan zonder behulp bijkans
onmogelijk werd.
Zijn uiteinde was zacht. Hij stierf op den huize Ouwen-

1

Zijn geliefd buitenverblijf in de nabijheid van het dorp.
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dijck, onder de gemeente 's Gravenzande, in het vijf en zeventigste levensjaar.
Gelukkig was zijne dochter Pijnacker Hordijk bij zijn sterven tegenwoordig. Zij had
hem goeden nacht gewenscht en schijnbaar vrij wel verlaten. Straks hoorde zij hem
zuchten; weinige oogenblikken daarna blies hij den adem uit.
Na een geloof in de liefde werkzaam is de bijvoeging In den Heer ontslapen
vergund.
Met weemoedige bereidvaardigheid voldoe ik aan de uitnoodiging om bij deze mij
medegedeelde Levensschets een woord te voegen omtrent De Fremery, zoo als ik
dezen Academievriend van 1817 tot 1874 gekend heb.
Door uitnemenden aanleg en onverdroten werkzaamheid scheen hij voor een
glansrijke loopbaan gevormd en bestemd. Maar telkens, en reeds in de vaart zijner
jeugdige veerkracht, werd hij door schier onafgebroken teleurstellingen en
wederwaardigheden gestuit. Een moeitevol leven werd de veeljarige oefenschool
van den Christen. Hij doorliep ze met kalme berusting, met beginsel-vastheid,
aanvankelijk door sommigen als stoïcijnsche onwrikbaarheid beschouwd, maar bij
toeneming verhoogd en geheiligd, onder eene reeks van smartelijke verliezen, tot
dankbaren ootmoed: ‘'t Is wèl, Goedheidsfontein! 't Is wèl AL wat Gij doet.’ - Niemand
minder dan hij heeft zich het Evangelie geschaamd. Hij beleed het met de
zachtmoedigheid die jegens medezondaren betaamt, maar tevens met eene ook aldus
voor de wereld aanstootelijke beslistheid. Hij rekende het een voorregt, een eer, te
deelen in den smaad waarmeê, in onze jeugd en mannelijken leeftijd veel meer nog
dan thans, elke Evangelische werkzaamheid, op het gebied van Staat, Kerk, en School,
een voorwerp was van afkeer en spotternij. Geloofsgetuige te zijn, was en werd hem
telkens meer behoefte en voorregt. Bij de Vergade-
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ringen van Christen-vrienden voor Evangelisatie of onderwijs, in welk gedeelte van
het land ook, was Fremery, zelfs toen hij zich met moeite op krukken bewoog, een
voorbeeld van ijver en volharding.
Bij het vernemen van zijn afsterven schreef ik aan zijne kinderen: ‘De
academie-vriendschap hield, onder velerlei lotwisseling, meer dan een halve eeuw
onafgebroken stand. Van bijna niemand heb ik steeds zoo veel blijken van hartelijke
belangstelling gehad. Bijna niemand ontmoet die zich, onder allerlei omstandigheden,
in lief en leed, in naauwgezette pligtbetrachting en kalme berusting, zoo gelijk bleef.
Voeg er bij dat, naarmate ook voor hem Christus de weg, de waarheid en het leven
was geworden, ik telkens meer zijn trouw en eenvoud in het getuigenis geven, door
woord en wandel, heb mogen opmerken; ook de vastheid en blijmoedigheid zijner
hoop, enkel op de verdiensten van onzen Zaligmaker gegrond.’
Het overlijden van De Fremery was plotseling. Over het al dan niet wenschelijke
hiervan liep, kort te voren, in een bezoek dat hij met onzen vriend Saaymans Vader
mij bragt, ons laatste gesprek. Uit deze ernstige gedachtewisseling bleek mij op nieuw
de onwrikbaarheid van zijne persoonlijke en blijmoedige vasthouding aan Gods vrije
genade, waarmêe de zondaar, door het geloof geregtvaardigd, ook in een dal der
schaduw des doods weet: ‘Het leven is mij CHRISTUS en het sterven is mij gewin.’
27 Juni 1875.
Groen van Prinsterer.
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Levensbericht VAN DR. L.S.P. MEIJBOOM .
't Was een droeve morgen in Neerlands hoofdstad, toen daar van mond tot mond de
treurmaar rondging, dat de dood haar een harer verdienstelijkste burgers ontroofd
had. 't Was die van den 13den November des vorigen jaars. ‘Hebt gij het al gehoord,’
vroeg met bedrukt gelaat de een den ander ‘weet gij het reeds? Meijboom is
hedennacht plotseling overleden.’ Op den 11den October had hij de voormiddagbeurt
in de Zuiderkerk vervuld. Een paar dagen later werd hij door rheumatische pijnen,
van koorts vergezeld, op het ziekbed geworpen. Wel scheen het aanvankelijk dat hij
herstellen zou, maar op 't onverwachtst openbaarde zich een hartkwaal, die hem
binnen weinig uren tot tweemalen toe een hevige benauwdheid met schier geheele
wegzinking van krachten veroorzaakte en voor het behoud van zijn leven vreezen
deed. Toch was alle hoop nog niet vervlogen. Integendeel zij wies aan met den dag,
zoo niet voor hem zelven, dan toch voor hen die zorgend zijne legerstede omringden
of belangstellend naar hem kwamen vragen, want de benauwdheden herhaalden zich
niet, de hartslag was regelmatig geworden, geen enkel onrustbarend verschijnsel
vertoonde zich. Ook
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zijn geneesheer zag de toekomst niet meer zoo donker in en vond er geen bezwaar
in dat zijn oudste zoon naar zijn standplaats terugkeerde. Maar deze stelde zijn vertrek
nog een dag uit, daar de kranke zich minder wel gevoelde; doch ook nu zag de
geneesheer niets verontrustends en toch .... even na middernacht stond Meijboom's
echtgenoot met hare aanwezige kinderen bij het lijk van den innig geliefden man en
vader. Op den 17den brachten wij het in diepe verslagenheid ten grave. Een tallooze
menigte uit elken stand nam aan die sombere plechtigheid deel. De woorden bij de
open groeve gesproken en meer nog de tranen daar geschreid getuigden van den
algemeenen rouw over het onherstelbaar verlies door land en stad, maar inzonderheid
door de Ned. Hervormde gemeente te Amsterdam geleden.
Maanden zijn sedert voorbijgegaan. Bij de drukte van ons leven in eene groote en
woelige stad, bij de talrijke bemoeiingen, die de zorg voor onze gezinnen en de
waarneming van ons bedrijf of ambt vereischt, bij den stortvloed van meer of minder
belangrijke gebeurtenissen, die elkander gestadig opvolgen, zijn de indrukken, die
men ontvangt van hetgeen buiten de eigen woning omgaat, zelden van blijvenden
aard. Nergens is men spoediger vergeten dan in Amsterdam. Dat hoort men hier
meermalen verzekeren en de ervaring leert dat het geen uit de lucht gegrepen woorden
zijn. Op dien regel zijn evenwel uitzonderingen en tot deze behoort ongetwijfeld de
man, wiens beeld ik schetsen ga, maar dat inderdaad zóó diep in veler hart geprent
is, dat er nog menige Novembermaand over zijn graf zal moeten henenvaren, eer het
uitgewischt en MEIJBOOM'S naam en werk vergeten zijn zal.
Ik begin niet met de verzekering dat ik de taak, mij vanwege onze Maatschappij
opgedragen, schoorvoetend op mij heb genomen en haar gaarne aan bekwamer hand
toevertrouwd gezien had. Veeleer heb ik verlangd dat geen
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ander dan ik zou worden uitgenoodigd het gewenschte levensbericht te stellen, niet
omdat ik mij daartoe boven anderen bevoegd of in staat rekende, maar om een daad
van piëteit te volbrengen jegens een vriend, met wien ik jaren lang als met een broeder
heb verkeerd. Ik vlei mij zelfs dat niemand, die ons beiden in onze intieme betrekking
tot elkander heeft gekend, mij van verwaandheid zal beschuldigen, als ik hier in
herinnering breng wat Van Der Palm in zijne beroemde Redevoering op Borger
sprak: ‘Misschien was het dwaze begoocheling, - maar ik verbeeldde mij, indien
men de schim van Borger had kunnen raadplegen, dat hij mij niet als lijkredenaar
versmaad zou hebben; gelijk ik, indien ik stervende een lijkredenaar kon verdiend
hebben, mij dien in Borger zou gewenscht hebben.’ Och! schertsende voegde de een
den ander wel eens toe: ‘pas op, want overleef ik u, dan word ik stellig geroepen om
te vertellen wat ik weet,’ en nu ..... hij stierf den dood des rechtvaardigen en ik zit
thans neder, met de pen in de hand, allermeest om mij zelven het weemoedig genot
te verschaffen de bijzonderheden van dat leven te herdenken, dat ook op het mijne
een weldadigen invloed heeft gehad.
Heb ik misschien de bezwaren aan mijn taak verbonden te licht geschat? Ik durf
het niet ontkennen; want nu het er op aankomt mijn woord gestand te doen valt zij
mij zwaarder dan ik ze mij vroeger had voorgesteld. Voor een deel ligt de schuld er
van bij onze Maatschappij, die het op zichzelf prijzenswaardige besluit nam de
biografiën harer gestorven leden binnen een bepaald aantal bladzijden te beperken
en de stellers er van dringend te verzoeken geen l o f r e d e n e n te schrijven, maar
slechts de stof bijeen te brengen, waaruit later de geschiedvorscher zal kunnen putten.
Maar nu het Meijboom geldt, zal ieder die weet h o e v e e l hij gewerkt heeft, mij
gereedelijk toestemmen dat ik bij een plichtmatig streven naar beknopt-
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heid groot gevaar loop aan de volledigheid te kort te doen en dat het mij wel eens te
moeielijk zou kunnen vallen mijne bijzondere gevoelens van waardeering en
vriendschap aan de objectiviteit van een eenvoudig verslag ten offer te brengen.
Desniettemin wil ik beproeven wat ik vermag.
LOUIS SUSON PEDRO MEIJBOOM , dus genoemd naar de eerste vrouw zijns vaders,
die Louise, Susanna, Petronella heette, werd den 2den April 1817 te Emden in
Oostvriesland geboren. Zijne ouders, CLAAS MEIJBOOM, portretschilder, en MARIA
ELISABETH STRAUSS, beide verstandige en godsdienstige menschen, lieten zich veel
aan zijne opleiding gelegen zijn en daar zijne keus zich reeds vroeg op het
predikantsambt gevestigd had, werd zijne opvoeding van den beginne af naar zijne
toekomstige bestemming geregeld. Ook voor hen is de vrucht der zorg aan hun
oudsten zoon besteed niet achtergebleven. Beiden was het voorrecht beschoren
getuigen te zijn van zijn optreden in vijf gemeenten en van den zegen, die overal op
zijn werk rustte. Zijn vader stierf in het vierde jaar, nadat hij te Amsterdam de
evangeliebediening aanvaard had; maar zijn moeder, aan wien hij innig verknocht
was, en die na den dood van haar echtgenoot hare laatste levensjaren in zijne woning
sleet, bleef hem bijna ten einde toe op zijn weg vergezellen. Slechts veertien dagen
mocht hij haar overleven en 't heeft zijn lijden niet weinig verzwaard, dat hij, zelf
roerloos aan 't bed gekluisterd, onmachtig was haar in eigen persoon eenig blijk van
kinderlijke zorg en liefde te geven, dat het hem niet vergund was haar de oogen toe
te drukken en haar stoffelijk overschot grafwaarts te brengen.
Vijf jaren oud verhuisde hij met zijne ouders naar Assen. Hoe genotvol waren
voor hem de herinneringen aan de dagen zijner jeugd, in Drenthe's vriendelijke
hoofdstad doorgebracht! Van de gezonde lucht, die men er inademt,
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genoot hij dagelijks met volle teugen. 't Kostte vrij wat moeite hem in huis te houden.
Zijn hart trok hem naar de bosschen. Dáár kon men dan den toekomstigen geleerde
vinden in de schaduw der dennen peinzend neergezeten met een boek in de hand. 't
Geleek er niets naar. Met zijn makkers draven, springen, klauteren, stoeien, dat was
zijn lust en zijn leven en als de vorst het water bevloerde, dan werden fluks de
schaatsen aangebonden en dra was in snelle vaart een punt op verren afstand bereikt.
Zoo groeide de knaap tot een flinken, fermen jongeling op en vergaderde hij zich
een kapitaal van gezondheid en kracht, waarvan hij tal van jaren in een gehard
lichaam, tegen allerlei invloed van het weer en zware vermoeienissen bestand, de
renten getrokken heeft. Vóór zijn veertigste jaar dekte hij zich nooit, hoe fel de winter
wezen mocht, met een overjas, maar na dien tijd, toen hij door een hevige ziekte veel
geleden had, gaf hij aan den drang der zijnen toe en schafte zich dit in ons klimaat
onontbeerlijk kleedingstuk aan, doch van dunne stof en om het slechts van het late
najaar af tot in de vroege lente te gebruiken.
Hoe gaarne hij zich als knaap in de buitenlucht ophield en hoe moeielijk hij tot
stilzitten te bewegen was, toch had hij lust in 't leeren en toonde hij aanleg voor
studie; maar hij was verbazend vlug en hoeveel tijds ook 's zomers in de bosschen
en op het water, of 's winters op het ijs gesleten werd, geen zijner leermeesters had
zich over hem te beklagen. Voor de ontwikkeling van zijn verstand bood Assen hem
de schoonste gelegenheid. Op de school van den heer Schenkel maakte hij zulke
goede vorderingen, dat hij tijdig naar het gymnasium kon gezonden worden. Aan
het hoofd dier inrichting stond destijds Dr. H.J. Nassau, een man van naam onder de
litteratoren en paedagogen, van wien Meijboom steeds met de grootste erkentelijkheid
sprak en in wien hij het altijd roemde, dat hij er zich bovenal op toelegde zijne
discipelen zoo veel-
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zijdig mogelijk te ontwikkelen. Van mathesis werd o.a. veel werk gemaakt en op
een goeden stijl in zuiver Hollandsch werd niet minder gelet, dan op een grondige
kennis van de oude talen. Van den predikant Dr. G. Bentthem Reddingius leerde hij
inmiddels de beginselen van het Hebreeuwsch en zóó goed toegerust kwam hij, nog
geen zeventien jaren oud, aan de Groninger hoogeschool, dat hij reeds in het begin
van zijn tweede studiejaar, na afgelegd propaedeutisch examen, aan het vak zijner
keuze beginnen kon. Hij legde er zich met de borst op toe. De hoogleeraren van
Oordt, Hofstede de Groot en Pareau, onder wier leiding hij zich voor het predikambt
zocht te bekwamen, mannen vol enthusiasme voor hunne eigenaardige opvatting van
godsdienst en christendom, gaven hunne lessen met steeds toenemende opgewektheid
hunnerzijds en onder gestadig klimmende belangstelling van den kant hunner
hoorders. Dat zij er in geslaagd zijn ook Meijboom in hun voetspoor te doen treden,
heeft de uitkomst bewezen en dankbaar heeft hij tot op het laatst zijns levens erkend
dat hij in hen niet slechts uitstekende gidsen naar het heiligdom der wetenschap,
maar ook trouwhartige vrienden gevonden heeft. 't Meest voelde hij zich aangetrokken
door Pareau en zoo er iemand is geweest, die op Meijboom's vorming een
overwegenden invloed heeft gehad, dan was het die even humane als geleerde Pareau.
Ofschoon Meijboom zich bij voorkeur bezig hield met de theologie, toch verzuimde
hij niet zijne letterkundige studiën voort te zetten. Daaraan had hij te danken, dat het
door hem ingezonden antwoord op de vraag der Litterarische faculteit te Leiden naar
‘het ideaal van den volmaakten wijze bij de oude wijsgeeren’ den prijs behaalde. 't
Was in 1837 en bij die gelegenheid ontmoette ik hem het eerst. Nog heugt mij hoe
hij toen een avond met ons doorbracht in het bekende Leidsche studentengezelschap
[illustration], hoe hij er gevierd en bewonderd werd, niet het
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minst toen hij een gloeienden toast sloeg en in het Hoogduitsch een versje
improviseerde, dat hij tot gedachtenis aan zijn bezoek in ons album schreef.
Dat de studie der philosofie hem evenzeer bekoorde, bleek in 't volgende jaar, toen
hij andermaal - doch nu te Groningen - bekroond werd wegens zijne prijsverhandeling
over ‘de verdiensten van Fr. Hemsterhuis in de behandeling der vraag over God en
godsdienst’, wier bewerking hem zooveel smaak in de werken van dien wijsgeer
vinden deed, dat hij besloot er te eenigertijd eene nieuwe uitgave van te bezorgen.
Aan dat plan heeft hij later gevolg gegeven en in de Voorrede, die hij er aan
toevoegde, gaf hij tevens een proef van zijne bedrevenheid in de fransche taal. Om
deze prijsverhandelingen zonder collegeverzuim te kunnen schrijven en om geheim
te houden dat hij mede naar het eeremetaal dong, bleef hij elke week twee nachten
op. Hij had het er op gezet en trouw hield hij vol. Maar zoo ging het steeds. Een
verbazende w i l s k r a c h t behoorde van jongs af tot zijne meest kenmerkende
eigenschappen. Had hij na rijp beraad een besluit genomen, dan werd het, in weerwil
van de bezwaren, die zich soms later opdeden, ten uitvoer gebracht.
Als student verkeerde hij niet uitsluitend met theologanten, maar zocht ook den
omgang met degelijke beoefenaars van andere wetenschappen. Onder zijne
medestudenten was hij, zoowel om de uitgebreidheid zijner kennis als om het
aangename van zijn gezelschap, gezocht en bemind. Hoewel hij oneindig meer
behagen vond in een wetenschappelijk discours dan in een luidruchtig feest, zoo
vergat hij toch het dulce est desipere in loco niet, en men kon hem ook vinden waar
men het vrolijk iö vivat! schallen deed; doch slechts als er reden tot feestvieren was,
en zoolang de feestvreugd de grenzen der matigheid niet overschreed. 't Liefst was
hij dáár waar de geestigheid van den een die van den ander uitlokte en het vernuft
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van den een dat van den ander scherpte. Een dorre, drooge geleerde was hij in geene
periode van zijn leven, allerminst in de onbezorgde dagen van zijn academietijd.
Kon hij er zichzelf in een goede luim mee brengen en anderen er een lach door
ontlokken, dan gaf hij gaarne toe aan onschuldige scherts. Zijne parodie op den twist
tusschen Agamemnon en Achilles over Briseïs, als student door hem uitgegeven
onder den titel: Agamemnon's trouwpartij strekt er ten bewijze voor en dat zijne
tijdgenooten hem, die facile princeps inter pares was, na een kwart eeuw nog niet
vergeten waren bleek toen zij hem verzochren in 1860 bij hunne reunie te Groningen
als feestredenaar op te treden.
Na in 1839 zijn doctoraal examen gedaan te hebben verliet hij de Academie. Bij
den overvloed van candidaten was echter het uitzicht op eene spoedige plaatsing zeer
gering en daar zijne ouders onbemiddeld waren, achtte hij zich verplicht hen van alle
zorg voor zijn verder onderhoud te ontheffen. Dra vond hij een voor hem passenden
werkkring in het gezin van Jhr. Mr. D. de Blocq van Haersma de With, toen Grietman
van Oostdongeradeel in Friesland, die hem de wetenschappelijke opleiding zijner
beide zonen toevertrouwde. Hij bleef er slechts anderhalf jaar; maar in dien
betrekkelijk korten tijd deed hij ontzaglijk veel. Behalve de werkzaamheden, waartoe
zijne betrekking hem verplichtte, schreef hij zijne dissertatie over ‘de vereeniging
van idealen en feiten in het christendom’, waardoor hij zich in 1840 den doctoralen
titel verwierf, en vertaalde eene latijnsche verhandeling van Egb. Roelants over ‘de
geschiedenis van de kerkelijke scheuring in het bisdom Utrecht 1423-1457’, die met
eene andere van denzelfden auteur over de Noordsche Mythologie, door den Leidschen
Hoogleeraar de Wal in 't Nederduitsch overgebracht, uitgegeven werd voor de
vrienden van den te vroeg ontslapen schrijver. Tusschen dat alles in deed hij
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nog voor het Provinciaal Kerkbestuur van Drenthe zijn proponentsexamen.
Op den 6den September 1840 aanvaardde hij te Hornhuizen en Kloosterburen de
evangeliebediening en zette haar achtereenvolgens voort te Stiens, Nijmegen,
Groningen en Amsterdam 1. Zoo breidde zich voor hem het arbeidsveld van lieverlede
uit, doch al hadden ook de grootere gemeenten in ons vaderland geen recht aan zijn
talent gedaan, hij zelf zou er voor gezorgd hebben, dat het hem niet aan werk
ontbroken had. 't Was voor hem een behoefte steeds ten nutte van anderen bezig te
zijn. In het eerste jaar was hij te Hornhuizen vrijgesteld van de namiddagbeurten,
waarin de Catechismus moest behandeld worden, maar toch trad hij 's namiddags
voor zijne gemeente op en sprak dan over de geschiedenis der kerk gedurende de
eerste drie eeuwen. De gemeente telde 1100 zielen. Onder dezen vond hij een vrij
aanzienlijk getal van catechisanten en op hen sloeg hij vooral het oog. Van stonde

1

Bevestigd te Hornhuizen c.a. door zijn zwager E.U. Thoden van Velzen, toen pred. te Ferwerd,
met eene leerrede over Joh. 17 : 9a deed hij intrede, predikende over Joh. 17 : 20, 21. Te
Stiens werd hij 7 April 1844 bij de gemeente ingeleid door een zijner voorgangers aldaar,
den Hoogleeraar W. Muurling, die sprak over Openb. 1 : 17b, 18, terwijl hij zelf een rede
hield naar aanleiding van 2 Tim. 1 : 10b 11a. Den 2den Aug. 1846 trad hij voor het eerst te
Nijmegen op, sprekende over Joh. 20 : 21, na door zijn behuwdbroeder S.K. Thoden van
Velzen, die vroeger de gemeente aldaar gediend had, toen en thans nog predikant te
Leeuwarden, bevestigd te zijn met een preek over 1 Joh. 1 : 3. Te Groningen, bevestigd door
zijn ambtgenoot Dr. A.T. Reitsma met een leerrede over Efez. 4 : 11-15, hield hij er 2 Nov.
1851 zijne intreepreek over 2 Kor. 5 : 19-21. Te Amsterdam sprak hij, 5 Nov. 1854, over 1
Kor. 2 : 2, na Woensdag's te voren door zijn collega J.E. de Voogt met een preek over 1 Kor.
3 : 11 aan de gemeente te zijn voorgesteld. Zijne afscheidsredenen, in de eerste vier gemeenten
gehouden, hadden tot teksten: Joh. 20 : 19, 1 Kor. 3 : 23a, Luk. 24 : 36a, 1 Joh. 2 : 28. De
laatste preek, die hij te Amsterdam uitsprak, had tot tekst Matth. 5 : 16.
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aan heeft Meijboom begrepen, dat het gebied, waarop hij zich het best te huis bevinden
zou en waarop hij tevens het nuttigste werkzaam zou kunnen zijn, het volksonderwijs
was, maar opgevat in den ruimsten zin, zoowel wat het woord v o l k betreft, als ten
aanzien van hetgeen door o n d e r w i j s wordt aangeduid. Voor het volk, in
onderscheiding van den stand der geleerden, wilde hij leven en werken en door alles,
waardoor het naar zijne meening verlicht en veredeld kon worden, wilde hij het
zoover vooruitbrengen op den weg der beschaving, als het hem immer zou gegeven
zijn. Gelukkig hij, die zoo spoedig als Meijboom ontdekt waarin zijne kracht gelegen
is, maar die dan ook, even als hij, in het volle besef zijner roeping, niets verzuimt
om het groote levensdoel, dat vóór hem ligt, te bereiken! Met een zijner naburige
collega's, Dr. H. Huysers, toen predikant te Pietersburen, thans te Farmsum en
Secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen, gaf hij een werkje in het
licht, getiteld: het werk van Gods genade of de goddelijke opvoeding van het
menschelijk geslacht, met een daarbij behoorend Vraagboekje.
Op zijn tweede standplaats, waar 1800 Hervormden waren, vond hij inzonderheid
ten aanzien zijner catechisatiën een veel ruimer werkkring. Hij had er 500 leerlingen,
aan wier opleiding hij wekelijks 20 uren besteedde. Hij moest er ook in het midden
der week een avondbeurt vervullen en in die samenkomsten behandelde hij eerst de
geschiedenis van Jezus, en vertaalde inmiddels Kalkar's Bijbelsche geschiedenis . 't
Laatste voeg ik er met opzet in één adem bij, omdat het ons doet zien hoe hij preeken studie- of gelijk hier vertaalwerk in overeenstemming met elkaar wist te brengen.
Dat gaf hem gemak en tijd. Naar een tekst behoefde hij nu niet lang te zoeken en
over het geen hij van den kansel zeggen zou behoefde hij niet lang na te denken, daar
èn de tekst èn de inhoud zijner pree-
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ken van zelf bepaald werd door hetgeen waarmee zijn hoofd en hart het meest vervuld
waren. Dezelfde methode volgde hij later steeds zooveel mogelijk, en in haar vinden
wij al dadelijk een der sleutels tot verklaring van zijn verbazingwekkende
productiviteit. Wilde hij ook alles wat hij op zich nam, naar behooren verrichten,
dan moest hij bovenal zuinig wezen op zijn tijd en met orde en overleg arbeiden, te
meer, daar hij zich ook bezig hield met les geven in alle vakken van het uitgebreid
lager en gymnasiaal onderwijs. Te Hornhuizen had hij drie discipelen, aan wier
wetenschappelijke opleiding hij zich wijdde, te Stiens niet minder dan acht, waaronder
twee die hij ook als zijne huisgenooten te verzorgen en te bewaken had. Doorgaans
werden de vroege morgenuren tot het geven van dat onderricht afgezonderd.
Docendo discimus, en wij soms nog meer dan onze leerlingen. Dat zal ook
Meijboom ondervonden hebben en toch ontbrak hem tot dusver wat ieder, die hart
voor studie heeft, allermeest behoeft en waarvan het gemis zelfs door den rijksten
boekenschat niet geheel vergoed wordt. Ik bedoel een d a g e l i j k s c h e n omgang
met wetenschappelijk gevormde mannen1. Benijdenswaardig boven velen hunner
ambtsbroeders zijn ook daarom de uitverkorenen, die naar gemeenten beroepen
worden, waar het verkeer met begaafde collegen den lust tot onderzoek gaande houdt,
den ijver voor studiewerk prikkelt, den gezichtskring verwijdt, nieuwe denkbeelden
voor den geest doet oprijzen en de oude bevestigt of zuivert. Dat voorrecht viel aan
Meijboom te beurt en hoe gaarne hij zich bij de mannen der wetenschap aansloot
kunnen diegenen hunner getuigen, met

1

Toen hij te Stiens predikant was, ging hij dikwijls naar het naburige Leeuwarden en had er
een vast gezelschap met eenige collega's, onder anderen met Chantepie de la Saussaye en
zijn zwager Thoden van Velzen.
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wie hij in zijne stadsgemeenten vertrouwelijk heeft omgegaan. Doch het voordeel
er van was niet uitsluitend aan zijn kant. Ook zij, met wie hij op een wandeling, op
de studeerkamer of in een gezellige bijeenkomst, aan de beoefening der wetenschap
gewijd, een of ander onderwerp besprak, oogstten mede de vrucht van zijne groote
belezenheid en zijn scherp oordeel, en werden niet zelden door zijne juiste
opmerkingen over het aanhangig vraagstuk in het rechte spoor geleid. Wat men na
zijn verscheiden gedurig uit den mond van het volk hoorde: ‘nooit kwam men tot
hem of men leerde altijd wat,’ dat geldt evenzeer van hen, die hij als zijne gelijken
beschouwde, maar die in hem hun meerdere zagen, als van de minder ontwikkelden.
Onvergetelijk zijn voor mij en de overige leden1 van ons theologisch gezelschap de
genotvolle en leerrijke uren, die wij samen doorbrachten. In dien kleinen kring voelde
hij zich zoo geheel te huis. Hij las er dikwijls en sprak er veel en oogstte steeds
nieuwe bewondering, zoo vaak hij, doch zonder een zweem van pedanterie, van zijne
veelomvattende kennis proeven gaf. In dien vriendenkring, waarvan hij steun en
sieraad was, gevoelen wij bij iedere samenkomst slechts te dieper hoeveel wij in hem
bezeten en verloren hebben.
Te Nijmegen werkte hij samen met Voorthuyzen, Boeles en van Haaften, maar
behalve hetgeen hij gemeenschappelijk met hen deed, maakte hij daar een begin met
zijne voordrachten in de gehoorzaal. Eén avond van de week wijdde hij aan eene
populaire beschouwing van een of ander boek des N. Verbonds en op een anderen
hield hij voor hooger ontwikkelden een meer wetenschappelijken cursus, vijf jaren
achtereen. In het eerste sprak hij over de de opvoeding des menschdoms door God
tot op Chris-

1

De predikanten: Steenberg, Ternooy Apèl, Dr. Laurillard, Pantekoek, Dr. Assink Calkoen,
Perk en Dr. Bok.
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tus, waaruit een boek ontstond, onder denzelfden titel uitgegeven; in het tweede
behandelde hij de hoofdzaken der christelijke waarheid, later als een Handboek met
daarbij passend Vraagboekje in 't licht verschenen; in het derde ontvouwde hij ‘de
oudste oorkonden des Bijbels, Gen. I-XI’; in het vierde en vijfde hield hij voorlezingen
over ‘het leven van Jezus’. Heeft zijn preekwerk onder zooveel als hij zichzelf oplegde
niet geleden? Dat zeggen ons zijne in die jaren uitgegeven leerredenen, waaronder
twee bundels, ieder van een twaalftal, zeker niet. Integendeel, zij vlochten hem zelven
een krans, bezorgden hem een eereplaats onder onze voortreffelijkste kanselredenaars
en maken het volkomen begrijpelijk dat het der Nijmeegsche gemeente leed heeft
gedaan hem aan Groningen te moeten afstaan.
Daar was hij echter nog meer op zijn plaats. Met uitzondering van Van Oordt, die
naar Leiden vertrokken en door Muurling vervangen was, vond hij er zijn vroegere
leermeesters terug, maar allen nog in de volle kracht huns levens en even onvermoeid
als te voren om hunne, toenmaals even heftig weersproken als luid toegejuichte
denkbeelden door woord en schrift te verbreiden. Niets natuurlijker dan dat hij, die
toen nog in elk opzicht met hen overeenstemde, zich aan hunne zijde voegde en als
een machtig medestrijder met open armen door hen ontvangen werd. Mede opgenomen
in het gezelschap, waarvan het bekende Tijdschrift ‘Waarheid in Liefde’ uitging,
nam hij een zeer werkzaam deel aan de samenkomsten en verrijkte hij het Tijdschrift
met uitvoerige opstellen van zijne hand. Toen Dr. Doedes, destijds predikant te
Rotterdam, zich geroepen achtte professor Hofstede de Groot aan te vallen, nam hij
tot driemalen toe den handschoen voor zijn vereerden leermeester op en trad daarbij
tevens als kampioen voor de richting der Groninger godgeleerden in het krijt. Onder
zijne ambtgenooten voelde hij zich het
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meest getrokken tot Amshoff, Van Herwerden, Reitsma en Diest Lorgion. Met de
twee laatstgenoemden bewerkte hij eene Geschiedenis van het Godsrijk naar den
Bijbel, in drie deelen uitgegeven. Gaf hij nu zijne eerste liefde, de opvoeding des
volks door mondelinge voordrachten prijs? Geenszins. Hij organiseerde
lidmatengezelschappen, waarin hij wekelijks lezingen hield over ‘het leven van Jezus’
door gemiddeld 400 hoorders bijgewoond. Ook in andere kringen wist hij zich te
doen waardeeren en hoe gaarne men hem ook dáár ontving, waar over opvoeding en
onderwijs gesproken of de natuur in hare gewrochten nagespoord werd, blijkt hieruit
dat men hem honorair lid maakte zoowel van het Nederlandsche
Onderwijzersgenootschap als van het Physisch Genootschap. Hij was in die dagen
ook werkzaam in de Nederlandsche Commissie voor onderwijs.
Na een driejarig verblijf binnen Gruno's grijze vest kwam hij als predikant in de
Amstelstad, waar hij twintig jaren heeft gearbeid, altijd in denzelfden geest en
voortzettende wat hij elders onafgedaan had moeten laten. Met lofwaardige
getrouwheid en hulpvaardigheid kweet hij zich van al de deelen van zijn ambt. Wat
hem opgelegd werd dat volbracht hij met blijmoedigheid. Nooit zond hij een op hem
gevallen bezwaarbeurt door en nooit vorderde hij voor zich den dienst des
hulppredikers. ‘'t Is m i j n werk’ placht hij te zeggen, ‘en zoo lang ik zelf er toe in
staat ben, m a g ik er geen ander mee belasten.’ Werd hij aangezocht om iemand een
broederdienst te bewijzen, hij toonde zich bereid en volgaarne nam hij voor een
gemakkelijke beurt een zwaardere in ruil. Bijzonder veel werk maakte hij van zijne
catechisatiën en nog slechts weinige maanden was hij zijn nieuwen werkkring
ingetreden of hij had reeds twee lidmatengezelschappen opgericht, één voor mannen
en één voor vrouwen, die hij wekelijks te zijnent ontving. Met die gezelschappen
had hij veel op, en hoe
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druk hij het had, hij hield ze aan tot op het laatst van zijn leven toe. Ofschoon de
jongelieden intusschen tot huisvaders en huismoeders opgewassen en het, dikwerf
te midden van een groot kinderental, volhandig gekregen hadden, toch bleven de
meesten hunner den geliefden leeraar trouw. Onder de mannen, die hem ten grave
droegen, waren er die gedurende al die jaren onafgebroken zijn onderricht genoten
hadden en, diep bewogen, een immortellenkrans neerlegden op zijn graf. Wel wist
hij ze aan zich te boeien! Stellen wij vrij een deel daarvan op rekening van zijne
beminnelijke persoonlijkheid, maar vergeten wij niet dat hij hun steeds uit den
onuitputtelijken schat zijner kennis aanbood wat nieuw en nuttig voor hen was. Ook
voor hem zelven waren die gezelschappen oefenscholen. Dáár bracht hij doorgaans
het eerst te berde wat hij later in wijder kring dacht voor te dragen; want even als hij
te Nijmegen en Groningen lezingen had gehouden, zoo hield hij ze ook te Amsterdam,
hetzij als eigen onderneming ten eigen bate, hetzij gezamenlijk met anderen of in
bepaalde vereenigingen en genootschappen. Wie hem tot een lezing noodigde - en
bij zijne bekende bereidwilligheid geschiedde dat dikwijls1 - dien wachtte in den
regel een gunstig bescheid. Niet slechts de ‘Vereeniging tot handhaving en
voortplanting van het Liberale Beginsel’ en die ‘tot Bevordering van Zelfstandig
Godsdienstig leven’ zag hem meermalen optreden voor hare leden, maar ook in ‘Felix
Meritis’, in ‘Arti et Amicitiae’, in ‘Artis Natura Magistra’ voerde hij bij herhaling
het woord. Menigmaal zelfs onthaalde hij de meer ontwikkelden uit den

1

Van die bereidwilligheid ondervond destijds ook de Redactie van het ‘Maandschrift voor
Christenen, uitgegeven door den ring van Amsterdam,’ menig blijk, want in de laatste zeven
jaargangen van dat Tijdschrift, tellen wij niet minder dan veertien verhandelingen door hem
ingezonden.
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‘Werkenden Stand’ op de vruchten van zijn geest; doch waar en voor wie hij ook
optrad steeds wist hij aan zijne hoorders te geven wat, in verband met den eisch van
het oogenblik, aan hun verlangen voldeed. De zucht om zich vooral van de catheder
te laten onderrichten, die zich overal bij toeneming meer begon te openbaren, had
natuurlijk ten gevolge dat zij, die er slag van hadden de slotsommen van hun
wetenschappelijk onderzoek onder het bereik der menigte te brengen, gaandeweg
hooger gewaardeerd en met aanzoeken als bestormd werden. Meijboom behoorde
tot hun getal. 't Was al spoedig, ook buiten de stad zijner woning bekend, dat hij
onder de volksredenaars van naam behoorde en men noodigde hem van alle kanten
uit zich te laten hooren. Niet gewoon dergelijke uitnoodigingen af te slaan, was hij
in het winterseizoen dikwerf van huis, maar te vinden waar de een of andere
maatschappij of bond zijn diensten had begeerd. Zoo trad hij te Rotterdam, Haarlem,
Arnhem, Nijmegen, Dordt, Utrecht en elders op en meestal bij herhaling, want de
indruk, dien hij als spreker maakte, was doorgaans bij uitstek gunstig en waar men
hem eens gehoord had verlangde men in een volgend seizoen opnieuw naar den
talentvollen man. Gelukkig ontbrak het hem evenmin aan stof als aan toejuiching,
doch wat hem het dringendst noopte op den ingeslagen weg voort te gaan was de
innige overtuiging dat hij zoo arbeidende een hoogst nuttig leven leidde. Zoo vond
hem de dood, werkende zoolang het dag voor hem was. 't Laatst wat hij in 't openbaar
gesproken heeft, behelsde een ernstige vermaning om zich naar plicht en geweten
van zijn roeping te kwijten. Maar wie onder dat woord beschaamd vóór zich hebbe
neergezien, de uitspraak van Jezus, die hij aan zijn rede ten grondslag had gelegd:
‘laat uw licht schijnen voor de menschen’ bevatte geen verwijt voor hem zelven.
Waarlijk hij heeft zijn licht niet onder de koornmaat, maar hoog op den luchter
geplaatst!
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Onder dat alles arbeidde hij steeds voor de pers. Aan zijn uitvoerig Leven van Jezus
legde hij de laatste hand. Hij schreef boeken over de Gods- en godsdienstleer, over
Het geloof aan Jezus' opstanding uit de dooden en over De Openbaring; gaf een
achttal Raadselachtige Verhalen uit, vier uit het O. en vier uit het N. Verbond en
vatte eenige zijner laatste lezingen samen in een bundel: Hoofdbeginselen der
nieuw-christelijke rigting , na zijn dood herdrukt, verrijkt met zijn portret en met
eene hulde aan zijne nagedachtenis, gevloeid uit de pen en het hart van zijn vriend
Steenberg. Tien jaren achtereen was hij ook redacteur van den Evangeliespiegel en
in die tien jaargangen komen ruim honderd grootere of kleinere stukken van hem
zelven voor.
Tot hiertoe stond nog slechts de godgeleerde vóór ons. Doch inderdaad, bijaldien
hij aan niets anders zijn tijd en vlijt besteed had dan aan hetgeen rechtstreeks tot de
theologische wetenschap behoort, hij zou reeds veel meer gedaan hebben, dan ver
de meesten van hen, die zich als predikers en auteurs een welverdienden roem
verwierven. Meijboom was echter een man van te veelzijdige ontwikkeling dan dat
hij zich met de beoefening eener enkele wetenschap vergenoegd zou hebben. In elken
arbeid, voornamelijk als de oudheid er door ontsluierd werd1, stelde hij een levendig
belang. Omtrent het Hiëroglyphenen Runenschrift wist hij inlichting te geven, want
geruimen tijd had hij er opzettelijk werk van gemaakt. Inzonderheid trok het Noorden
met zijn zinrijke sagen hem aan. De Noordsche Mythologie was in de laatste jaren
zijne lievelingsstudie geworden en om er zoo ver mogelijk in door te dringen en uit
de bronnen zelve te kunnen putten, getroostte hij zich de moeite van het aanleeren
der Noordsche talen. In hoe ver hij er in geslaagd is, kunnen alleen zij beoordeelen,
die zijne rythmische vertalingen van

1

Hij was ook eenigen tijd Redacteur van De Navorscher .
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oude Noordsche liederen in zijn belangrijk werk De Godsdienst der oude Noormannen
ingevlochten, met het oorspronkelijke kunnen vergelijken.
Wat was het dat hem in die oude sagen zoo bekoorde? Was het de poëzie, die er
in schuilt? Ongetwijfeld had hij oog en hart voor het schoone en liefelijke er van.
Zelf tokkelde hij wel eens de lier, vooral in die zonnige lentedagen van het leven,
waarin bijna iedereen op de vleugelen der fantasie naar den Parnas tracht op te stijgen.
Zijne vertolking van Longfellow's Hiawatha wordt geroemd en onder zijne nagelaten
papieren ligt nog een aantal van gedeeltelijk onafgewerkte vertalingen van
oud-Noordsche gedichten. En toch was het niet het dichterlijke der sagen, dat hem
het sterkst boeide. Wat hij van de godsdiensten der oude volken wist had hem
overtuigd dat zij zich allen in zuiveren natuurdienst oplossen, en nu beoogde hij
allermeest dit verder na te sporen en in het licht te stellen. Sterk komt dat uit, niet
slechts in hetgeen hij aangaande den godsdienst van de oudste bewoners van Europa's
noordelijke streken heeft meegedeeld, maar ook in hetgeen hij in de reeds genoemde
Raadselachtige verhalen over Simson en het boek Esther geschreven heeft.
Niets begrijpelijker dan dat, daar alles wat op de n a t u u r betrekking had, hem
machtig aantrok. Te hoog zouden wij hem plaatsen, wanneer wij hem ook in dezen
tot de mannen van het vak rekenden; maar wij gaan niet te ver als wij beweren, dat
hij zelf genoeg in de natuurkunde gevorderd was om er anderen iets van te kunnen
leeren. Het fundament van alle degelijke natuurstudie, een grondige kennis van
algebra en mathesis, was bij hem reeds op de lagere school en op het gymnasium
gelegd. Wat hem in eene vroegere periode 't meest bezig hield was de astronomie.
In het bovenste gedeelte zijner woning had hij een eenvoudig observatorium ingericht
en vandaar bespiedde hij door zijn telescoop wat zich merkwaardigs

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

183
aan den hemel voordeed. Kort na zijne vestiging te Amsterdam opende hij een cursus
van populaire sterrenkunde, inzonderheid voor jongelieden, die zich aan het onderwijs
wilden wijden, en toen hij geroepen werd in Felix Meritis eene spreekbeurt te
vervullen, koos hij d e n b o u w d e s h e e l a l s tot zijn onderwerp. In later tijd
bepaalde hij zich meer tot hetgeen de aarde hem te zien gaf en menigmaal ontleende
hij aan 't geen in het planten- of dierenrijk zijne opmerkzaamheid getrokken had, de
stof voor eene lezing1. Nu bewees de microscoop hem zijne diensten. Schier dagelijks
was hij er in de laatste jaren mee aan 't werk en zelf verschafte hij zich de voorwerpen,
die hij wenschte te bezitten en van elders niet of niet geheel naar zijn zin bekomen
kon. Om slechts iets te noemen: in zijne fraaie collectie van meer dan duizend
praeparaten bevond zich een honderdtal glaasjes enkel met deelen van de bij, de spin,
de vlieg, de rups, door hemzelven voor het microscopisch onderzoek ontleed en
gepraepareerd, even zuiver en net, als waren ze uit de werkplaats van een kunstenaar
in het vak te voorschijn gekomen.
Hoeveel hij er aan deed en hoeveel hij er van wist, hij heeft toch wijselijk begrepen
van zijne verhandelingen en schetsen over onderwerpen uit de natuurkunde geen
verder gebruik te moeten maken, en hij is nederig genoeg geweest zichzelven nooit
anders dan als een dilettant in 't vak te beschouwen. Kon hij zich echter bij zijn
mondeling onderwijs van zijne kennis der natuur bedienen, of er iets van aanvoeren
tot toelichting en bevestiging van zijne gods-

1

In Artis Natura Magistra heeft hij gelezen over den ‘Bouw van het menschelijk lichaam,’
over den ‘Ouderdom van het menschelijk geslacht’ over ‘De dierenwereld op IJsland,’ over
‘De bij’ over ‘Het cellenweefsel der planten en het stuifmeel der bloemen.’ In de Maatschappij
voor den Werkenden Stand driemalen over ‘Het licht’ en even zoovele keeren over ‘Het
water.’
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dienstige denkbeelden, dan liet hij het niet na en uit zijn bijna onoverzienbaren schat
wist hij, al 't naar pas gaf, als een verstandig huisbezorger, het nieuwe en het oude
te voorschijn te brengen.1. Om de theologie was en bleef het hem bovenal te doen,
en hoewel hij voor alles wat daar buiten lag, zooals in de jongste dagen ook voor het
Darwinisme, open oogen had, de eerste vraag, die hij zich voorlegde, was altijd deze:
‘in welk verband staat de quaestie met de godsdienst-wetenschap?’ Bijbel en theologie
werden nooit vergeten, dan zelfs niet als hij in Arti voor de beoefenaars der teekenen schilderkunst een voordracht hield.2.
Bij dat alles zal hij zich weinig of niet bemoeid hebben met hetgeen op litterarisch
gebied verscheen? Integendeel; geen dichtstuk, geen roman zelfs, die opgang maakte,
of hij werd ook door hem gelezen. Vroeger was Walter Scott zijn lievelingsschrijver,
later kondt gij hem vaak met een boek van Kingsley, Cooper, Longfellow of Ebers
vinden. Geen auteur van naam, dien hij niet kende. Van zulk eene werkzaamheid
schier geen wederga! Oppervlakkig beschouwd doet zij zich als eene onmogelijkheid
voor. Doch bij nader inzien wordt zij verklaarbaar, hoewel zij altijd
bewonderenswaardig blijft. Zijn vroeger zoo sterk lichaam en schier onvermoeide
geest, zijn vlug begrip en goed geheugen kwamen hem zeer te stade. Daarbij werkte
hij uiterst gemakkelijk. Wat hij schreef vloeide hem als vanzelf in de pen en dikwerf
ging het nauwelijks gedroogde schrift naar de drukkerij. Het: nonum prematur in
annum behoorde niet tot zijn lijfspreuken. Ook zijn preeken kostten

1

2

Eene der Verhandelingen die hij met eene derde van prof. Vrolik onder den titel Vraagpunten
des tijds heeft uitgegeven, loopt over De wederkeerige verhouding tusschen de natuurkundige
en godgeleerde wetenschap.
Hij sprak er over ‘Bijbelillustratie.’
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hem slechts enkele uren van voorbereiding. Had hij zijne denkbeelden bijeen, dan 't was eene zijner eigenaardigheden - nam hij een onbeschreven octavo blad van een
in drieën gevouwen brief, zorgvuldig tot dat einde bewaard, en teekende daarop den
loop, dien zijne rede nemen zou, in hoofdpunten aan. Was hij daarmee gereed, dan
ging hij met alle vrijmoedigheid naar den kansel. Zoo sprak hij ook doorgaans in de
gehoorzaal op schets, hoewel deze meestal veel uitgebreider was dan die, waarnaar
hij in de kerk tot de gemeente sprak. Toch had hij over de zaken, die hij voordroeg,
genoeg nagedacht om de te behandelen stof volkomen meester te zijn. Ver het meeste
was ook reeds in het lidmatengezelschap of elders ter sprake gebracht en uit zijne
voorlezingen werden weer zijne boeken geboren. Zoo kon in betrekkelijk korten tijd
veel worden verricht, te meer daar hij gewoon was voet bij stuk te houden en niet
van alles tegelijk op zijn schrijftafel neer te leggen. Eén hoofdwerk boeide hem een
tijdlang schier geheel en wie hem ontmoette, als hij 't een of ander werk van omvang
onder handen had, die behoefde niet lang te wachten of dra vernam hij wat er op de
studeerkamer omging. Bij Meijboom liep de mond over van hetgeen zijn hoofd en
hart vervulde en al deed men nog zoo zeer zijn best hem op een ander punt te brengen,
het duurde niet lang of hij kwam weer terug op hetgeen waarvan zijn gansche ziel
vol was. 't Pleit in allen geval voor den ernst, waarmee hij zijn taak opvatte.
Men heeft wel eens gevraagd of Meijboom niet te veel aan allerlei gedaan heeft
en of hij niet, ook in zijn eigen belang, wijzer gehandeld zou hebben, indien hij zijne
studiën binnen enger grenzen beperkt had. 't Valt moeielijk daarop een volkomen
juist antwoord te geven; doch wij gaan te rade met hetgeen hij zich kennelijk van
den beginne af ten hoofddoel heeft gesteld en houden in het oog dat hij het v o l k
tot zijn deel gekozen heeft. Wie onzer zal het
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hem euvel willen duiden dat hij zich bij voorkeur tot het volk gericht heeft of wie
hem het recht daartoe betwisten? 't Is waar, zooals hij nu werkzaam was, kon slechts
aan het kleiner deel zijner schriften een tamelijk lang leven beschoren zijn; doch
ware zulks, in onze eeuw, waarin men zoo snel leeft, waarin ook op streng
wetenschappelijk gebied de inzichten elkaar gedurig verdringen, waarin wat heden
nieuw is morgen reeds verouderd wordt geacht, - ware zulks anders geweest, indien
hij zich meer beijverd had de wetenschap dan het volk te dienen? Tot rechte
waardeering van Meijboom's arbeid zullen wij nimmer uit het oog mogen verliezen
dat zijn k r a c h t lag in zijn aanleg om der menigte tot gids naar het heiligdom der
waarheid te zijn en zijn v e r d i e n s t e in het populariseeren van hetgeen eigen en
anderer onderzoek, maar dit zelfstandig verwerkt, aan het licht had gebracht. Dat
was de taak, waartoe hij zich geroepen achtte en die hij vervuld heeft.
Hoe vereenigde zich in hem wat er hem geschikt toe maakte! Zijne kloeke gestalte,
zijn bewegelijk gelaat, zijn helder oog, zijne klankvolle stem, 't maakte alles indruk.
Hij sprak langzaam en met nadruk en hoewel niet ijzersterk van zenuwgestel, wist
hij zich toch altijd te beheerschen en bedaard te blijven. Zijn betoog - en 't betoogen
was zijn fort - muntte uit door helderheid, zoo dat iedereen terstond begreep wat hij
bedoelde. Zijn taal was eenvoudig, zijn stijl breed en gaarna haalde hij de dingen
van onderen op. Van beelden en bloemen was hij niet afkeerig, maar hij maakte er
geen jacht op; daarentegen hield hij er van zijne meeningen toe te lichten door
voorbeelden aan de natuur en het leven der menschen ontleend. Genoeg - het volk
verstond hem en hing aan zijne lippen. Te Groningen was de kerk dikwijls te klein
om de toestroomenden te bevatten en aanvankelijk herhaalde zich hetzelfde
verschijnsel te Amsterdam. Die eerste
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opgewondenheid zij later geluwd, maar over gebrek aan belangstelling in zijn persoon,
zijn werk en lot heeft hij zich nooit te beklagen gehad. 't Ware ook zonde en schande
geweest, indien men ooit een man als Meijboom verwaarloosd had.
Dat zijne verdiensten ook in wijder kringen, dan in die zijner gemeenten erkend
werden, bleek toen onze Maatschappij hem in 1851 tot lid benoemde en het Utrechtsch
genootschap dat voorbeeld volgde. De bestuurders van ‘Felix Meritis’ en van ‘Arti
et Amicitiae’ boden hem het honoraire lidmaatschap aan en, wat hem zeker het
aangenaamst van alles was, zijne schriften vonden altijd aftrek, zoodat hij nooit om
een uitgever verlegen behoefde te zijn.
Altijd evenwel in den kring zijner geestverwanten. Hij preekte, las en schreef niet
voor iedereen. Dat was reeds bij zijn eerste optreden evenzeer een onmogelijkheid,
als het thans zou bevonden worden, indien iemand zich voorstelde aan allen te willen
behagen. Meijboom was immers een kweekeling der Groningsche Hoogeschool,
wier theologische faculteit bij alle conservatieven met een zwarte kool geteekend
stond en daar Meijboom het voetspoor zijner meesters drukte en men al spoedig
begreep dat hij geen onbeduidende rol in de Vaderlandsche kerk vervullen zou, zoo
deelde hij van stonde aan zoowel in den weerzin der orthodoxen als in de gunst der
liberalen, hij zelfs meer dan eenig ander. 't Laat zich begrijpen. Hij kwam steeds rond
en vrij voor zijne meening uit en gaf door zijne talrijke schriften overvloedige
aanleiding tot het zeer uiteenloopend oordeel, dat men over hem velde. Dat kwam
nooit sterker uit dan bij gelegenheid van zijne beroeping naar de hoofdstad, waartegen
door velen werd geprotesteerd. Wel eindigde de kerkelijke procedure, daaruit ontstaan,
met de goedkeuring van het beroep, maar de oppositie was niet weggenomen en toen
hij hier zijn intreê deed, vreesde men zoozeer voor ergerlijke tooneelen, dat eene
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aanzienlijke schaar van politie-agenten in de kerk aanwezig was, om ieder die het
zou durven wagen de godsdienstoefening te verstoren, aanstonds te verwijderen en
des noods geweld met geweld te keeren. De plechtigheid liep echter zonder stoornis
af en verwonderlijk was de kalmte door Meijboom zelf aan den dag gelegd. Zijn
Stentorstem stilde alle rumoer, men luisterde met gespannen aandacht, de storm was
bezworen. Hoe meer de nieuwe leeraar bekend werd, des te kleiner werd het getal
van hen, die zich aanvankelijk tegen hem verzet hadden. Toch bleven er nog over,
die niets van hem wilden weten en hem vaak met geteekende of ongeteekende brieven,
vol smaadredenen, vervolgden. Geruimen tijd bleef hij in veler schatting de
ongeloovige en 't is nog niet zoo lang geleden, dat een onbekende hem op straat
driestweg voor een godloochenaar schold. Hij trok zich echter geen van deze dingen
aan en ging stil zijn weg. Als men het hem hier of daar lastig maakte, zei hij: ‘ze
zullen er geen pleizier van hebben’ en hij bedwong zijn wrevel. De bewustheid dat
hij in overeenstemming met zijne overtuiging sprak en handelde gaf hem vollen
vrede en in navolging van zijn grooten meester schold hij niet weder als hij gescholden
werd.
Over zijne theologische richting behoef ik niet uit te weiden. 't Is algemeen bekend
dat hij, na eerst de Groningsche gevolgd te hebben, later onder de vanen der modernen
gestreden heeft. Daarover derhalve slechts een enkel woord. Toen hij onder de leiding
der Groninger professoren een aanvang had gemaakt met de studie der theologie,
was hij als in een nieuwe wereld gekomen en wat hij vroeger tevergeefs gezocht had,
dat vond hij nu terstond ... een i d e a a l , dat hem in geestdrift ontstak en voortaan
aan zijn leven een bepaalde richting geven zou. Wat de achttienjarige jongeling
voelde, een vurig verlangen naar de kennis van Jezus, en een sterke begeerte om van
zijn geest doortrokken te worden, dat is den man in ieder vol-
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gend tijdperk van zijn leven bijgebleven. 't Zal wel niemand bevreemden dat zijn
ideaal hem, zoolang hij Academie-burger was, in steeds duidelijker trekken voor den
geest trad, want ieder weet hoe het tot de eigenaardigheden van de toenmalige
opvatting des christendoms, daar ginds in 't Noorden, behoorde, den persoon van
Jezus tot het middelpunt te stellen, waar alles om heen gegroepeerd moest worden.
Doch ook na het verlaten der hoogeschool bleef zijn ideaal hem voor oogen zweven
en reeds in zijne eerste gemeente vormde hij het plan een leven van Jezus te schrijven.
Na twintigjarigen arbeid mocht hij de zelfvoldoening smaken, dat het laatste deel
van zijn werk de pers verliet, een werk dat, hoe verschillend ook beoordeeld, de
welsprekendste getuigenis aflegt van zijne diepe vereering van den verheven stichter
des christendoms en van zijne innige gemeenschap met den prediker van den
godsdienst der liefde bij uitnemendheid.
Intusschen bespeurt men reeds hier en daar, vooral uit den rationalistischen tint,
waarmee sommige bladzijden gekleurd zijn, dat hij zich niet zoo gemakkelijk meer
op het van jongs af betreden terrein bewoog. Geen wonder; als een besliste voorstander
van vrije ontwikkeling lette hij op alles wat op wetenschappelijk gebied de aandacht
verdiende, inzonderheid als het van liberale zijde kwam. Vlijtig bestudeerde hij dan
ook wat tot bestrijding van het supranaturalisme werd aangevoerd en hield hij tevens
rekening met hetgeen aangaande de godsdiensten der verschillende volken en de
oudste oorkonden van den christelijke aan 't licht werd gebracht. 't Werd hem spoedig
te machtig. Hij kon zich onmogelijk langer op het vroeger door hem ingenomen
standpunt handhaven en ging uit volle overtuiging tot de modernen over. Even als
hij vroeger voor de Groningsche richting gestreden had, zoo trok hij nu de partij van
die, welke hij liefst de n i e u w -c h r i s t e l i j k e noemde; maar altijd met
bedachtzaamheid voortgaande,
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prentte hij zich diep in 't gemoed, dat, zou er geen schade worden aangericht, voor
het onhoudbaar geblekene het meer bruikbare in de plaats moest komen. 't Heeft hem
toen en sedert leed gedaan, dat hij zich van sommigen zijner vroegere vrienden
gescheiden zag, maar ook bij hem gold het: Amicus Plato, magis amica veritas.
Ging zijn ideaal er nu bij verloren? Verre van daar. Wel trad meer dan vroeger de
godsdienst van Jezus op den voorgrond, maar geenszins afgescheiden van zijne
geheel eenige persoonlijkheid. Onder de plannen van Meijboom, wier volvoering
helaas! de dood verijdeld heeft, behoorde ook het schrijven van een geheel nieuw
‘Leven van Jezus,’ veel beknopter dan het vorige en natuurlijk van het standpunt der
historische critiek. Hij was er werkelijk reeds aan begonnen. Geheel geschreven ligt
het E e r s t e H o o f d s t u k vóór mij. Het is getiteld: ‘Jezus vóór zijn optreden als
godsdienstprediker,’ en behandelt in zes paragrafen: de verhalen aangaande Jezus
geboorte en eerste levensdagen, Jezus afkomst, den tijd van Jezus geboorte, Jezus
geboorteplaats, jeugd en doop. Het t w e e d e : ‘Jezus werkzaamheid in Galilea,’ bleef
onvoltooid. Ware hem een langer leven weggelegd, hij zou ongetwijfeld ook door
dien arbeid velen aan zich verplicht hebben.
Gelijk de schriften van Meijboom uit de eerste periode van zijn openbaar leven,
reeds bij oppervlakkige inzage, den geest er van doen kennen, zoo ook die uit het
tweede tijdperk, maar hierin bleef hij zichzelf gelijk, dat ze allen den geest der vrijheid
ademen, ja! maar ook dien des geloofs. Wat hij in de laatste maanden zijns levens
in onderscheiden kringen voordroeg, getuigt er van. Hij sprak over ‘het geloof aan
een persoonlijken God’ en over ‘de hope der onsterfelijkheid,’ over beide punten in
toestemmenden zin; verder over ‘de schepping’ en over ‘lichaam en geest’
bepaaldelijk tot bestrijding van het Darwinisme en het materialisme, onderwerpen
die in hooge mate de verdienste der
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actualiteit bezitten. Daarvoor zorgde hij steeds zooveel mogelijk en geeft men aan
ver het meeste wat hij voortbracht, le mérite de l'apropos, bij 't later doorbladeren
van zijn schriften zal men dat andere fransche gezegde: il faut juges les écrits d'après
leurs dates wel niet uit het oog verliezen.
Geen onrechtvaardiger verwijt dan dat van dien ‘geloovige’ op de straat. Had hij
Meijboom beter gekend hij zou zijn schamper woord terug gehouden hebben. Maar
de man, die zoo hard over hem oordeelde en ieder ander met hem, die hetzelfde dacht,
ofschoon hij het niet zoo ruw uitsprak, zag in Meijboom een bestrijder der waarheid,
en toch bekampte hij slechts de dwaling uit onkunde geboren. Een strijdlustige was
hij niet, doch werd hij, zijns ondanks in het vuur gebracht, dan stond hij onbezweken
pal. Maar ook dan, als hij zich, toen hij nog jonger en prikkelbaarder was, uit eigen
beweging in het strijdperk begaf, vergat hij geen oogenblik wat hij aan zichzelven
verschuldigd was. Hoe vurig hij ook ijverde voor hetgeen hij waar en goed achtte,
hoe fel hij de orthodoxie en het confessionalisme bestreed, de personen zijner
tegenstanders liet hij ongemoeid en in hun volle waarde. Hij streed, omdat de nood
hem was opgelegd, omdat hij zich tot een kampioen voor waarheid en vrijheid
geroepen achtte.
Eervol is zijn strijd geëindigd, en hij is niet van ons weggegaan, zonder zich met
de gedachte aan hetgeen hij voor de goede zaak verricht had verkwikt te hebben.
Toen hij ontdekt had in welk een gevaarlijken toestand hij zich bevond en hij voor
zich de overtuiging had verkregen, dat zijne dagen geteld waren, vroeg hij om potlood
en papier en schreef:
From the Lord by the angel of Death.
Just hark! - The clarion speaks, the thunderpails grewfaint thy battle is fought, thy Lord has spoken,
thy banner drops; but victory is won,
Miles Spiritus Sancti.
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Lees dat na' mijn dood, sprak hij tot zijn vrouw, terwijl hij haar het toegevouwen
papier overhandigde. Wij lazen het daareven ook en .... hoeveel heeft het ons gezegd!
Ook dit, dat Meijboom de aarde heeft verlaten in het geloof dat hij aan zijn roeping
voldaan had.
Zijn onafgebroken strijden, waarbij hij echter evenzeer thetisch als polemisch te
werk ging, bracht geen verkeerde plooi in zijn karakter. Altijd bleef hij dezelfde
vriendelijke, voorkomende, wellevende, zachtmoedige man, dien hij zich vroeger
steeds betoond had. Hoe ook met bezigheden overladen, nooit had hij het te druk om
iemand, die raad en hulp kwam vragen, te woord te staan, en zelden liet hij den
zoodanige ongetroost vertrekken. Voor menigeen sprong hij in de bres en, dank zij
de hulp zijner vermogende vrienden, die hij nooit tevergeefs inriep, menigeen redde
hij uit finantieelen nood. Bereidwillig aanvaardde hij bij herhaling de voogdijschap
over kinderen van volgelingen en stelde het hem geschonken vertrouwen niet te leur.
Voor de weeze, die als pleegdochter in zijn huis was opgenomen, was hij een vader
en zijn huisgezin verzorgde en bestuurde hij, gelijk 't behoort.
Tweemalen is hij gehuwd, voor de eerste maal in 1840 met Margaretha, Anna,
Sophia, dochter van Hajo Uden Thoden van Velzen, predikant te Oudkerk. In 1850
hertrouwde hij met Angenis, Henriette, Frederika Tydeman, oudste dochter van
wijlen den Dordtschen predikant Tydeman. Uit beide huwelijken liet hij acht kinderen
na, uit het eerste Dr. Hajo Uden Meijboom, thans predikant te Veendam, uit het
tweede Claas Meijboom, Luitenant ter zee, tijdens het overlijden zijns vaders voor
Atjeh gestationeerd, en nog drie dochters en even zoovele zonen, wier rouw over het
verlies dat hen trof, wel gelenigd maar niet opgeheven wordt door het voorrecht van
uit zulk een vader gesproten te zijn.
't Was een lust hem te ontmoeten in zijn huis, aan de
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zijde zijner echtgenoot en omringd door zijn kroost. Hoe innig waren zij aan hem
verkleefd en hoe voelde hij zich aan hen verbonden! Hoe goed wist hij met hen om
te gaan en hoe aangenaam kon hij ze bezighouden met allerlei voortbrengselen van
eigene of anderer kunstvaardigheid. Met behulp van een door hem zelven gemaakten,
ronddraaienden stereoscoop reisden wij met hem door Palestina, of betraden wij het
merkwaardige Pompeji, of deden samen een tocht door Zwitserland en zagen de
bergen, watervallen, gletschers en meeren van dat verrukkelijk oord. Een lantaarn
van zijne vinding bracht tal van beelden, sommigen door hem zelven geteekend,
sterk vergroot op het doek en zoo kregen wij een les in de geologie, of zagen de
planten en dieren der voorwereld vóór ons, of verlustigden ons in 't geen de natuur,
in de kleinste afmeting en toch op 't volledigst en doelmatigst gewrocht had. Naar
pianospel en zang luisterde hij gaarne, maar de clarinet en de fluit, die hij vroeger
zelf bespeelde, bleven in de laatste jaren onaangeroerd. Een huiselijk praatje was
hem ook welgevallig en aan vroolijke scherts leende hij goedwillig het oor. Onder
zijne vrienden, in wier vreugd en leed hij van heeler harte deelde, was hij een uiterst
gezellig man, wien het nooit aan stof voor een degelijk gesprek ontbrak. Als gastheer
was hij vriendelijk en gul. Hoewel niet door de fortuin met tijdelijke middelen
gezegend, onderhield hij toch, ook door de finantieele voordeelen, die zijn arbeid
afwierp, zijn gezin met eere in den stand, waarin het door de positie des vaders
geplaatst was. Eens was hij in de gelegenheid naar een kleine gemeente in Groningen
te verhuizen, waar het tractement dat van een Amsterdamsch predikant verre overtrof.
Maar hij liet zich niet verlokken zijn levensgenot en de toekomst zijner kinderen te
wagen aan het uitzicht op meer gemak en geldelijk voordeel, en hij bleef te
Amsterdam. Hoe noode zou hij ook dat alles ontbeerd hebben wat
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Neerlands hoofdstad hem dagelijks bood en waarvan hij zooveel genoot als met zijn
lust en neiging, met zijn tijd en middelen strookte. Een vrij druk gebruik maakte hij
van den rijkvoorzienen zoölogischen tuin. Nergens was hij liever dan dáár, waar hij
zich te midden van al die dieren en planten, als onder kennissen en vrienden bevond
en vanwaar hij telkens met meerder lust voor het onderzoek der natuur huiswaarts
keerde. Wie er met hem rondwandelde, diens genot werd niet weinig verhoogd als
hij door hem opmerkzaam gemaakt werd op iets vreemds of iets schoons, dat anders
allicht aan zijn oog ontsnapt ware.
Zoo heeft hij onder ons geleefd en gewerkt, geleerd en gestreden, genoten en
geleden, en ieder die in aanraking met hem kwam, erkende dra dat hij met een man
van buitengewone begaafdheid en ongemeene goedhartigheid te doen had. Een
eenvoudig doch sierlijk monument, door de kleine bijdragen van eenige honderden
opgericht ter plaatse, waar zijn stoffelijk overschot aan de aarde is weergegeven,
prijkt nu op de Wester-begraafplaats om aan het n a g e s l a c h t te verkondigen, dat
velen zijner tijdgenooten in hem een der herauten van den nieuwen tijd hebben geëerd.
Ik zeg voor het nageslacht, want voor hen, die hem van nabij gekend en in zijn streven
om het volk op den weg der godsdienstige en zedelijke beschaving voort te leiden
gewaardeerd hebben, is zulk eene herinnering aan zijn persoon en werk overbodig.
Bij hen heeft Meijboom zichzelf onvergetelijk gemaakt.
Heeft een zijner tegenstanders gezegd: ‘ik voor mij zou er geen bezwaar in vinden
een woord tot lof van dien geleerden en humanen man bij zijn graf te spreken,’ wat
zullen dan wel zijne geestverwanten en vrienden .... Doch ik mag geen lofrede
schrijven. Ik moet slechts een levensbericht geven. 't Zij zoo, maar dat levensbericht
zelf is een lofrede. Wie zou immer eene andere voor zich begeeren?
Amsterdam, Mei 1875.
J.P. Stricker.
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L i j s t der uitgegeven geschriften VAN Dr. L.S.P. Meijboom.
1837.

De sapiente perfecto.

1838.

De F. Hemsterhusii meritis in
Philosophiae loco de Deo hominisque
cum Deo conjunctione explicando.
Wagner's bijbelsche verhalen, 2 stukjes.
Groningen, bij Wolters. - Een achtste
geheel omgewerkte druk verscheen in
1858.
Agamemnons trouwpartij. Groningen, bij
Zuidema.

1839.

Vertaling eener Lat. verhandeling van
Egb. Roelants, over de geschiedenis van
de scheuring in het bisdom Utrecht
1423-1457.

1840.

Commentatio de ideis et rebus in facto
positis in re christiana apte conjunctis.

1841-1843.

Schmidt's Timotheus en Filemon.
Groningen, bij van Boekeren.
Leerrede over Hebr. XI : 27b. Groningen,
bij Wolters.
Het werk van Gods genade of de
goddelijke opvoeding van het menschelijk
geslacht, met een vraagboekje daarbij
behoorende, bewerkt met Dr. Huysers,
Groningen.

1844. 1845.

Leerrede over Luk. VIII : 49-55a.
Leeuwarden, bij Schierbeek. Herdrukt.
De werken van F. Hemsterhuis le en 2e
deel. Leeuwarden, bij Eekhoff.
Kalkar's bijbelsche geschiedenis, 2 dn.
Groningen, bij Wolters.

1846-1851.

Leerrede over Joh. XIV : 27. Nijmegen,
bij Thieme.
Drietal leerredenen. Nijmegen, bij
Haspels.
De opvoeding des menschdoms door God
tot op Christus. Groningen, bij Smit.
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Het Christendom kennelijk geschikt en
bestemd om te worden de godsdienst der
wereld. Twaalftal leerredenen. Nijmegen,
bij Thieme.
Werken van F. Hemsterhuis, 3e deel.
De hoofdzaken der christelijke waarheid.
Handboek. Nijmegen, bij Thieme.
Herdrukt. Vraagboekje onder denzelfden
titel.
Handboekje om op aarde gelukkig te
leven. Nijmegen, bij Haspels.
Ook voor u staat de weg tot geluk open.
Handboekje voor jongelieden bij hunne
intrede in de wereld. Nijmegen, bij
Haspels.
Wijsgeerige beschouwing van den
mensch in de belangrijkste verschijnselen
zijns levens. Nijmegen, bij Haspels.
Lijden, strijd en zege op het gebied des
christelijken levens. Twaalftal
leerredenen. Nijmegen, bij Thieme.
Een evangelisch woord bij
onderscheidene plegtige gelegenheden.
Nijmegen, bij Haspels.
Leerrede over Luk. XXIV :36a.
Nijmegen, bij Haspels.
1852-1854.

Leerrede over 2 Kor. V : 19-21.
Groningen, bij Wolters.
Dr. Doedes aanval op Prof. Hofstede de
Groot. Groningen, bij Scholtens.
Dr. L.S.P. Meijboom aan Dr. J.J. Doedes
na het ontvangen zijner drie brieven.
Groningen, bij Scholtens.
De eerste van de drie brieven van Dr.
Doedes beschouwd door Dr. L.S.P.
Meijboom. Arnhem, bij v.d. Wiel.
Geschiedenis van het Godsrijk naar den
Bijbel, 3 deelen. Groningen, bij Wolters
(bewerkt met Dr. E.J. Diest Lorgion en
Dr. A.T. Reitsma).
Het Leven van Jezus, Deel I-III.
Groningen, bij Wolters.
Open brief aan alle protestanten in
Nederland. Amsterdam, bij Frijlink.
Leerrede over 1 Joh. II : 28. Groningen,
bij van Wicheren.
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Leerrede over 1 Kor. II : 2. Amsterdam,
bij Frijlink. Zevenmaal herdrukt.
Twaalftal leerredenen uit Jezus
kinderlijken leeftijd. Amsterdam, bij
Frijlink.
Het oude en het nieuwe licht. Twaalftal
leerredenen. Amsterdam, bij Frijlink.
De oorsprong van het A.B.C. Amsterdam,
bij Portielje.
Vraagpunten des Tijds. Haarlem, bij
Kruseman (twee verhandelingen van M.
en ééne van Prof. Vrolik).
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Drie voorlezingen. Arnhem, bij Thieme.
Rede bij gelegenheid van het tweede
eeuwfeest van het Diaconie-weeshuis te
Amsterdam. Ald. bij Ten Brink en de
Vries.
Feestrede ter gelegenheid van de reunie
te Groningen. Ald. bij Bolhuis Hoitsema.
Het lied van Hiawatha. Amsterdam, bij
Kraaij.
Leerrede over Gal. I : 9a, ter opening van
de vergadering der Evang. Maatschappij.
Het Leven van Jezus. Deel IV-VII.
Redevoering bij de feestelijke viering van
het 25jarig bestaan der Maatschappij Arti
et Amicitiae.
Gods- en godsdienstleer, 2 deelen.
Amsterdam, bij Kraaij.
Het geloof aan Jezus opstanding uit de
dooden. Amsterdam, bij Kraaij.
De openbaring van Johannes. Amsterdam,
bij Kraaij.
De godsdienst der oude Noormannen, 2
deelen. Haarlem, bij Kruseman.
Raadselachtige verhalen. Groningen, bij
Wolters.
Hoofdbeginselen der nieuw-christelijke
rigting. Haarlem, bij Kruseman. Na den
dood des schrijvers herdrukt, met portret
en levensbericht.
Schets ten gebruike bij het
godsdienst-onderwijs. Amsterdam, bij
Kraaij.
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Van waar komt de verzoeking tot zonde?
Leerrede. Amsterdam, bij Jager.
Groninger Studenten-almanak van
1836-1841.
Gedichten, meerendeels in de
Hoogduitsche taal.
Christophilus.
Jezus de beste huisvriend.
Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding.
Wenken en lessen voor vaders en
moeders bij de opvoeding hunner
kinderen.
De gouden eeuw.
De Huisvriend.
Over het schaatsenrijden.
De Tijdspiegel.
Verhandeling over gezigts- en
verstandsbedrog.
Verhandeling over mikroscopisch en
telescopisch zien.
Verhandeling over de waarheid in de
kunst.
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Vaderlandsche Letteroefeningen.
Hamlet.
Sage van Hakon den Noorman.
Theologisch Tijdschrift.
Getallen-symboliek in de kanonieke
Evangeliën.
Werken van de Maatsch. der
Nederlandsche Letterkunde.
Levensberigt van Frederic. Christ. de
Greuve.
Leerredenen, uitgegeven bij Van Der
Wiel.
Leerrede over Dan. V : 25.
Leerrede over Matth. XII : 19, 20.
Leerrede over Rom. II : 6, 7.
Leerrede over Exod. XX : 8 en Hebr. X
: 25a.
Leerrede over Luk. XI : 1-28.
Leerredenen, uitgegeven bij Van Der
Scheer.
Leerrede over Jes. XL : 26, 27.
Leerrede over Luk. II : 22-35.
Leerredenen, uitgegeven bij Scholtens.
Leerrede over Joh. XIX : 20-30a.
Leerrede over 2 Kor. IV : 5a, 7a.
Taal des geloofs.
Leerrede over Luk. XXIII : 34a.
Leerrede over Joh. II : 1-11.
De Christelijke Waarheidsvriend.
Wet en geloof naar Rom. III : 21-30.
Het Leeskakinet.
Boekaankondigingen.
Jaarboekje van Artis Natura Magistra.
De hooge ouderdom eener tortelduif.
Een glas water.
Waarheid in Liefde.
De leer der praedestinatie volgens Paulus.
Jezus blik op de natuur en
menschenwereld.
Jezus Joodsch Theokratische
Godgeleerdheid.
Maandschrift uitgegeven door den ring
van Amsterdam.
De Zoon des Menschen bij Daniël.
De Zoon des Menschen in de Evangeliën.
Is het goed dat men zoekt in te dringen
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in de verborgenheden?
Populaire verklaring van Rom. V.
De gezonde leer volgens Paulus.
Eensgezindheid en eenheid onder de
christenen met vrijheid en verschil
bestaanbaar.
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Gedachten over de waarde der openbaring
die in Christus is.
De profetie van Joël.
Het christendom der volheid na de
voorbereiding.
Over de Hebreeuwsche poëzij.
De vijfde zondagsafdeeling van den
Heidelbergschen Catechismus.
De kerkelijke ban.
Het vierde hoofdstuk van het boek der
Openbaring.
De raadsels in het boek der Openbaring.
Evangelie-spiegel.
1857.

De redacteur aan de lezers.
Door wie, waar en wanneer zijn de
boeken des N. Verbonds geschreven?
1 Kor. II : 6-16.
Rom. VI : 1-14.
Godsdienst en haar karikatuur.
Zalig zijn de armen van geest.
Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij,
zoo gij ze doet.
De praedestinatie.
2 Kor. V : 19.
Indruk van het zinnelijke bij de
eeredienst.
De verkiezing.

1858.

Aan de lezers van den Evangelie-spiegel.
De verharding.
De vervulling der praedestinatie.
De groote waarheid van het Evangelie.
Zooals de boom valt, blijft hij liggen.
Een drietal plaatsen des N.V., voor
misverstand vatbaar en veelal verkeerd
verstaan.
Waarom koos Jezus tot zijne eerste
Apostelen visschers en tollenaars?
Phil. IlI : 11.
De kracht van het Evangelie.
Eene evangelische stem uit het O.V.
Matth. VI : 34.
Matth. X : 26.
De christelijke kennis in hare beginselen
en hare ontwikkeling, volgens den
schrijver van den brief aan de Hebreën.
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1859.

Wordt door het kwaad niet overwonnen,
maar overwint het kwaad door het goed.
Een ketterschen mensch verwerp.
Het Evangelie leert.
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Een nieuwe Bijbel voor de negentiende
eeuw.
Antwoorden van Jezus op vragen, die wij
hem zouden kunnen voorstellen.
Heeft Jezus zich met God willen gelijk
stellen?
Wat heeft de Heer bedoeld met de
instelling des Avondmaals?
De verhouding van het Evangelie tot
stoffelijken en geestelijken rijkdom.
Losse gedachten.
Het wezen der godsdienst.
Een catechetische les in Spanje.
De Koninginne van Scheba in 't oordeel
tegen het geslacht van Jezus'
tijdgenooten.
De magt van Jezus' woord.
Wat beteekent het eens anders
overtuiging te eerbiedigen.
Exodus XX : 5b.
Predikt het Evangelie allen creaturen.
1860.

Aan de lezers van den Evangelie-spiegel.
Bewijsvoering van een Methodistisch
prediker in Noord-Amerika.
Denkbeelden van den Amerikaan
Theodore Parker.
Praktisch atheïsme.
Verzoening.
Hoe worden de dooden opgewekt? Met
welk een lichaam komen zij?
De zedelijke eigenschappen Gods.
Wat is het Evangelie?
Het ideaal eener Christelijke
maatschappij.
Het vierde gebod.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,
alzoo ook op aarde.
De twee oudste oorkonden der Heilige
Schrift.
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1861.

Uitlegkundige opmerkingen betreffende
het boek der Openbaring.
De invloed van onze denkbeelden en
zeden op de lezing en verklaring der
Schrift.
Mozes en Christus of de verhouding
tusschen Jodendom en Christendom.
Paulus tegenover de wraakgierigheid.
De eerste Evangelie-prediking.
De opstanding des vleesches.
Het eeuwige leven.
De heilige algemeene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen.
Jezus' nederdaling ter helle.
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Kern en vorm.
Hebr. XIII : 14.
Hoe Jezus Christus onze zonden in zijn
lichaam op het kruis gedragen heeft.
1862.

Paulus' voorstelling van den bouw en de
bevolking van het heelal.
Paulus' kennis en prediking van Jezus'
geschiedenis.
Verschillende vormen, waaronder in het
N.V. over 's menschen kinderlijke
betrekking tot God wordt gesproken.
Paulus' Christologie.
Het Evangelie van Mattheus.
Paulus' blik op de wereldgeschiedenis.
Paulus' Evangelie.
Paulus' leer aangaande de Gemeente.
De verhalen aangaande Jezus' geboorte
en jeugd.
Paulus' leer aangaande de toekomst.
Kerkelijk leven.

1863.

Een blik op het eigenaardige van onzen
tijd en zijn streven.
Toen en thans.
Het boek der Openbaring in zijn vorm.
Uitlegkundige en oordeelkundige
opmerkingen.
Nadert tot God en Hij zal tot u naderen.
Een teeken des tijds; het leven van Jezus
door Ernest Renan.

1864.

Wat is het wezen des Evangelies?
Het leven van Paulus.
Jezus en de Sabbat.
Matth. XVIII. 6.
1 Kor. XII : 20, 21.
Het eiland der zaligen of des jagers
droom.
Het evangelisch karakter der
Nederlandsche Hervormde kerk.
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Het leven van Jezus beschouwd door een
Israëliet.
De zendbrief van Paus Pius IX, van 8
Dec. 1864.
Om welke reden hebben de Joden Jezus
gedood?
Het licht in Christus.
Plaatsen des O.V. in het N.V. aangehaald
en als profetiën op den Christus
toegepast. Jaarg. 1865, 1866.
Weldoen.

1866.

De godsdienst van Jezus Christus en de
godsdienst der Christenen.
De Zoon des Menschen.
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Het karakter der godsdienst van Jezus ten
opzigte van verdraagzaamheid en
kerkelijkheid.
Het leven in het heelal.
De rijke man en Lazarus.
Aan lezers en medearbeiders van den
Evangelie-spiegel. Volksbibliotheek.
Orthodoxie en confessionalisme.
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Mr. Johan Rudolph Thorbecke.
Eene bibliographie DOOR DR. TH. CH. L. WIJNMALEN .
Wordt er aan de bundels Levensberichten, welke de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden telken jare haren leden aanbiedt, terecht hooge waarde
toegekend, niet enkel óm de zorg, welke daaraan in den regel besteed wordt, maar
niet minder ook óm de kostbare bouwstoffen, die zij bevatten zoowel voor de
geschiedenis van onzen tijd als voor die van onze letterkunde: - de bezwaren, die
zich bij de vervulling dier taak doen gelden, zijn geenszins gering te achten; zij
vermeerderen nog, waar men 't leven te schetsen heeft van een medelid, wiens
werkzaamheid van eenige beteekenis is geweest voor of grooten invloed heeft gehad
op de maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling van land en volk. Dat dit
evenzeer 't geval zou wezen, waar eene levensgeschiedenis van wijlen onzen
Thorbecke moet worden gegeven, behoeft wel geen opzettelijk betoog.
‘Wie geeft ons een leven van dien man? Wie geeft ons iets wat op dien naam
aanspraak kan maken?’ - Zoo vroeg reeds de hoogleeraar Mr. B.H.D. Tellegen in
zijne hulde, aan Thorbecke gebracht, in het Septembernummer van den Tijdspiegel
van 1872, en ongetwijfeld heeft ook reeds meer dan een onder ons de vraag op de
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lippen genomen: zou de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zoo gelukkig
zijn van onder hare leden éen te vinden, die op waardige wijze de even moeilijke als
omvangrijke taak op zich wilde nemen? Het tegendeel ware eer te vreezen. Maar al
hadde zij dat voorrecht gehad, eene andere vraag zou zich met alle kracht hebben
doen gelden, of zij dan wel 't gevaar zou hebben kunnen ontwijken van òf te weinig
òf te veel te geven. Te weinig zou zij aanbieden, slechts herhalen wat elders reeds
met talent gedaan is1 en daardoor ongetwijfeld een gevoel van teleurstelling opwekken,
zoo zij zich enkel

1

We herinneren onzen lezers slechts aan de artikelen van G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r ,
in d e N e d . G e d a c h t e n , onder dagteekening van 14 Juni 1872; van Prof. S.
V i s s e r i n g in de G i d s , Juli 1872, blz. 1 en vlg.; van Prof. B.H.D. T e l l e g e n in de
T i j d s p i e g e l , Sept. 1872. blz. 185 en vlg.; van de Redactie van de E c o n o m i s t , Juni
1872, blz. 753 en vlg.; van Mr. C.W. O p z o o m e r , Thorbecke. Een woord van hulde, in
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Letterkundige Afdeeling) gesproken,
Amsterdam, J.H. Gebhard & Co. 1872. in 8o.; van A. R é v i l l e , Un Homme d'état hollandais,
J.R. Thorbecke. Ëtudes historiques sur le Gouvernement parlementaire aux Pays-Bas, in de
R e v u e d e s d e n x M o n d e s van 15 Nov. 1872. Vgl. verder: Herinneringen aan Mr.
J.R. Thorbecke door Mr. W.C.D. O l i v i e r . Arnhem, bij D.A. Thieme. 1872, in 8o. (Zie
hierover eene beoordeeling ‘In Memoriam’ van Prof. B.H.D. T e l l e g e n in d e
T i j d s p i e g e l . Nov. 1872, blz. 377 en vlg.); de levensschets van Thorbecke in de
M a n n e n v a n b e t e e k e n i s i n o n z e d a g e n onder redactie van Mr. D. B e e t s .
(Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1874 in 8o.) met portret, steendr. v.P. Blommers, 's
Hage; Mr. Jan Rudolf Thorbecke herdacht. Door M. B u i j s . Met portret (Wed. E. Spanier
& Zn. Lith.) en handteekening van Thorbecke. Tiel, D. Mijs, 1872. in 8o; P é b é ,
Beschouwingen over Thorbecke, enz. Leiden, Brill. 1872. in 8o. Een schat van bijzonderheden
vindt men bij de B o s c h K e m p e r in zijn jongste werk: Geschiedenis van Nederland na
1870. Amsterdam, 1873/5, 3 dln. in 8o., vooral in de daarbij gevoegde Letterkundige
Aanteekeningen. Over de onvoltooide biographie van wijlen Mr. E.J. K i e h l , zie hieronder.
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bepaalde tot de vermelding, zonder meer, der hoofdpunten van het leven van den
afgestorvene, der betrekkingen door hem bekleed, der daden door hem verricht, met
korte opgaaf tevens van 't geen uit zijne jeugd en letterkundige opleiding bovenal
belangrijk moet worden geacht, en met aanwijzing der door hem uitgegeven
geschriften, om overigens het oordeel over zijne verdiensten aan den nakomeling
over te laten. Onze Maatschappij zou daarentegen te veel leveren, de perken, die zij
eenmaal, en terecht, voor hare levensberichten gesteld heeft, verre moeten
overschrijden, wellicht zelfs over de ruimte van een lijvig boekdeel moeten
beschikken, wilde zij, door niet enkel feiten alléén op te teekenen, maar ook door
het schetsen van den tijd van Thorbecke's optreden en van zijne omgeving, door 't
beoordeelen van zijn karakter, handelingen en geschriften, in diens levensbericht
eene welkome bijdrage leveren voor de letter- en staatkundige geschiedenis van
onzen tijd, aangenomen al eens, dat de uitvoering van zulk eene taak reeds nu met
de noodige objectiviteit en onpartijdigheid mogelijk kan worden geacht en dat daarbij
niet 't gemis van meer dan eene bron van meer intiemen aard zou worden gevoeld.
Bovendien - 't is elders naar waarheid opgemerkt1 - ‘Thorbecke leeft nog. Niet in
dien zin alleen, waarin hij zal blijven leven, zoolang men in zijne levensgeschiedenis
belang zal stellen, maar ook in dezen, dat zijne persoonlijkheid nog werkdadig
optreedt; dat zijn naam nog niet heeft opgehouden tot zekere hoogte eene leus te zijn.
Onder de levenden heeft Thorbecke nog zeer vele persoonlijke, zeer subjectief
oordeelende vrienden en vijanden, en indien men er zich toe zette om Thorbecke's
aanleg en ontwikkelingsgeschiedenis; zijne drijfveeren en bedoelingen; de
verschillende phasen van zijn staatkundig leven; den invloed dien hij

1

Zie de vermelde M a n n e n v a n b e t e e k e n i s , blz. 2.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

206
op zijn tijd heeft uitgeoefend, en wat Nederland hem te danken of wellicht te verwijten
heeft, nauwgezet te ontleden en streng objectief te boek te stellen, - zulk een werk
zou, ook indien het tot zekere hoogte slaagde, ongetwijfeld aan vrienden en vijanden
beiden veel ergernis, en niet onwaarschijnlijk tot eene reeks van strijdschriften
aanleiding geven.’
Met 't oog op dit een en ander was 't, mijns inziens, eene goede gedachte van 't
Bestuur onzer Maatschappij om ditmaal van de dusver gevolgde gewoonte af te
wijken en 't schrijven van eenig levensbericht van Thorbecke na te laten. Eene
belangrijke bouwstof mocht evenwel den toekomstigen biograaf niet onthouden
worden: de aanwijzing namelijk van al 't geen door dien Staatsman gedurende den
langen tijd zijner werkzaamheid werd geschreven.
Had steller dezer regelen, toen hij nog de eer had 't Secretariaat der Maatschappij
waar te nemen, zich bereid verklaard zich van die taak te kwijten, bij de vervulling
daarvan mocht hij welwillende aanwijzingen ontvangen, van meer dan eene zijde,
doch vooral van Mr. W. Thorbecke, Advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden
te dezer stede, terwijl de hoogleeraar Dr. S.A. Naber, te Amsterdam, de goedheid
heeft gehad de onder hem berustende ‘Bouwstoffen voor eene levensbeschrijving
van Thorbecke’ van wijlen Mr. E.J. Kiehl 1 ter inzage te verleenen. Hun zij daarvoor
dank
1

Het zij mij vergund hier ter plaatse te vermelden wat Dr. N a b e r omtrent K i e h l 's
belangrijken nagelaten arbeid opteekent op blz. 42 van zijn niet in den handel verschenen:
‘In Memoriam. Mr. E.J. Kiehl, Leeraar in de Staatswetenschappen aan de Rijks Hoogere
Burgerschool te Middelburg, herdacht. Gedrukt te Amsterdam, bij De Roever-Kröber-Bakels.
1874, in 8o.’ ‘De heer Kiehl,’ schrijft hij, ‘heeft mij op mijn verzoek al de papieren afgestaan,
die op het L e v e n v a n T h o r b e c k e betrekking hebben. Het werk is niet voltooid; de
geschiedenis der cultuurwet van den Minister Fransen van de Putte wordt nog uitvoerig
verhaald, op eene wijze, evenredig aan het belang der zaak en met inlassching van een paar
tot nog toe niet bekende bijzonderheden nopens de geschiedenis van het
amendement-Poortman; maar de daarop volgende jaren ontbreken bijna geheel. Ook in het
overigens afgewerkt gedeelte zijn hier en daar meer of minder groote lacunen: zoo ontbreekt
bijv. het verhaal der April-beweging, door den schrijver blijkbaar tot het laatst bewaard,
omdat hij kon volstaan met te excerpeeren, wat in zijn Fransch werk met alle wenschelijke
uitvoerigheid gezegd was. De verschillende hoofdstukken zijn niet in gelijke mate afgewerkt.
Sommige waren bijna gereed om ter perse te worden gezonden; van andere bestaat weinig
meer dan het in den haast opgeschreven ontwerp. Bij het overschrijven heb ik geenerlei
vrijheid veroorloofd; hier en daar mag een enkel woord zijn bijgevoegd of weggelaten, meer
niet. Gelijk zich verwachten laat, is voornamelijk het eerste gedeelte bijna voor de uitgave
gereed gemaakt. Het verhaal loopt geregeld door tot aan de aanneming der Gemeentewet,
met uitzondering van enkele der jaren, die aan 1848 voorafgaan. Als B o u w s t o f f e n t o t
e e n L e v e n v a n T h o r b e c k e meen ik, dat deze arbeid verdient bewaard te blijven.
Het openbaar leven van Thorbecke in de laatste jaren kan wellicht uit de algemeen
toegankelijke bronnen worden bijeengebracht: met de vroegere jaren gaat dat minder
eenvoudig. Het zou, dunkt mij, jammer zijn, als de daaraan bestede moeite verloren giug.
Ook tusschen hetgeen algemeen bekend kan zijn, zal men het een en ander aantreffen, dat
aanspraak maakt op nieuwheid, bijv. de geschiedenis der verhouding van Thorbecke tot het
voorstel der Negen en het verhaal der vorming van het Ministerie van Maart 1848. Andere
gedeelten, waar het J o u r n a l d e l a H a y e moest geraadpleegd worden, zijn in zooverre
nieuw, als het naslaan van diergelijke bronnen niet voor een ieder mogelijk is. In weerwil
hiervan komt het mij toch niet wenschelijk voor, dit werk geheel of gedeeltelijk aan het
oordeel van het publiek te onderwerpen. Bevoegde beoordeelaars, door mij geraadpleegd,
meenen o.a., dat de tijd tot het schrijven van Thorbecke's biographie nog niet gekomen is en
in ieder geval niemand die taak eenigszins volledig zal kunnen volvoeren, zonder inzage te
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gezegd, terwijl wij voorts den vrienden en vereerders van den betreurden Staatsman
de volgende bibliographie met be-

hebben gehad van Thorbecke's eigenhandige aanteekeningen. Het schijnt ook gevaarlijk een
onvoltooid werk, waaraan bijna overal de laatste hand ontbreekt, aan de kritiek bloot te
stellen, die bij dit gewichtig onderwerp volkomen gerechtigd is, zulke zware eischen te
stellen. Ik koester derhalve het voornemen, mijn afschrift aan eene openbare bibliotheek ter
plaatsing aan te bieden, opdat het beschikbaar blijve voor den toekomstigen biograaf, die,
met alle hulpmiddelen toegerust, ook van dezen arbeid zal willen gebruik maken, om
Thorbecke in zijne beteekenis voor de ontwikkeling onzer staatkundige instellingen te
schetsen.’
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scheidenheid aanbieden als eene bijdrage ter kennisneming van diens omvangrijke
werkzaamheid; strekke zij tevens tot eene feestgave, waar straks 't tijdstip nadert,
waarop men door de oprichting van een standbeeld in de hoofdstad des rijks eene
waardige hulde aan de nagedachtenis van den overledene meent te moeten brengen.
Den Haag, Augustus 1875.
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I. Onuitgegeven geschriften1.
Over Chr. Gottl. Heijne, als een uitstekend voorbeeld ter navolging, wat iemand
verstoken van alle hulpmiddelen door zelfvertrouwen, door gestadigen en ijverigen
arbeid, uit zich zelven kan tot stand brengen.
Dus luidt de titel der oratie, waarmede Thorbecke, toen zestien jaren oud,
van de Latijnsche school te Zwolle in 1814 tot de Academische lessen
werd bevorderd en welke men opge teekend vindt in het ‘A l b u m
s c h o l a e S w o l l a n a e .’ De B o e k z a a l , 1814, Juli, blz. 84 geeft den
titel der Latijnsche redevoering aldus op: ‘Over C.G. Heijne, als een model
van naarstigheid en grootheid van ziel.’
Ms. Conspectus Catalogi systematici Bibliothecae Gottingensis librorum qui ad
historiam litterariam pertinent, manu J.R. Thorbecke.
Blijkens de mededeeling van den hoogleeraar de B o s c h K e m p e r ,
Geschiedenis van Nederland na 1830 (Amst. 1873/5 3 dln. in 8o). Deel I.
Aant. blz. 24. is dit overzicht van Thorbecke, vrucht zijner
wetenschappelijke reis naar de voornaamste hoogescholen en bibliotheken
van Duitschland, bijzonder de Göttingsche, ondernomen, nog op de
Leidsche Bibliotheek voorhanden. We vonden 't ook aldaar in 't
Bibliotheeks-Archief, gemerkt C. No. 2. c. Doch bij inzage daarvan, ons
welwillend door Dr. W.N. du Rieu verleend, bleek ons, dat we 't niet mogen
be schouwen als een eigenlijk geschrift van Thorbecke; 't is deels een
excerpt uit den systematischen en alphabetischen catalogus der Gött.
bibliotheek, deels copij van een gedrukt boek. Immers 't bevat niets meer
dan een: ‘Conspectus Catalogi Systematici, a Matthiä V. Cl. confecti, ao
1748 sqq. vid. Meiners, Annal. d.G. Univ. B.I.p. 63 sqq.’; ‘Excerpta ex
Catalogo Alphabetico Bibliothec. Göttingensis’; ‘Excerpta ex Disputatione
Georgii

1

In deze afdeeling zijn slechts die onuitgegeven opstellen, waarvan hier en daar melding is
gemaakt, opgenomen.
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Matthiä, V. Cl. de Bibliothecae publicae optima institutione et ordinatione.
In Hannover. Nutzl. Samml. St. 50-54. ao, 1755. p. 786-863.’
Verhandeling over den invloed der machines op het samenstel der maatschappelijke
en burgerlijke betrekkingen.
Ons is meegedeeld dat Thorbecke deze verhandeling uitgesproken zou
hebben in de vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde den 22 Jan. 1830. We vonden echter daarvan niets opgeteekend
noch in de gedrukte, noch in de geschreven Notulen dier Maatschappij.
Wel is er toen eene open bare vergadering gehouden, doch daarin trad
Prof. H.W. Tijdeman als spreker op.
Fragment eener geschiedenis der politische geographie.
Voor zoover ons bekend is dit geschrift des heeren Thorbecke ongedrukt
gebleven. 't Was door hem ter vervulling zijner spreekbeurt in de
vergadering van de derde klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
ingezonden en door den Secretaris in de bijeenkomst van den 29sten Mei
1848 namens hem voorgelezen. Een kort verslag der gedane mededeeling
met de daarover gehouden gedachtenwisseling vindt men in de N e d .
S t a a t s c o u r a n t van 4 Oct. 1848. no. 235.
Aanteekeningen over staats- en rechtsgeschiedenis en over administratief recht.
Onder de rubriek ‘onuitgegeven geschriften’ van Thorbecke durven we
niet onvermeld laten de aanteekeningen, waarnaar hij zijne colleges,
bepaaldelijk over Nederlandsche staats- en rechtsgeschiedenis en over
administratief recht placht te geven: welke lessen zeer druk moeten bezocht
zijn en waarvan zeer vele goede dictaten bestaan, welke bij de uitgave van
enkele latere werken (zie hieronder in onze laatste rubriek) goede diensten
hebben bewezen en wellicht nog zullen bewijzen.
Het college, dat Thorbecke alle jaren, en in 't geheel achttien malen
gegeven had, was ‘de diplomatische geschiedenis van Europa van de
regeering van Lodewijk XIV tot aan het Weener Congres’; de beide eerste
jaren heette het op de series: ‘politische geschiedenis van de regeering van
Lodewijk XIV.’ De eerste vier jaren, van 1831-'34, sprak hij over
‘diplomatia, id est, disciplina principiorum et formarum, quibus rationes
Regnorum externae reguntur’; bovendien in 1833-'33 ‘de statu Regni M.
Britanniae eiusque coloniarum, habita rei politicae
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generalis et oeconomiae imprimis politicae ratione’; in 1835-'36 werd
mede behandeld de ‘historia doctrinarum, inde ab Hugone Grotio, cum
Regnorum, singulis temporibus, conditione comparata.’ Het college over
de Grondwet wordt eerst op de series van 1836/37 vermeld, en, acht malen,
1843/44 't laatst, komt 't voor onder den titel: ‘Historica Legis
Fundamentalis, cum aliis nostri aevi Legibus Fundamentalibus comparatae,
interpretatio.’ Een der voornaamste colleges betrof echter onzen staat,
werd van 1833/34 tot 1843/44, elf malen, gegeven, en aangekondigd voor
de eerste maal als een historische beschrijving van den ‘statum publicum
et civilem Patriae nostrae, inde a Carolo V’; 't daaropvolgende jaar als
‘historia politica et juris civilis Patriae nostrae inde a Carolo V’; in 1835/36
eveneens, maar 't ving aan van 't jaar 1650; 't vierde jaar ‘van Karel V tot
aan den Munsterschen vrede’; in 1836/38, van dat tijdvak af aan; en 't
zesde jaar, van Karel V tot den dood van Willem II; voorts kwam de
omschrijving van 1834/35, dus de aankondiging van 't geheel, evenals in
1833/34, nog tweemaal terug, 1840 en 1842; die van 1837/38, de tweede
helft evenals in 1835, nog driemaal, 1839, 1841 en de laatste keer 1843/44.
Sedert 1836 werd ook telken jare een college over de Romeinsche
rechtsgeschiedenis gegeven, tot den cursus 1848/49, toen lessen over
statistiek van ons vaderland en staathuishoudkunde werden aangekondigd,
terwijl reeds in 1843/44 een college gehouden werd over 't handelsrecht,
evenals 't ook in 1845, 1847, 1848 en 1849 nog op de series vermeld wordt;
in 1846 daarentegen werd het ‘Politierecht of dusgenaamd Administratief
recht’ behandeld. Over de aanteekeningen van dit laatste college, evenals
over dat over staats- en rechtsgeschiedenis, zie hieronder bij de vermelding
van de geschriften van J h r . M r . J.J. d e l a B a s s e c o u r C a a n .

II. Afzonderlijk uitgegeven geschriften1.
1. Disputatio historico-critica inauguralis, de C. Asinio Pollione, quam .... pro gradu
Doctoratus, summisque in Philos. Theor. et Hum. Lit. honoribus ac privilegiis,

1

Nu en dan zal de lezer in onze aanteekeningen Luzac's portefeuille vermeld vinden; ter
opheldering diene, dat in de Bibliotheek der Tweede Kamer berust, uit Luzac's nalatenschap
aangekocht, een portefeuille, gemerkt ‘1169’ en ‘J.R. Thorbecke’; zij bevat een groot aantal
korte geschriften en opstellen van dien staatsman, hier en daar met zeer korte aanteekeningen
ter opheldering van Luzac's hand.
Het zal voorts bevreemding wekken, dat we niet hebben meêgedeeld wat Thorbecke in den
aanvang zijner loopbaan in de G ö t t i n g e r G e l e h r t e r A n z e i g e r geschreven heeft.
Dat hij daarin enkele korte opstellen of recensiën geplaatst heeft, is zeker, doch w e l k e ze
zijn, is ons niet gelukt te mogen ontdekken.
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in Academia Lugduno-Batava, rite et legitime consequendis, publico ac solenni
examini submittit Johannes Rudolphus Thorbecke, Zwolla-Batavus. Ad diem XIX
Junii MDCCCXX. Lugduni Batavorum, apud H.W. Hazenberg, Juniorem, 1820. in
8o.
Zie over deze dissertatie 't oordeel van D r u m a n n , Geschichte Roms
nach Geschlechtern. Ook in de H e i d e l b e r g e r J a h r b ü c h e r moet
eene recensie voorkomen.
2. Johannis Rudolphi Thorbecke Commentatio de C. Asinii Pollionis vita et studiis
doctrinae. Accedit Casp. Jac. Christ. Reuvens, Epimetrum de quibusdam monumentis
cum Pollionis historia conjunctis, et tabula lithograpta. Lugduni Batavorum, apud
H.W. Hazenberg, Juniorem, 1820. in 8o.
Behalve 't bijgevoegde opstel van Reuvens bevat dit geschrift 't zelfde wat
reeds in de D i s p u t a t i o werd aangeboden. Beide geschriften had
Thorbecke opgedragen aan zijn vader, F.G. Thorbecke, aan D.J. van
Lennep, J.H. van Swinden en J. van Voorst, doch de vorm dier opdracht
verschilt eenigszins; zoo ook de ‘P r a e f a t i o ’; in die der
C o m m e n t a t i o zijn de zoogenaamde personalia, welke men in eene
dissertatie pleegt te vinden, weggelaten; ook mist men daarin de ‘T h e s e s ’
en 't vers van nu wijlen zijn vriend, den hoogleeraar H.C. van der Boon
Mesch. Overigens schijnt de C o m m e n t a t i o geen textueele herdruk
der D i s p u t a t i o te zijn, doch schijnt men eenige exemplaren van
laatstgenoemde in den handel te hebben gebracht, voorzien van een nieuw
titelblad, opdracht en voor rede, terwijl men daarbij 't gemelde opstel van
den hoogleeraar Reuvens, met afzonderlijke paginatuur, gevoegd heeft.
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3. Ueber das Wesen und den organischen Charakter der geschichte. Ein Schreiben
an Herrn Hofrath K.F. Eichhorn in Göttingen von Dr. J.R. Thorbecke. Göttingen bei
Vandenhöck und Ruprecht. 1824. in 8o. 49 s.
Eene aankondiging van dit geschriftjen vindt men in de G ö t t .
G e l e h r t e r A n z e i g e r . 1824. s. 481-485. Vgl. ook J. d e B o s c h
K e m p e r , t.a.p. deel I. Aant. blz. 25.
4. Johannis Rudolphi Thorbecke Oratio de Disciplinarum Historico-Politicarum
argumento, habita die IV Octobris M.DCCC.XXV. quum professionem historiae
politicae atque diplomaticae et statistices extraordinariam in Acadamia Gandavensi
solemni capesseret. Gandavi, P.F. de Goesin-Verhaeghe. 1825. in 8o.
Deze redevoering is later ook opgenomen, onder denzelfden titel, in de
A n n a l e s A c a d e m i a e G a n d a v e n s i s , Gandavi, P.F. de
Goesin-Verhaeghe. 1829. in 4o. (23 pp.)
5. Over de verandering van het algemeen Statenstelsel van Europa sedert de Fransche
omwenteling door J.R. Thorbecke. Eerste afdeeling. 1789-1793. Te Leyden, bij S.
en J. Luchtmans. 1831. in 8o.
Van dit werk is enkel 't eerste stuk verschenen. Als datum onder de
voorrede 24 Augustus 1831.
6. Aanteekening op de Grondwet, door Mr. J.R. Thorbecke, Hoogleeraar te Leiden.
Amsterdam, bij Johannes Müller. 1839. in 8o.
Over deze eerste, zeldzaam geworden uitgave, straks gevolgd door eene
t w e e d e , meer uitgewerkte en veel vermeerderde, welke eveneens te
Amsterdam, bij Johannes Mü!ler, in 1841-1843, in 2 deelen in 8o.,
verscheen, vgl. men W.C.D. O l i v i e r , t.a.p. blz. 56 en de B o s c h
K e m p e r , t.a.p. deel III, blz. 43 en vlg.; Aant. blz. 40 en vlg. en blz. 59.
De dagteekening der Voorrede van de eerste uitgave is 24 Augustus 1839;
die der tweede, in deel I, 25 Augustus 1841 en in deel II 15 December
1843.
7. Proeve van herziening der Grondwet volgens de Aanteekening van Mr. J.R.
Thorbecke. Leyden, H.W. Hazenberg & Comp. 1840. in 8o.
De voorrede is gedagt. 5 Jan. 1840. Vgl. de B o s c h K e m p e r ,
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t.a.p. deel III. blz. 142 en vlg.; Aant. blz. 58 en vlg. Zie de aankondiging
in de N e d e r l . J a a r b . v. R e g t s g e l . e n We t g . 1840. blz. 125 en
vlg. In Luzac's portefeuille met deze kantteekening: ‘A.H. Bl. v. 17. 2.40
p. 2. c. 2. Brief van d. Hr. Th. eindigende aldus: Daar buiten mij niemand,
hetzij middelijk, hetzij regtstreeks er deel aan heeft gehad, zoo is, buiten
mij, niemand aansprakelijk.’
8. Brief aan een lid der Staten-Generaal over Art. 60 en 128 der Grondwet, van Mr.
J.R. Thorbecke. Leyden, H.W. Hazenberg & Comp. 1840. in 8o.
De dagteekening is van 25 Maart 1840. Zie de J a a r b . v. R e g t s g e l . en
We t g . 1840. blz 152.
9. Joannis Rudolphi Thorbecke Oratio de Simonis Slingelandtii rempublicam
emendandi studio, quam habuit die VIII Februarii a. MDCCCXLI, quum magistratum
Academicum deponeret. Lugduni-Batavorum, P.H. van den Heuvell. 1841. in 8o.
Deze O r a t i o komt in de A n n a l e s A c a d e m i a e L u g d . B a t . niet
voor. In 't Nederlandsch overgebracht, is zij later op genomen in de
H i s t o r i s c h e S c h e t s e n . Zie hieronder.
10. Over de hervorming van ons kiesstelsel. Door Mr. J.R. Thorbecke. Leyden, P.H.
van den Heuvell. 1842. in 8o.
Gedagteekend 27 Mei 1842.
11. Brief aan een Lid der Staten van Gelderland, over de magt der Provinciale Staten
uit art. 220 der Grondwet, van Mr. J.R. Thorbecke. Leyden, P.H. van den Heuvell.
1843. in 8o.
Dagteekening 20 Dec. 1842. Zie eene beoordeeling in d e G i d s , 1843.
Boekbeoord. blz. 217.
Naar 't schijnt wordt met 't lid der Staten van Gelderland bedoeld de
heer Van Rhemen van Rhemenshuizen, Schimmelpennincks van der Oije's
schoonbroeder.
12. Over plaatselijke begrooting, door Mr. J.R. Thorbecke. Leyden, P.H. van den
Heuvell, 1847. 131 blz. in 8o.
In 't zelfde jaar verscheen aldaar een t w e e d e onveranderde druk. Zie
over dit geschrift de J a a r b . v. R e g t s g e l . en We t g . 1848. blz. 123;
Vgl. R e c . o.d. R e c . 1847. Boekb. blz. 471-480; N i e u w e R o t t e r d .
C o u r . no. 267.
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13. Bijdrage tot de herziening der Grondwet, van Mr. J.R. Thorbecke. Leyden, P.H.
van den Heuvell, 1848. 115 blz. in 8o.
Dagteekening: 7 Augustus 1848.
14. Historische schetsen door Mr. J.R. Thorbecke. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff.
1860. in 8o.
Dit geschrift, waarvan in 1872 een t w e e d e druk verscheen, bevat eene
reeks van ‘kleine opstellen, tot hiertoe in onderscheidene tijdschriften over
eene reeks van jaren verspreid’, gelijk de Voorrede zegt. Het zijn de
volgende opstellen: Johan de Witt. 1836. - Onze betrekking tot Duitschland.
1837. - Mr. G. Wttwaal. 1838. - Schets eener geschiedenis der
provinciaalburgerlijke wetgeving in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden. 1838. - Simon van Slingelandt's toeleg om den staat te
hervormen. Rede, uit het Latijn overgebragt. 1841. - Over het
hedendaagsche staatsburgerschap. 1840. - Rutger Jan Schimmelpenninck.
Samuel Iperusz. Wiselius. 1846. - J. Roëll's onderhandeling te Parijs 1809
en 1810. 1838. - Karel Hendrik Ver Huell en Rutger Jan
Schimmelpenninck. 1847. - Bij het portret van Guizot. 7 Maart 1848. Anton Reinhard Falck. 1860. - In welke tijdschriften deze kleine opstellen
achtereenvolgens waren opgenomen, wordt hieronder aangewezen.
15. Parlementaire redevoeringen van Mr. J.R. Thorbecke. Deventer, A. ter Gunne.
1856-1870. 6 dln. in 8o.
I. 1840 - 1 Nov. 1849. 1856.
II. 1 Nov. 1849 - Sept. 1850. 1858.
III. Ministerie van Februari 1862 tot Sept. 1863. 1867.
IV. Ministerie van September 1863 tot Sept. 1864. 1869.
V. Ministerie van September 1864 tot Sept. 1865. 1870.
VI. Ministerie van September 1865 tot Febr. 1866. 1870.
De Parlementaire redevoeringen van 1850-1862, evenals na Februari
1866 en die, gedurende het derde Ministerie uitgesproken, zijn alsnog
alleen in 't Bijblad te vinden. In deel VI wordt de hoogst belangrijke
N a r e d e gevonden, 't laatste stuk, door Thorbecke geschreven. Vgl. over
de eerste uitgaaf van deel I, welke spoedig door eene tweede werd gevolgd
eene beschouwing, in de A r n h e m s c h e C o u r a n t , 14 Aug. 1856. no.
794, overge nomen uit den E c h o U n i v e r s e l , en aanwezig in Luzac's
portefeuille.
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16. Brieven van Thorbecke. 1830-1832. Amsterdam Höveker & Zoon, 1873. in 8o.
Deze B r i e v e n , gericht aan Mr. G. Groen van Prinsterer, werden door
laatstgenoemde kort na 't overlijden van den Staatsman ter perse gelegd
met korte inleiding, gedagt. 24 Februari 1873. Spoedig verscheen ook een
t w e e d e onveranderde druk daarvan. Zie over deze B r i e v e n o.a.J. de
B o s c h K e m p e r , t.a.p. dl. I. Aant. 256 en vlg.

III. Anonyme geschriften.
Bedenkingen aangaande het recht en den staat. Naar aanleiding van Mr. J. Kinker's
Brieven over het Natuurrecht. Te Amsterdam, bij P. Meijer Warnars. 1825. in 8o.
Zie Mr. J.I. v a n D o o r n i n c k , Bibliotheek van Ned. Anonymen en
Pseudonymen. no. 415. Het geschrift wordt voorafgegaan door een
uitvoerigen brief ‘aan den Heer B.S.’ Met B. S wordt niet bedoeld Sartorius,
de Luthersche predikant, later buitengewoon hoogleeraar aan 't Athenaeum,
bij wien Thorbecke, tijdens zijn studietijd te Amsterdam, inwoonde: deze
heette George Frederik. Zie de recensie van Prof. den Te x , in de
B i j d r a g e n t o t r e g t s g e l e e r d h e i d . 1826. blz. 140; vgl. J. d e
B o s c h K e m p e r . t.a.p. dl. I Aant. blz. 25 en vlg.
Bedenkingen over de hoogescholen en het academisch onderwijs van de letterkundige
faculteit aan de Universiteit te Gent. Gent, 1828. in 8o.
Zie v a n D o o r n i n c k , t.a.p. no. 5759.
Over het bestuur van het onderwijs, in betrekking tot eene aanstaande wetgeving.
Te Zutphen, bij W.C. Wansleven. 1829. in 8o.
Vgl. v a n D o o r n i n c k , t.a.p. no. 3493. ‘Mijn uitstekend slecht gedrukt
vertoog Over het Bestuur, etc.’ noemde Thorbecke zelf later dit zijn
geschrift in de Aanteek. op de Grondwet. II. blz. 297. noot 2.
Het is aanwezig in Luzac's portefeuille, waarin ook: ‘De la direction
exclusive de l'instruction publique dans les Pays-Bas, considérée comme
une des prérogatives de la couronne. La Haye et Amsterdam, Les Frères
van Cleef, 1829. 8o.’: een geschrift, dat in Thorbecke's brochure beoordeeld
en bestreden werd.
Een woord in het belang van Europa bij het voorstel
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der scheiding tusschen België en Holland. Leyden, S. en J. Luchtmans. 1830. in 8o.
Va n D o o r n i n c k , t.a.p. teekent, onder no. 5476, aan: ‘De uitgever
adverteerde in K. en Lb. 1831, I. 127, dat dit van dezelfde hand was als:
Over de erkentenis der onafh. van België.’ Vgl. de B o s c h K e m p e r ,
t.a.p. dl. I. blz. 78 en vlg.; Aant. blz. 107. Zie ook F a l c k , Brieven, 2e
uitg. no. 177. blz. 307. Dit naamloos geschrift, in Luzac's portefeuille
aanwezig, met 't bijschrift van Luzac's hand: ‘door Thorbecke,
Oud-Hoogleeraar te Gent,’ schijnt in 't najaar, wellicht in September,
verschenen te zijn, doch niet bij Van der Hoek, zooals men geschreven
heeft.
Over de erkentenis der onafhankelijkheid van België. 31 December. Te Leyden, bij
S. en J. Luchtmans. 1830. in 8o.
Eveneens aanwezig in Luzac's portefeuille met de kantteekening: ‘Door
Thorbecke. Geprezen door de Nederl. Ged. v. 18. 1. 31. A. Hand. blad v,
18. 1. 31, gelaakt door de Noordstar. v. 18. 1. 31.’ Zie verder:
T h o r b e c k e , Brieven, 10 Jan. 1831; F a l c k , Brieven, blz. 307; J. d e
B o s c h K e m p e r , t.a.p. dl. I. blz. 95 en vlg.; Aant. blz. 123 en vlg. Vgl.
ook v a n D o o r n i n c k , t.a.p. no. 1465.
Kerkelijk Staatsregt. Onderzoek van de brochure: De maatregelen tegen de
afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst; door Mr. G. Groen van Prinsterer. (Uit
het Journal de la Haye, van 9, 10 en 12 September, 1837). 's Gravenhage; J. Belinfante.
1837. in 8o.
Kerkelijk Staatsregt. Antwoord aan den Heer Mr. G. Groen van Prinsterer. (Uit
het Journal de la Haye, van 27 en 28 September en 1 October 1837). 's Gravenhage,
J. Belinfante, 1837. in 8o.
Zie over dit, evenals over 't voorgaande stuk, v a n D o o r n i n c k , die
t.a.p. onder no. 4215 en 4216, aanteekent: ‘Bericht van den uitgever.’ In
Luzac's portefeuille komen twee brochures in 8o. voor, welke overdrukken
bevatten van de artikelen in 't oorspronkelijke. Luzac teekent bij de eerste
aan: ‘ces art. ont été insérés dans le Journal de la Haye du 9. 10. 11. Sept.
1837. par Thorbecke’; bij de tweede: ‘par Thorbecke’. Vgl. verder onze
Aanteekeningen hieronder bij de oorspronkelijke opstellen.
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Wat kan de dubbele Kamer doen? 1 Augustus 1840. Amsterdam, Johannes Müller,
1840. in 8o.
Luzac schreef in zijne portefeuille bij dit geschrift: ‘Geschreven door J.R.
Thorbecke, zie Noot 1. p. 308 zijner Aanteeken. op de Grondwet. Deel
II.’
Verslag der Commissie bij besluit van 17 Maart 1848 benoemd tot voordragt van
een volledig ontwerp van Grondwetsherziening. 's Hage, Landsdrukkerij. 1848. in
8o.
Dit Verslag, dat door Thorbecke als President der commissie is gesteld,
is gedagteekend: 's Hage, 11 April 1848.
Over stemregt en verkiezingen. Leyden en Amsterdam, bij J.H. Gebhard & Comp.
1848. 25 blz. in 8o.
In Luzac's portefeuille met 't bijschrift: ‘door Mr. J.R. Thorbecke.’ Deze
voor de staatkundige geschiedenis van 1848 niet onbelangrijke brochure
is waarschijnlijk gedacht en misschien ook geschreven vóór 17 Maart,
tegen het Verslag der Kamer, en uitgegeven in April; niet later; zij wordt
reeds besproken door G. d e C l e r q , in zijn artikel ‘De vlugschriften van
den dag’, in de Mei-aflev. van d e G i d s , blz. 645 vlg.
Stukken, het Huiszittenhuis betreffende, uitgegeven op last van den Raad der stad
Leyden, door de daartoe benoemde Raads-Commissie. Leyden, D. Du Mortier en
Zoon, 1849. in 8o.

IV. Opstellen, enz. in tijdschriften en dagbladen.
1. Annales Academiae Lugduno-Batavae.
Johannis Rudolphi Thorbecke, Zwolla-Batavi, Philosophiae Theoreticae et Literarum
Humaniorum Candidati et in Athenaeo Amstelaedamensi Studiosi, Responsio ad
quaestionem philosophicam a nobilissima Facultate Philosophiae Theoreticae et
Literarum Humaniorum A. MDCCCXVII. propositam: Principium Philosophiae et
officiorum exponatur e Ciceronis Operibus Philosophicis;
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ita ut singularum sententiarum pondus et argumentandi ratio dijudicetur. Quae
praemium reportavit, D. VIII. mensis Februarii A. MDCCCXVIII. 65 pp. Annales
1817-1818. Lugd. Batav., S. et J. Luchtmans, 1818. in 4o.
Johannis Rudolphi Thorbecke, Zwolla-Batavi, Philos. Theor. et Liter. Human.
Candidati et in Academia Lugduno-Batava Studiosi, Responsio ad quaestionem
philosophicam a nobilissimo Ordine Philosophiae Theoreticae et Literarum
Humaniorum A. MDCCCXIX propositam: Quaeritur, in Dogmaticis oppugnandis,
num quid inter Academicos et Scepticos interfuerit? Quod si ita sit, quaeritur quae
fuerit discriminis caussa? Quae praemium reportavit D. VIII mensis Februarii A.
MDCCCXX. 100 pp. Annales. 1819-1820. Lugd. Batav. S. et J. Luchtmans, 1820.
in 4o.
Van deze in de A n n a l e s voorkomende R e s p o n s i o is ook eene
afzonderlijke uitgave in 't licht verschenen met dezen titel: Johannis
Rudolphi Thorbecke, Zwolla-Batavi, Philos. Theor. et Liter. Human.
Candidati et in Academia Lugduno-Batava Studiosi, Responsio ad
quaestionem philosophicam: de eo quod in Dogmaticis oppugnandis, inter
Academicos et Scepticos interfuit. In certamine literario Civium
Academiarum Belgicarum, Die VIII. Mensis Februarii A. MDCCCXX,
ex sententia Ordinis Philosophiae Theoreticae et Literarum Humaniorum
Academiae Lugduno-Batavae, praemio ornata. Lugduni Batavorum, apud
S. et J. Luchtmans, 1821. in 4o. Het exemplaar, ter Koninklijke Bibliotheek
aanwezig, scheen vroeger toegezonden te zijn geweest aan den heer Falck,
blijkens de opdracht, vermoedelijk door Thorbecke zelven geschreven:
‘Aan Zijne Excellentie den Heere Falck, Minister voor het publiek
Onderwijs, de nationale Nijverheid, en de Kolonien, etc. etc. etc.’ - In de
bijlage der biographie van Thorbecke, voorkomende in de M a n n e n
v a n b e t e e k e n i s i n o n z e d a g e n , worden verkeerdelijk twee
werken opgegeven onder deze titels: ‘De discrimine inter Academicos et
Scepticos in dogmaticis oppugnandis. Lugd. Bat. 1820. 4o.’ en ‘De eo
quod in dogm. oppugn. inter Acad. et Scept. interfuit. Lugd. Bat. 1821.
4o.’ Blijkbaar schijnt men door den veranderden titel en 't jaartal der
afzonderlijke uitgave der R e s p o n s i o in den waan gebracht te zijn, dat
men ook
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met twee afzonderlijke geschriften van Thorbecke te doen had.
Eene aankondiging van deze derde bekroonde verhandeling van Thorbecke
vindt men in de G ö t t i n g e r G e l e h r t e r A n z e i g e r , 1822. s. 991;
ook de H e i d e l b e r g e r J a h r b ü c h e r zouden, volgens eene meêdeeling
van den heer K i e h l in zijne nagelaten biographie, eene recensie daarvan
bevatten.

2. Annales Academiae Rheno-Traiectinae.
Johannis Rudolphi Thorbecke, Zwolla-Batavi, Philos. Theor. et Liter. Human.
Candidati et in Academia Lugduno-Batava Studiosi, Commentatio ad quaestionem
literariam ab Ordine Philosophiae Theoreticae et Literarum Humaniorum propositam:
‘Ex iis quae in libris Ciceronis de Oratore a Crasso, Antonio, Caesare, aliis, de
Eloguentia disputantur, ipsius efficiatur Ciceronis de perfecto Oratore sententia.’
Quae secundos honores tulit. 223 pp. Annales. 1818-1819. Traj. ad Rh. O.J. van
Paddenburg et I. van Schoonhoven. 1820. in 8o.
Ook van deze bekroonde prijsvraag vonden we in Luzac's portefeuille
eene afzonderlijke titeluitgave: Johannis Rudolphi Thorbecke .....
commentatio de perfecto Oratore e Sententia Ciceronis, ad quaestionem
literariam ab Ordine Philosophiae Theoreticae et Literarum Humaniorum
Academiae Rheno-Traiectinae propositam, die XXVI Mart. MDCCCXVIII.
Trajecti ad Rhenum, apud Otton. Ioann. van Paddenburg et I. van
Schoonhoven, Academiae typographos. MDCCCXX. in 8o.
Het Judicium, over deze prijsvraag door de Faculteit uitgebracht, vindt
men in de vermelde A n n a l e s , p. 44 et 45.

3. Bibliotheca critica nova edentibus J. Bake, J. Geel, H.A. Hamaker, P.
Hofman Peerlkamp.
Beoordeeling van J.J. Raepsaet's werken: ‘Analyse historique et critique de l'origine
et des progrès des droits civils, politiques, et religieux des Belges et Gaulois etc.
Gand, 1824/6. 3 t. in 8o.’ en ‘Histoire de l'origine, de l'organisation et des pouvoirs
des États Généraux et Provinciaux des Gaules, particulièrement des Pays-Bas, depuis
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les Germains jusqu'au XVI siècle. Gand, 1819. in 8o.’ Deel III. blz. 30-57.
Beoordeeling van Karl Otfried Muller's ‘Prolegomena zu einer wissenschaftlichen
mythologie, mit einer antikritischen zugabe. Gottinguae, 1825. in 8o.’ Deel III. blz.
146-158.
Beoordeeling van ‘Versuch einer Darstellung der Geschichte des Angelsächsischen
Rechts, von G. Phillips. Götting. 1825. in 8o.’ Deel III. blz. 255-266.
Aankondiging van ‘Staedtewesen des Mittelalters, von K.D. Hüllmann. Erster
Theil. Kunstfleis und Handel. Bonn, 1826. in 8o.’ Deel III. blz. 351-356.
Aankondiging van de ‘Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi
quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, auspiciis Societatis
aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi, edidit G.H. Pertz. Scriptorum
Tomus I. Hannov. 1826. in folio.’ Deel III. blz. 381-387.
Beoordeeling van Guizot's ‘Histoire de la révolution d'Angleterre.’ Deel IV. blz.
61.

4. Driemaandelijksch Tijdschrift.
Beoordeeling van ‘Johan de Witt en zijn tijd. Door Mr. P. Simons.’
Deze recensie of liever verhandeling over het bewind van de Witt is
herdrukt in de H i s t o r i s c h e S c h e t s e n . Vgl. de B o s c h K e m p e r ,
t.a.p. deel III. Aant. blz. 29.

5. Algemeene Konst- en Letterbode.
Over Prof. Leo's recensie van een aantal verhandelingen uit de Leidsche
historisch-publicistische school voortgekomen in no. 36 en vlg. der Berliner Jahrb.
für wissensch. Kritik, 1837. Jaarg. 1837. No. 52.
Het opstel, gedagt. Leiden, den 3den November, is herdrukt in de H i s t .
S c h e t s e n , blz. 19 en vlg. onder den titel: ‘Onze betrekking tot
Duitschland.’
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Beoordeeling van ‘Verslag van hetgeen, ter gelegenheid van het verblijf des Konings
van Holland te Parijs, in de laatste maand van den jare 1809, en in de eerste maanden
van den jare 1810, mitsgaders op deszelfs reize derwaarts, is voorgevallen; opgemaakt
door Mr. W.F. Roëll, destijds Minister van Buitenlandsche Zaken, die den Koning
op gemelde reize vergezeld heeft. Benevens Aanhangsel en Bescheiden, handelende
over eene eventueele verdediging der hoofdstad in 1810. Medegedeeld, door Jr. W.
Baron Roëll, Ambachtsheer van Hazerswoude, enz. Amsterdam, bij P. Meijer
Warnars, 1837. (VIII en 455 blz.) in gr. 8o.’ Jaarg. 1838. No. 30.
Herdrukt in de H i s t . S c h e t s e n , blz. 132 en vlg. onder den titel: ‘Roëll's
onderhandeling te Parijs in 1809 en 1810.’
Beschouwing over het werk van Fr. Thiersch, ‘Ueber den gegenwärtigen Zustand
des öffentlichen Unterrichts in den Westlichen Staaten von Deutschland, in Holland,
Frankreich und Belgien. Stuttgart und Tübingen, 1838. in 8o.’ Jaarg. 1838. No. 31.
Gedagt. Leiden, den 1en Juli.
Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall. Jaarg. 1838. Nos. 56 en 57.
Herdrukt in de H i s t . S c h e t s e n . blz. 23 en vlg.

6. Nederlandsche Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving.
Schets eener geschiedenis der Provinciaal-Burgerlijke Wetgeving in de Republiek
der Vereenigde Nederlanden. Voorlezing in de Derde Classe van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut. Deel I. 1839. blz. 35-67.
Herdrukt in de H i s t . S c h e t s e n . blz. 38 en vlg.
Beoordeeling van ‘A statistical Account of the British Empire; exhibiting its extent,
physical capacities, population, industry, and civil and religious institutions. By J.R.
Mc. Culloch. In two volumes. London, 1837. in gr. 8o.’ Deel I. 1839. blz. 506-517.
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Over het hedendaagsche Staatsburgerschap. Voorlezing, in de Derde Klasse van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone
Kunsten. Deel VI. 1844. blz. 369-383.
Herdrukt in de H i s t . S c h e t s e n . blz. 84. en vlg.

7. Regtsgeleerd Bijblad, behoorende tot de Nederlandsche Jaarboeken voor
Regtsgeleerdheid en Wetgeving.
Herziening der Grondwet. Uitlegging en Herziening van Art. 4. Deel I. 1839. blz.
513-519.
Onverantwoordelijkheid van den Koning. Arrest van den Hoogen Raad van 16
Febr. 1841. Deel III. 1841. blz. 97 en vlg.
Gedagt. Leiden, 23 Febr. 1841. Dit artikel lokte een antwoord, onder 't
zelfde opschrift, uit van Mr. C.A. den Te x (zie deel III. 1841. blz. 113
en vlg.). Eene repliek daarop, ged. Leiden, 5 April 1841, werd door
Thorbecke, mede onder denzelfden titel, geleverd in deel III, 1841. blz.
129 en vlg., waarop weder Mr. C.A. den Te x zijne aanmerkingen
meêdeelde in 't zelfde deel (1841), blz. 165 en vlg.
Stemregt in de steden en ten platten lande, en bevoegdheid om deel te nemen aan de
provinciale en plaatselijke besturen. Wetgeving ten gevolge van Art. 6 der Grondwet.
Deel III. 1841. blz. 201-215.
Gedagt. Leiden, 15 Mei 1841.

8. Themis, Regtskundig Tijdschrift.
Over de wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad no. 12) omtrent de straffen, bij plaatselijke
reglementen vast te stellen. Deel VIII. 1847. blz. 54-68.
Gedagt. L(eiden), 28 Jan. 1847.
Brief aan Mr. N. Olivier, over de toelating van den heer Leclercq, als lid der Tweede
Kamer. Deel VIII. 1847. blz. 148-151.
Gedagt. Leiden, 18 Februari 1847

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

224

9. De Gids.
Beoordeeling van de ‘Beschouwingen over eene vereenvoudigde huishouding van
staat, en de daardoor mogelijke vermindering der uitgaven, in verband met de door
de Regering ontworpene Staatsbegrooting over 1844 en 1845 voor het Koningrijk
der Nederlanden, benevens voorstellen tot eene verbeterde verdeeling der lasten, tot
verligting der bezwaren van de mindere klassen van ingezetenen in dit Rijk, door
J.H. Graaf van Rechteren, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Te Zwolle,
bij Tjeenk Willink. 1843. 65 blz. in 8o.’ Jaarg. 1843. Boekbeoord. blz. 326 en vlg.
Gedagt. Leiden, 10 Mei 1843.
Aankondiging van den ‘Brief aan den Hooggeleerden Heere Mr. J.R. Thorbecke, ter
wederlegging van Z.H. Gel.'s Advies betrekkelijk Dijk- en Polderzaken, door Mr.
A.G. Brouwer. Gorinchem, bij A. van der Mast. 1843. 153 blz. in 8o.’ Jaarg. 1843.
Boekbeoord. blz. 446 en vlg.
Bij de aankondiging van dezen tegen hem gerichten brief bedient de heer
Thorbecke zich ‘van de gelegenheid, welke de uitnoodiging van de
Redactie van de Gids’ hem geeft, om eenige rechtsvragen over het
gewichtig onderwerp aan te stippen. De dagteekening: Leiden, 13 Juli
1843.
Beoordeeling van ‘Rutger Jan Schimmelpenninck, en eenige gebeurtenissen van
zijnen tijd, beschreven door zijnen zoon G. Graaf Schimmelpenninck, Minister van
Staat, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, enz. Met Portret en Facsimile.
's Gravenhage en Amsterdam, Gebr. van Cleef, 1845. 2 dln. in 8o;’ en van ‘Het leven
van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius, beschreven door zijnen behuwdzoon P. van
Limburg Brouwer. Met Portret en Facsimile. Groningen, van Zweeden, 1846. in 8o.’
Jaarg. 1846. Boekbeoord. blz. 413-444.
Herdrukt in de H i s t . S c h e t s e n . blz. 97 en vlg.
Beoordeeling van: ‘De onverbindbaarheid in regten van
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de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor den Hoogen Raad
van Mr. P.L.F. Blussé. Teregtzitting van 20 Nov. 1845. Dordr. Blussé en v. Braam.
IV en 32 bl. in 8o;’ en van ‘Regtsgeding over de verpligting tot betaling eener som
van uitkoop, wegens het niet aanvaarden der betrekking van diaken. Het collegie van
kerkvoogden der Hervormde gemeente te Zutphen, Eischer, tegen Mr. F.G.
Nieuwenhuys, Gedaagde. Behelzende deze verzameling de voornaamste dingtalen,
de daarin gevallen regterlijke uitspraken en de pleidooijen van Mr. L.A.J.W. Baron
Sloet, Procureur te Zutphen, en Mr. G.M. van der Linden, Advocaat te 's Gravenhage.
's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 1846. IV en 73 blz. in 8o.’ Jaarg. 1846. Boekbeoord.
blz. 533-545.
Gedagt. 10 Juni 1846.
Beoordeeling van ‘Het leven en karakter van Karel Hendrik Graaf Ver Huell, uit
nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken beschreven door Q.M.R.
Ver-Huell. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck. 1847. in 8o;’ en van ‘Rutger Jan
Schimmelpenninck, voornamelijk als Bataafsch Afgezant op het vredescongres te
Amiens in 1802. Eene bijdrage tot zijn leven en karakter, door Mr. M.C. van Hall.
Amsterdam, bij J.F. Schleijer, 1847. in 8o.’ Jaarg. 1848. Boekbeoord.
Herdrukt in de H i s t . S c h e t s e n . blz. 135 en vlg.

10. De Tijd.
Bij het portret van Guizot. Jaarg. 1847.
Herdrukt in de H i s t . S c h e t s e n . blz. 169.

11. Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaalen Gemeentebestuur
in Nederland.
Anton Reinhard Falck. Beoordeeling van ‘Brieven van A.R. Falck. 1795-1843. 's
Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1857. in 8o.’
Herdrukt in de H i s t . S c h e t s e n . blz. 171 en vlg. Eene
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afzonderlijke uitgave, te vinden in Luzac's portefeuille, heeft ten titel:
Anton Reinhard Falck. Door Mr. J.R. Thorbecke. Overgedrukt uit de
Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal- en Gemeentebestuur
in Nederland. Uitgegeven door G.H. Betz, Mr. W. Boer en Mr. P.F.
Hubrecht. Rotterdam, Otto Petri. 1860. in 8o.

12. Journal de la Haye.
Beoordeeling van de ‘Geschiedenis van de Staatkunde der voornaamste mogendheden
van Europa, sedert den val van Napoleon tot heden; door Mr. Lipman, advocaat te
Amsterdam. Eerste deel; 1813-1820. Amsterdam, Brest van Kempen, 1832. 8o.’ 28
en 31 October, 1 en 8 November 1832. Nos. 257, 260, 261, 267.
‘Dans un prochain numéro,’ eindigt 't laatste no., ‘nous examinerons ce
qui est relatif au congrès de Vienne’. Het schijnt dat dit artikel nooit
verschenen is.
Vgl. hierbij: Mr. J.P. Lipman, door Mr. J.W. T i j d e m a n , in de
Levensberichten der Maatschappij van Letterkunde. 1872. bl. 76. en vlg.
De la Grande-Bretagne et de la Hollande. 14 November 1832. No. 273.
De la Grande-Bretagne et de la France. 24 November 1832. No. 282.
Ou'y a-t-il de gagné? 31 December 1832. No. 314.
Napoléon continué. 12 en 30 Januari, 7 Februari 1833. Nos. 11, 26 en 33.
Eclaircissement sur l'article Liberté de l'Escaut du Messager des Chambres. 19
Januari 1833. No. 17.
Réponse au Journal des Débats. 18 en 24 Januari 1833. Nos. 16 en 21.
Beschouwing van een geschrift: ‘Essai sur la nécessité du rétablissement du
royaume des Pays-Bas, sous le rapport du système politique, connu sous le nom de
système de la barrière. La Haye, Franck, 1833. 8o.’ 3 Juli 1833. No. 158.
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Coup-d'oeil sur la situation politique de l'Allemagne. 15 en 21 October 1833. Nos.
248 en 253.
In Luzac's portefeuille vindt men de aant., dat deze ‘2 art. van Thorbecke’
zijn.
Droit public ecclésiastique. Beoordeeling, in een drietal artikelen, van Mr. G. Groen's
van Prinsterer: ‘De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.
Leyden, S. en J. Luchtmans, 1837. 8o.’ 9, 10, 11 en 12 September 1837. Nos. 214,
215 en 216.
Droit public ecclésiastique. Réponse à M. Groen van Prinsterer. 27 en 28
September, 1 October 1837. Nos. 229, 230 en 233.
Zie over deze drie artikelen, evenals over de drie voorgaande:
T h o r b e c k e , Brieven; F a l c k , Brieven, blz. 363; G r o e n v.P.,
Verspreide geschriften. II. blz. 49 en vlg.; d e B o s c h K e m p e r , t.a.p.
dl. II. blz. 411 en vlg.; Aant. blz. 192 en vlg. De drie eerstgenoemde
artikelen zijn met Groen's repliek door laatstgenoemde nog later
afzonderlijk uitgegeven in: ‘1837 en 1853. Zelfstandigheid der Kerk of
alvermogen van den Staat? Utrecht, Kemink en Zoon, 1853. in 8o.’ Vgl.
Mr. S. v a n H o u t e n , de Staatsleer van Mr. J.R. Thorbecke. blz. 51 en
vlg.
Beschouwing naar aanleiding van Prof. Geel's beoordeeling van de ‘Brieven over
het beoefenen der wijsgeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden, door
Ph. W. van Heusde. Utrecht, 1837. in 8o.’ 3 December 1837. No. 286.
Congrès de Vérone. Guerre d'Espagne. Négociations. Colonies Espagnoles, par
M. de Chateaubriand, 2 vol. Éd. originale. Leipzig, 1838. in 8o. Beschouwing van
dit werk. 30 Mei, 8 en 20 Juni 1838. Nos. 127, 135 en 145.
Beschouwing van 't werk: ‘Histoire de France, sous Napoléon. Deuzième époque,
depuis la paix de Tilsitt en 1807 jusqu'en 1812. Par M. Bignon. T. I et II. Bruxelles,
1838. in 8o.’ 28, 29 Juli, 2, 11, 18 en 25 Augustus 1838. Nos. 178, 179, 182, 190, 196
en 202.
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Domaines du Prince Frédéric. 13, 20 en 21 Januari 1841. Nos. 11, 17 en 18.
Beschouwing van de Luxemburgsche kwestie, bepaaldelijk over ‘le droit de
non-ratification du traité conclu et signé entre le plénipotentiaire du grand-Duché et
ceux du Zollverein.’ 3 November 1841. No. 262.
Domaines du Prince Frédéric. 12 en 13 Februari 1844. No. 37.

13. Algemeen Handelsblad.
Herziening der Grondwet. 18, 19 October, 26 November 1839; 2 en 13 Januari 1840.
Nos. 2481, 2482, 2514, 2545 en 2554.
Regt van Dispensatie. 28 October 1839. No. 2489.
Overeenigbaarheid van het Lidmaatschap van den Hoogen Raad met dat van de
Staten-Generaal. 29 October 1839. No. 2490.
Adres der Staten-Generaal. Ministeriële verantwoordelijkheid. 5 en 12 November,
7 en 26 November 1839, 17 Januari 1840. Nos. 2496, 2502, 2524, 2539, 2558.
Brief aan de Redactie van het Handelsblad, gedagt. 's Gravenhage, 6 November
1839, over eene brochure over de herziening der Grondwet, te Deventer bij Ballot
verschenen. 9 November 1839. No. 2500.
Raadplegingen over het Leenings-ontwerp. 24 December 1839. No. 2538.
Herziening der Grondwet. Het regt tot ontbinding der Tweede Kamer. 18 Januari
1840. No. 2559.
Herziening der Grondwet. Vaststelling der Koloniale Begrootingen. 22 Januari
1840. No. 2562.
Ministeriële krisis in Frankrijk. 3 Maart 1840. No. 2597.
Dreigend gevaar voor eene onzer meest gewigtige grondwettige Instellingen. 22
Mei 1840. No. 2666.
Nog een woord over de voorgestelde verandering in het VIIIe Hoofdstuk der
Grondwet. 23 Mei 1840. No. 2667.
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Verantwoordelijkheid der Ministers. 26 Mei 1840. No. 2669.
Wat moet er nu gebeuren ten aanzien der Provinciën Zuid- en Noord-Holland? 12
September 1840. No. 2762.
Over het Besluit van 10 October, betrekkelijk de organisatie van Zuid- en
Noord-Holland. 23 October 1840. No. 2797.
Het hoofdpunt bij het aanvaarden der Regering van Willem II. 17 October 1840.
o
N . 2792.

14. De Avondbode.
Brief aan de Redactie van de Avondbode van 17 Februari 1840.
Thorbecke bestrijdt hierin 't gevoelen, als zou zijne Proeve van herziening
der Grondwet ‘'t gemeenschappelijk werk van onderscheidene personen’
zijn. Zie de B o s c h K e m p e r , t.a.p. Deel III. Aant. blz. 59.

15. Leydsche Courant.
Goedkeuring van het verdrag met België. (Gedagt. Leiden, 19 Jannari 1843.) 23 Jan.
1843. No. 10.
Goedkeuring van het verdrag met België. (Gedagt. Leiden, 28 Januari 1843). 30
Jan. 1843. No. 13.
Antwoord aan een lid der Staten-Generaal. (Gedagt. Leiden, 13 Sept. 1843, en
handelend over de vraag of de Grondwet aan de wet vrijlaat het getal der Hoven naar
goedvinden te beperken). 15 September 1843. No. 111.
Lijkrede bij het graf van Prof. P.J. Uylenbroek. 18 December 1844. No. 74.

V. Geschriften van anderen, bezorgd door of waarin stukken van J.R.
Thorbecke.
Geschiedenis van Nederland na 1830. Door Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper, met
aanteekeningen en onuitgegeven stukken. Amsterdam, E.S. Witkamp. 1873/5. 3 dln.
in 8o.
Op dit werk zouden we niet wijzen, ware 't niet dat daarin
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op onderscheidene plaatsen fragmenten uit Thorbecke's verschillende
geschriften worden meêgedeeld, ook ter aanduiding van geest en strekking
dier werken. In de L e t t e r k u n d i g e A a n t e e k e n i n g e n van deel I,
blz. 23 en 24 is mede opgenomen een dusver onuitgegeven Brief van den
heer Thorbecke van den 16en Augustus 1820 uit Zwolle aan Prof. Kemper
geschreven, waarin hij aan dezen bericht zendt van de hem opgedragen
wetenschappelijke reize naar de voornaamste Hoogescholen en
Bibliotheken van Duitschland, bijzonder de Göttingsche. Zie ook deel III,
Aant. blz. 59.
Pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het domaniaal tiendregt, bijzonder
ten aanzien der zoogenaamde novaliën in de Provincie Noord-Braband, door Mr.
J.S. Mauritsz Ganderheyden, 's Rijks-Advokaat te 's Hertogenbosch. Met een brief
van Prof. J.R. Thorbecke aan den schrijver. Te 's Hertogenbosch, bij P.R.D. Muller,
1843. in 8o.
De hierin opgenomen brief van den heer Thorbecke is gedagt. Leiden, 10
Maart 1843.
Twee verzoekschriften, ingediend door burgers van Leyden en Utrecht, tot verkrijging
van meerdere openbaarheid der stedelijke begrootingen en rekeningen. Te Utrecht,
bij J.G. Andriessen. 1847. in 8o.
In Luzac's portefeuille met dit bijschrift: ‘Het verzoekschrift der Leydsche
Burgers is gesteld geworden door Mr. J.R. Thorbecke’. Verder nog deze
aanteekening: ‘Over het Besluit van Z.M. ten opzichte van het
openbaarmaken der plaatselijke begrootingen. Zie H a a r l . C o u r . van
21. 4. 47. p. 201. art. overgenomen in het J o u r n . d e l a H a y e van den
22 April 1847. De begrooting van uitgaven van Frankfort die anders een
geheim was, in dit jaar 1847 voor het eerst openbaar gemaakt. L e y d .
C o u r . 3. 3. 47. p. 302.’
Brief over de verkiezing van een lid der Tweede Kamer, in Gelderland's eerste
kies-district, door L. van Vliet, met een brief van den heer Thorbecke. 's Hage, Gebr.
J. en H. van Langenhuijzen. 1849. in 8o.
De brief des heeren Thorbecke, gedagt. Leiden, 28 Juni 1848, is slechts
gedeeltelijk meêgedeeld en handelt over des schrijvers
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brochure: ‘Verkoop van Indische domeinen, een woord aan Mr. van Nes.’
A.S. van Nierop, Verdediging van de onafhankelijkheid der diaconiën. 3e onverand.
uitg., met een brief van J.R. Thorbecke. Zaandijk, J. Heynis Tzn. 1851. in 8o.
G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk
der Nederlanden verzameld ten dienste der Staten-Generaal, onder toezigt van J.R.
Thorbecke. Bommel, Noman. 1851-1856. 10 dln. in 5 stn. in 8o.
Handleiding tot de kennis van het Administratief Regt in Nederland, door Jhr. Mr.
J.J. de la Bassecour Caan. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 1856 en 1857. in 8o.
Hierin is eene bewerking van Thorbecke's college over het ‘Politieregt of
dusgenaamd Administratief Regt.’ ‘Veelvuldig,’ zegt de heer C a a n , ‘is
daarbij gebruik gemaakt van de opge schreven aanteekeningen der
mondelinge lessen van den heer Thorbecke, over het Administratief Regt.
Tot deze kon niet worden verwezen, omdat een ieder, die deze lessen
bijwoonde, daarvan opteekende, wat hem goeddacht.’
Schets van den regeringsvorm der Nederlandsche republiek, van 1575-1795, door
Jhr. Mr. J.J. de la Bassecour Caan. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 1862. in 8o.
‘Tot leiddraad’, zegt de heer C a a n , ‘hebben gestrekt opgeschrevene
aanteekeningen van de mondelinge lessen door den heer Thorbecke over
dit onderwerp gegeven, welke uitmuntende lessen, door alle toehoorders
op hoogen prijs gesteld, zich, gelijk al wat uit dat brein voortkomt, door
groote helderheid kenmerkten.’ De lessen, hier bedoeld, zijn die over den
algemeenen en burgerlijken toestand (status politicus et civilis) van ons
vaderland sedert Karel V, historisch beschreven, waarop we hierboven
reeds wezen. Vgl. de beoordeeling van dezen arbeid des heeren B. C a a n
van Prof. J.A. W i j n n e in F a u r e en de G e e r , Nieuwe Bijdragen voor
Regtsgeleerdheid en wetgeving. Deel XVI. Stuk I. blz. 161 en vlg.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1875

