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[Toespraak van de voorzitter, A. Kuenen]
Te 11 uren opent de Voorzitter de vergadering met de volgende Toespraak:
Mijne Heeren, Geachte Medeleden!
Wederom is de derde Donderdag van de maand Juni aangebroken en zijn wij hier in
onze gewone vergaderzaal bijeen. Nu reeds weder - denken wij onwillekeurig, terwijl
wij ons nederzetten: is het niet alsof wij gisteren pas vergaderd waren geweest? Men
schaamt zich bijna dat gevoel uit te drukken, omdat dit al zoo dikwerf is geschied.
Maar daaruit blijkt dan toch ook, hoe algemeen en hoe levendig het is. Hoe veel het
jaar ook moge hebben aangebracht of weggenomen; hoezeer het moge medetellen
in de geschiedenis van ons leven of van dat onzer Vereeniging, als het is
voorbijgegaan, dan is het als een droom. Doch men bezint zich; men roept de feiten
terug; men herinnert zich wat er is gebeurd en gewerkt of ook verzuimd, en ziet! het
is toch wel inderdaad een vol jaar, dat achter ons ligt, met zijn rijken en
ongelijksoortigen inhoud, met zijn overvloed van lief en leed.
Het is de taak van Uwen Voorzitter, M.H., zoo, als Uw aller vertegenwoordiger,
den afgesloten jaarkring nog eens na te gaan, en uit te spreken wat hij heeft opgeleverd
en voor de toekomst belooft. Vóórdat ik die taak
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aanvaard, zou ik wel gaarne iets willen in het midden brengen over een persoonlijk
feit - ik bedoel: mijne overtuiging, dat, naar den eisch van het tegenwoordig karakter
onzer Maatschappij, de plaats, die ik thans inneem, eigenlijk door een ander moest
worden bekleed. Doch wat mij daarover op het hart ligt, heb ik nu zes jaren geleden
volledig uitgesproken. Ik mag dus volstaan met de verklaring, dat ik nog denk als
toen: door zich telkens op den voorgrond te dringen zou zelfs de bescheidenheid
gevaar loopen onbescheiden te worden. Ik kom dus zonder verdere voorafspraak ter
zake.
Tot uitgangspunt diene ons de brief, waarmede de Secretaris U tot deze samenkomst
heeft opgeroepen. Ik zou mij kunnen voorstellen, dat sommigen Uwer, met dien brief
voor zich, hebben getwijfeld, of wel ditmaal het Bestuur en de Leidsche leden
bijzonder sterke behoefte hebben gevoeld aan het gemeen overleg met de leden van
buiten; of zij niet de Algemeene Vergadering van dit jaar meer als een wettelijken
plicht dan wel als de volstrekt onmisbare voorwaarde van het leven en de krachtige
werkzaamheid onzer Maatschappij hebben beschouwd. Het gezellig samenzijn
behoudt natuurlijk altijd zijne groote waarde, ja zou op zichzelf reeds geheel
voldoende wezen om eene bijeenkomst als deze te rechtvaardigen. Maar wij zijn
toch niet ten onrechte gewoon het als eene toegift, als het loon van van den arbeid
aan te merken. Op dien arbeid zelven komt het dus aan. Welnu, daarvan wekt de
brief volstrekt geen hooge verwachting. De punten van beschrijving, wel verre van
elkander te verdringen, bereiken slechts door een typographisch kunststuk de derde
bladzijde. Geen plan òf van hervorming òf van nieuwe werkzaamheid. Ook achter
het 6de punt - ik wil het nu aanstonds uitspreken, om latere teleurstelling te voorkomen
- ook
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achter het ‘Voorstel over het gebruik der beschikbare renten van het Fonds’ verschuilt
zich zulk een plan niet. Zou het wel vreemd zijn, indien bij zulk een vooruitzicht
deze en gene had gedacht: is het ditmaal wel de moeite waard naar Leiden op te
gaan? kunnen wij het thans niet laten bij de inzending van het stembiljet, dat immers
nu niet meer persoonlijk behoeft te worden ingeleverd?
Inderdaad, er is eenige aanleiding tot dergelijke overdenkingen, hetzij dan dat ze
werkelijk gehouden zijn, hetzij dat ik ze mij alleen voorstel. Een betrekkelijk kalm
jaar ligt achter ons, en groote dingen kondigen zich ook nu niet aan. Geene
aandoeningen, ook niet van blijde hoop of van hooggestemde verwachting, zijn voor
ons in dit uur weggelegd, althans niet zoover wij weten. Maar is dit nu eene reden
van leedwezen of althans van bezorgdheid? Ik zou integendeel willen vragen, of zulk
een toestand niet hoogst natuurlijk en ten minste somwijlen volkomen in de orde is?
Mag het mij gelukken U daarmede te verzoenen, dan hoop ik U vervolgens aan te
toonen, dat ook het kalme voortbestaan onzer Maatschappij met werkeloosheid niets
gemeen heeft en slechts bij oppervlakkige beschouwing als teeken van verzwakking
of als insluimering zou kunnen gelden. Maar bovenal wensch ik U te overtuigen, dat
Uwe getrouwe opkomst ter jaarvergadering alles behalve overbodig is; dat het ons
niet slechts een genoegen is U hier te zien, maar dat wij U ook noodig, dringend
noodig hebben - U en allen, die niet herwaarts zijn opgekomen - om de bescheiden,
maar gewichtige en schoone taak te vervullen, die in het leven van ons volk aan de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde is aangewezen.
Dit heeft onze Vereeniging boven sommige harer zuste-
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ren voor, dat zij niet meer rondtast, maar weet wat haar te doen staat. Zij moet eene
zooveel mogelijk volledige verzameling bijeenbrengen van geschriften uit en over
de Nederlandsche Letterkunde en Geschiedenis en voorts door haren geldelijken
steun de uitgave mogelijk maken van beider oorkonden, die anders, wegens al te
geringen afzet, ongedrukt zouden moeten blijven. Op onze boekerij kom ik straks
nog terug: het ligt geheel in den aard der zaak, dat de arbeid daaraan in alle stilte
wordt verricht, en bepaalde voorstellen of plannen daaromtrent zag wel niemand
Uwer te gemoet. Maar de uitgaven, die ik in de tweede plaats noemde: is het niet
hoogst bedenkelijk, dat ook dáárvan niets valt te vermelden of aan te kondigen? Dit
is het nu juist wat ik niet kan toegeven. Onze taalkundigen en geschiedvorschers zijn
leden, wij willen hopen: ijverige en belangstellende leden onzer Maatschappij. Maar
zij zijn - gelukkig! - nog iets anders dan dat. Niet altijd hebben zij de vele uren
beschikbaar, die aan de uitgave van een of ander geschrift ‘vanwege de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde’ ten koste gelegd zouden moeten worden. Wij mogen
niet ondankbaar zijn en erkennen dus volgaarne, dat zij ons toch niet geheel vergeten.
Mr. W.P. Sautijn Kluit verrijkt bij voortduur de ‘Mededeelingen’ met zijne belangrijke
bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers. Bovendien wordt de
uitgave van ons Tijdschrift, dank zij de zorg der ijverige redactie, geregeld voortgezet.
Het zou mij niet voegen het gehalte der daarin opgenomen verhandelingen en opstellen
te beoordeelen, en daarom zal ik mij ook niet verstouten ze te prijzen. Maar dit mag
ik zeggen, omdat het een feit is: het Tijdschrift voorziet in eene wezenlijke behoefte,
die, blijkens herhaalde proefnemingen, steeds gevoeld werd en toch zonder zulk eene
hulp,
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als wij nu verleenen, niet op den duur kon worden bevredigd; het is gebleken
levensvatbaar te zijn en zal zich weten te handhaven. - Maar of nu de medearbeiders
aan dat Tijdschrift bovendien een beroep zullen doen op ons Fonds - ja, dat hangt
van de omstandigheden af. Terwijl - vergunt mij de voorbeelden te noemen, die mij
het eerst voor den geest komen - terwijl de Vries onvermoeid voortwerkt aan het
Woordenboek der Nederlandsche taal en Verdam ons een Middelnederlandsch
Woordenboek geeft, en anderen, evenals zij, zich wijden aan de taak húnner keuze,
kunnen wij bezwaarlijk vergen, dat zij bovendien steeds gereed zijn om, in den dienst
onzer Maatschappij, een of anderen tekst te gaan bewerken en uitgeven. Het is reeds
voor jaren als wenschelijk erkend, dat sommige Middelnederlandsche prozastukken
opnieuw zouden worden gedrukt1; ook de titels van de boeken, die daarvoor het eerst
in aanmerking moeten komen, zijn aangewezen. Doch het bleef tot nu toe bij de
uitgave van den Seghelyn van Jherusalem. Voor de bewerking van de overige
geschriften van die soort heeft zich nog niemand aangemeld. Ik breng dat in
herinnering, maar zal daarover geene weeklachten aanheffen. Want ik zie daarin een
bewijs, dat voor het oogenblik ieder bezig is. Niet altijd kunnen er arbeiders op de
markt staan, afwachtende of iemand hen in zijnen wijngaard zenden zal. Het zou
zelfs geen goed teeken zijn, indien men hen altijd gereed vond. De Maatschappij zal
nu en dan geduld moeten oefenen. Inmiddels houdt zij zich aanbevolen en stelt hare
hulp, zoover die reikt, beschikbaar. Wordt ons een plan aan de hand gedaan, hetzij
een onderdeel van het daareven genoemde, hetzij

1

Handelingen en Mededeelingen over het jaar 1876, bl. 89 v.
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iets anders, wij zullen dat gaarne in overweging nemen en, indien het door Uwe
goedkeuring wordt bekrachtigd, ten uitvoer helpen brengen.
Gij weet nu, M.H., waarom ik mij niet ongerust maak. Is het mij gelukt U in mijn
optimisme te doen deelen, dan zijt gij thans goed gestemd om mij te volgen, wanneer
ik U binnenleid in het stilleven van onze Maatschappij. Een groot deel van onze
verrichtingen in het afgeloopen jaar blijve bespaard voor het verslag van onzen
Secretaris, dat U zoo aanstonds zal worden voorgedragen. Van hem zult gij o.a.
vernemen, hoe onze maandelijksche samenkomsten aan het doel der Maatschappij
werden dienstbaar gemaakt. Vergunt mij te blijven bij d e b o e k e n , bij onze eigene
verzameling en bij de boekerij voor de Transvaal. Terwijl ik die beide onderwerpen
noem, komt reeds de twijfel bij mij op, of ik wel goed gedaan heb met van ons
‘stilleven’ te gewagen. Ik zou mij verheugen, indien gij, na mijne mededeelingen te
hebben aangehoord, eenparig van oordeel waart, dat die term bijzonder slecht gekozen
was.
- Het zou gewaagd zijn te onderstellen, dat gij u nog levendig herinnert, hoever
wij ten vorigen jaren met de zaken der Bibliotheek, inzonderheid met den Catalogus,
gevorderd waren. Laat mij U daarom even in het geheugen terugroepen, dat toen de
titels uit Gent teruggekomen en voorloopig onderzocht waren, en de voltooiing van
het werk aan den Heer Petit was opgedragen. Het bleek alras, dat de achterstand
grooter was dan men aanvankelijk meende. Met de rangschikking van de titels moest
nog een begin worden gemaakt. Maar ook de beschrijving liet te wenschen over: er
waren zeer vele boeken òf overgeslagen òf, wanneer onderscheidene geschriften in
één band vereenigd waren, slechts gedeeltelijk op-
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genomen. Kortom: de gansche verzameling moest weder deel voor deel worden
nagegaan en met de beschrijving vergeleken. Ons geacht medelid vatte dat werk met
kloeke hand aan en heeft het, nu een jaar lang, met voorbeeldige toewijding en ijver
voortgezet. In de vorige week heb ik mij persoonlijk mogen overtuigen, hoever hij
thans was gevorderd, en in zijne werkplaats en bij de boekenkasten een zeer
aangenaam uur met hem doorgebracht. Het is altijd een genot, iemand bezig te zien
aan eene taak, waarvoor hij volkomen is berekend en waaraan hij zijn hart heeft
gegeven. Maar bovendien zijn nu de vruchten van dien arbeid thans reeds de
nauwkeurige bezichtiging volkomen waardig. De afdeeling ‘Taal- en Letterkunde’
(Nederlandsche en buitenlandsche), die de eerste helft van den Catalogus zal uitmaken,
is nu geheel gerangschikt. Daarbij is een stelsel gevolgd, dat aan de eischen der
hedendaagsche vergelijkende taalstudie beantwoordt en zich door eenvoud en
duidelijkheid onderscheidt. De verdeeling in kleinere rubrieken is zóover voortgezet
als de voorhanden stof toeliet, zoodat wie later den Catalogus gebruikt met één
oogopslag zal kunnen zien wat er van zijne gading voorhanden is. Ik aarzel niet die
rangschikking - van ongeveer 17000 titels - een reuzenwerk te noemen.
Doch hoe belangrijk en nuttig ook, het catalogiseeren is en blijft toch ondergeschikt
aan iets anders. Allereerst komt het er op aan, de boeken te bezitten, of, als zij
ontbreken, ze te krijgen. Ook dáárvoor heeft de Heer Petit zeer veel gedaan.
Gaandeweg ontdekte hij in onze verzameling groote en betreurenswaardige gapingen,
ook in de onderafdeeling ‘N e d e r l a n d s c h e Taal- en Letterkunde’, die toch de
volledigheid, ik zeg niet: bereiken, maar althans naderen kon en moest. Door het Be-
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stuur gemachtigd, wendde hij zich daarop tot onze schrijvers en uitgevers met eene
opgave van de voortbrengselen van hun geest of van hunne pers, die in onze
Bibliotheek werden gemist. Eenigen hunner voldeden aanstonds aan het verzoek om
toezending van het ontbrekende. Hunne namen kan ik niet alle noemen; in het verslag
van den Bibliothecaris vinden zij hunne aangewezen plaats. Slechts ten aanzien van
één hunner veroorloof ik mij eene uitzondering te maken, omdat hij ons zoo rijkelijk
heeft bedacht. Ik bedoel ons medelid A.W. Sijthoff, die ons toestond uit al de door
hem uitgegeven boeken eene keuze te doen. Hij ontvange onzen welgemeenden
dank! Mocht zijn voorbeeld navolging vinden! Want gij hebt reeds opgemerkt, dat
slechts aan eenige aanvragen werd voldaan, hetgeen beteekent, dat een veel grooter
aantal onbeantwoord bleef. Wij mogen geen onbescheiden aandrang gebruiken, maar
toch wel den wensch uitspreken, dat dit stilzwijgen, voorzoover het niet met
onvermogen samenhing, niet met weigering, maar integendeel, volgens het bekende
spreekwoord, met toestemming gelijk zij te stellen; dat men dus bezig zij het hier en
daar verstrooide bijeen te zamelen, om het der Bibliotheek op eens en volledig te
doen toekomen. Gold het ons persoonlijk belang, wij zouden zoo niet durven spreken.
Maar nu, ja nu wagen wij het nog eens aan te kloppen, op het gevaar af, dat men ons
verzoek inwillige, om - van ons af te zijn. - Meent evenwel niet, dat wij inmiddels
eene bloot afwachtende houding hebben aangenomen. Al weder door de zorg van
den Heer Petit zijn van de desiderata nu reeds vele, op auctiën en langs andere wegen,
aangekocht. Wat er op die wijze, door de mildheid van den één en door de
oplettendheid van den ander, kan worden tot stand gebracht, bewijst b.v. de rubriek
Neder-
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landsche Dichtwerken, waaraan dan ook de meeste zorg is besteed. De Heer Petit
aarzelt niet te verzekeren, dat eene tweede dergelijke verzameling niet bestaat en dat
zij der volledigheid nabijkomt. De titels, chronologisch gerangschikt, van Anna Bijns
tot Pol de Mont, vullen ongeveer vijf laden; eene alphabetische lijst, tot eigen gebruik
opgemaakt, bevat de namen van 1282 Nederlandsche dichters. Inderdaad, een achtbaar
cijfer! Meer nog dan over het feit, dat onze Bibliotheek hunne werken bezit, verheugt
gij u in de bewustheid, dat gij ze niet behoeft door te lezen. Maar ook de voor ons
minst aantrekkelijke mogen daar niet ontbreken, ja die allerminst, omdat van ons
niet kan worden geëischt, dat wij ze ons aanschaffen of in ons bezit houden.
Ééne vraag wacht nog op antwoord: wanneer komt de Catalogus? Toen ik
verhaalde, dat de titels van de eerste afdeeling gerangschikt waren, heeft wellicht
deze of gene Uwer gedacht: dan kan nu aanstonds met den druk worden begonnen.
Dat is evenwel zoo niet. Bij de behandeling van de boeken, die voorloopig tot andere
afdeelingen zijn gebracht, komen telkens stukken of stukjes voor den dag, die tot de
Taal- en Letterkunde behooren en dus nog op de hun toekomende plaats moeten
worden ingevoegd. Werd derhalve thans het eerste deel ter perse gelegd, dan zou het
onvolledig zijn en met eene lijst van Addenda moeten in het licht verschijnen of
straks door een aanhangsel moeten worden gevolgd. Daartoe kan de Heer Petit niet
besluiten, en het Bestuur vereenigt zich geheel met zijne zienswijze. Mijn verslag
zou al zeer gebrekkig moeten zijn, indien het U niet den indruk had gegeven, dat de
zaak in de beste handen is, en dat wij, in het welbegrepen belang onzer Maatschappij,
ons medelid volkomen vrij moeten laten. Op de vraag, wanneer
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de Catalogus verschijnt, antwoord ik dus thans: zoodra hij g e r e e d is. De Heer Petit
gelieve dat antwoord te beschouwen als een bewijs van onze erkentelijkheid voor
hetgeen hij reeds heeft gedaan en als de uiting van ons vertrouwen, dat hij zal
voortgaan en eindigen gelijk hij begonnen is!
- Terwijl wij ons hier bezig houden met de aanvulling en afronding van het sedert
lang bestaande, beproeven wij elders den grondslag te leggen van iets nieuws. In
1882 vereenigde zich Uwe Vergadering met het voorstel, dat de Maatschappij aan
de Zuid-Afrikaansche Republiek, als blijk van hulde en sympathie, eene verzameling
van boeken uit den kring der Nederlandsche Letterkunde ten geschenke zou aanbieden.
Aan de uitnoodiging om al aanstonds door de toezegging van geldelijke bijdragen
te doen blijken van hunne ingenomenheid met het plan gaven de aanwezigen
bereidwillig gehoor: er werd voor ƒ 293.50 ingeschreven. De uitvoering werd
opgedragen aan het Bestuur. Wat het in dezen heeft verricht, ga ik U thans
mededeelen.
Welken toon zal ik daarbij aanslaan? Moet ik juichen of weeklagen? Zonderlinge
vraag! meent gij wellicht: dat hangt immers niet van U af, maar van de feiten, die
gij eenvoudig hebt bloot te leggen, zonder opsiering en zonder terughouding! Toch
niet zoo geheel, M.H.! Ja, de feiten kunnen zóo luide spreken, dat de persoonlijkheid
van den waarnemer daarvoor wel moet zwichten en aan den overweldigenden indruk
zich niet kan onttrekken. Eene schitterende uitkomst kan zelfs door den volslagen
pessimist niet worden geloochend, en eene algeheele mislukking laat zich ook met
den besten wil niet als eene zegepraal voorstellen. Maar wanneer nu, gelijk zoo
dikwerf het geval is, de uitslag Uwer pogingen tusschen die twee uiter-
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sten in ligt? Ja, dan doet, bij de beoordeeling, de keu van het gezichtspunt of de
stemming van den verslaggever ontzaglijk veel, zoo niet alles af. Welnu, zulk eene
uitkomst hebben wij hier voor ons. Heeft het besluit der Algemeene Vergadering
van 1882 onuitgevoerd moeten blijven? Neen, waarlijk niet! Is er dan, tengevolge
daarvan, iets ontstaan, dat men eene nationale beweging tot handhaving van het
Nederlandsche element in de Transvaal zou kunnen noemen? Nog veel minder! Gij
ziet, M.H., dat de vraag, die ik opwierp, zoo vreemd niet was. Doch evenmin kan
mijn antwoord twijfelachtig zijn. Het aanheffen van klaagliederen ligt niet in mijne
natuur. Gesteld dat het anders ware, dan nog zou ik meenen, dat die toon thans hoogst
ongepast zou zijn. Er is voor de Transvaalsche boekerij door velen, binnen en buiten
den kring onzer Maatschappij, groote belangstelling betoond en door de Commissie
van uitvoering met onverdroten ijver en wijs overleg gewerkt. Dat verdient niet alleen
onze dankbare hulde, het is ook - afgezien van de ganschelijk niet te versmaden
uitkomst - op zich zelf hoogst verblijdend en overstemt bij mij althans alle gevoel
van teleurstelling.
Doch de inleiding tot mijn verhaal dreigt langer te worden dan dat verhaal zelf.
Ik bepaal mij namelijk tot de hoofdpunten. De leden der reeds genoemde Commissie
van uitvoering, de Heeren M. de Vries, R. Fruin, Hartevelt en Kern, zijn hier
tegenwoordig en zonder twijfel bereid om U nadere bijzonderheden mede te deelen.
Na de pauze zal ik het onderwerp aan de orde stellen en U gelegenheid geven om
Uwe vragen en opmerkingen in het midden te brengen. Ik zou der Commissie zelve
het woord gelaten hebben, indien ik het niet eigenaardiger had gevonden, dat een
ander hare goede werken opsomde en
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haar dan tevens uit Uw aller naam den dank toebracht, waarop zij zich alle aanspraak
heeft verworven.
Terstond na de vorige Algemeene Vergadering werd aan het voorloopig Bewind
der Zuid-Afrikaansche Republiek kennis gegeven van het voornemen der
Maatschappij. Den 4den September antwoordde ons de Staats-Secretaris, de Heer
Eduard W. Bok, dat de Republiek het haar toegedachte geschenk dankbaar en met
welgevallen aanvaardde en dat de Regeering doen zou wat in haar vermogen was
om aan de boeken eene hun waardige plaats te verzekeren en ze voor het publiek
zooveel mogelijk beschikbaar te stellen. Inmiddels waren onze medeleden, die de
jaarvergadering niet hadden bijgewoond, schriftelijk uitgenoodigd zich bij de daar
aanwezigen aan te sluiten, eene geldelijke bijdrage toe te zeggen en de boeken, die
zij aan de Transvaal konden afstaan, zoodra mogelijk in te zenden. Aan die
uitnoodiging werd door velen voldaan, door zeer velen niet. Het geheele bedrag van
de giften klom tot ongeveer ƒ 650. Er kwamen ook boeken in, daaronder niet weinige,
die naar inhond en vorm beide geheel aan den eisch beantwoordden en aanstonds ter
verzending gereed waren. Namen van milde gevers zal ik niet noemen: ik zou vreezen
daarmede niet in hun geest te handelen en bovendien onrecht doen aan wie ik niet
vermeldde, want ook die weinig gaven deden wat zij konden en hebben recht op
onze erkentelijkheid. Laat mij alleen mededeelen, dat de Heeren Uitgevers zich niet
onbetuigd gelaten en dat sommigen hunner kostbare geschenken ingezonden hebben.
Allengs werd het nu tijd de ingekomen boeken te gaan overzien en kon de vraag
worden gesteld, of de Maatschappij ze, zooals zij daar lagen, aan de
Zuid-Afrikaansche broeders kon aanbieden? De Commissie mocht haar niet
bevestigend beantwoorden.
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Vele werken waren niet wel toonbaar en, al kon men aannemen, dat het spreekwoord
aangaande het gegeven paard daar ginds niet onbekend is, het gold ditmaal niet den
bek, maar de huid, die ook den onwillige in het oog valt en bovendien in het warme
land ter beveiliging van het lichaam onmisbaar is. Daarbij kwam, dat de geschenken,
zonder afspraak der gevers onderling uitgezocht, geen geheel vormden. Er waren
dubbelen onder en, wat meer bezwaar opleverde, er werd veel gemist, dat toch niet
mocht ontbreken. In de boekerij, door onze Maatschappij te grondvesten, mochten
immers van den aanvang af de Nederlandsche Classieken, dichters en prozaschrijvers,
niet te vergeefs worden gezocht! De Commissie moest dus wel besluiten, niet alleen
den boekbinder, maar ook den boekhandelaar te hulp te roepen. Waarom ook niet,
indien maar hunne diensten, met hoe groot overleg ook gevraagd en hoe zuinig ook
berekend, niet zoo duur waren geweest! De Commissie moest vreezen, dat hare
beperkte kas al te spoedig zou zijn uitgeput, en was dus bedacht op middelen om die
te stijven. Geholpen door enkele leden onzer Maatschappij, wendde zij zich tot eenige
vermogende belangstellenden daarbuiten, en zoo slaagde zij er in haar kapitaal tot
ruim ƒ 1050 op te voeren. Nu werd aan het uiterlijk der ontvangen boeken de noodige
zorg besteed en voor even ƒ 300 aan oude en nieuwe werken gekocht. Weinige
woorden, maar - behoef ik het te zeggen? - veel hoofdbrekens en veel arbeid.
De verzameling was dan nu zoover gereed, en het kwam er thans op aan, haar te
brengen waar zij wezen moest. Ons medelid, de Heer H.A.L. Hamelberg,
Consul-Generaal van den Oranje-Vrijstaat, wees den weg. Van de Transvaalsche
Regeering kwam de opgave van een adres
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te Durban, waaraan de boeken konden worden toegezonden. De noodige kisten
werden aangeschaft - eerst kolossale, voor minder zwaren last berekend, daarna zonder schade voor de kas - van handiger model, van binnen met blik bekleed. Zeven
in getal vertrokken zij den 28sten Maart l.l. naar Rotterdam en den 5den April van
Southampton, per stoomschip Athenean, naar Zuid-Afrika. Het bericht van de goede
ontvangst is tot op dit oogenblik niet ingekomen, doch wij hebben geene reden om
ons daarover bezorgd te maken. De weg van Durban naar Pretoria is lang, en de
middelen van vervoer zijn nog aartsvaderlijk. Wellicht hebben onze kisten eerst
onlangs de plaats harer bestemming bereikt, na, in afwachting van de voltooiing der
spoorbaan naar de Delagoa-baai, de reis per ossenwagen te hebben volbracht.
Zietdaar dan den uitslag van de ijverige bemoeiingen der Commissie. Er is nu nog
bijna ƒ 400 in kas; er zijn bovendien eenige dubbelen teruggehouden, die, maar
gevoegd bij andere boeken van meer waarde, aan den Oranje-Vrijstaat ten geschenke
kunnen worden gezonden. Deze rest, die natuurlijk niet ongebruikt kan blijven,
bepaalt tevens ons antwoord op de vraag, of wij de Maatschappij mogen
gelukwenschen met zulk eene verwezenlijking van haar plan? Zonder eenigen twijfel!
Maar - onder ééne voorwaarde, dat namelijk wat nu gedaan is later bij elkeen goed
begin, een flinke eerste stap te zijn geweest. Moest het hierbij blijven, of deze
bezending nog slechts door een onbeduidend en laatste toevoegsel worden
achtervolgd, dan zou ik vreezen, dat onze Vereeniging voor haar eigen goeden naam
en, wat meer zegt, voor de goede zaak lang niet genoeg had gedaan. Daarom juist
heb ik U de geheele geschiedenis in allen eenvoud blootgelegd en geef ik U straks
gaarne de gelegenheid
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om daarover van gedachten te wisselen. Zendt ons meer boeken of meer geld en
beweegt anderen in Uwen kring om dat ook te doen! Het kan U weinig moeite kosten
hen te overtuigen, dat dit een nationaal belang is. Gelukt het U niet aanstonds, geeft
hun dan te lezen wat wij ten vorigen jare uit den mond van Fruin gehoord hebben1.
Ik ben er zóo zeker van, dat zij daarvoor zwichten zullen, dat ik, alsof gij en Uwe
vrienden reeds gewonnen waart, U nog wil mededeelen, wat ons op het standpunt,
dat wij nu bereikt hebben, het meest welkom is. Boven boeken zouden wij thans geld
verkiezen. Gij begrijpt, waarom. De Commissie is eenigermate gebonden door den
grondslag, dien zij zelve heeft gelegd. Zij mag niet dan om bijzondere redenen in
herhaling vervallen. Zij moet voortgaan in eene bepaalde richting. En daartoe dient
zij zich vrij te kunnen bewegen, althans in hare keuze zoo min mogelijk te zijn
bepaald.
Komt wellicht, terwijl ik zoo onversaagd sta te bedelen, de vraag bij U op, of wij
toch niet te veel verwachten van die boeken en nog eens boeken? Zal daardoor alleen
de band tusschen de Nederlanders en hunne stamverwanten daarginds nauwer worden
toegehaald? Is dat nu h e t middel om in Zuid-Afrika invloed te oefenen en het vreedzaam en natuurlijk alleen in geestelijken zin - te annexeeren? Het eenige middel
- neen, zeker niet! Maar er worden dan ook reeds andere aangewend. Onlangs
vermeldden de dagbladen, hoe dapper onze kooplieden zich beginnen te weren.
Vroeger of later zal ook de Nederlandsche Regeering zich de zaak moeten aantrekken.
Onze tegenwoordige wetgeving op het Hooger Onderwijs maakt het den buitenlander
zoo goed als on-

1

Handelingen en Mededeelingen over het jaar 1882, bl. 21-31.
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mogelijk, wel niet de lessen aan eene Universiteit te volgen, maar toch daar een titel
te verwerven, die hem, in zijn vaderland teruggekeerd, aan zijne medeburgers zou
aanbevelen. Daarin zal verandering moeten komen. Er is zeker meer van dien aard
te noemen, dat òf nu reeds wordt behartigd òf op den duur niet zal mogen worden
verwaarloosd. Maar toch, laat niemand laag op de boeken nederzien! Weinige dagen
nadat wij hier feestelijk den dag hadden gevierd, waarop voor 300 jaren Huig de
Groot het levenslicht aanschouwde, werden mij uit Pretoria de vragen toegezonden,
die op het examen voor procureurs, notarissen en transport-uitmakers bij het
Hooggerechtshof en op dat voor Agenten bij de lagere hoven der Zuid-Afrikaansche
Republiek den 27sten Maart l.l. ter schriftelijke beantwoording waren voorgelegd.
Examinator was Rechter Burgers, kweekeling en Doctor in de Rechtswetenschap
van de Leidsche Universiteit. Bovenaan op het papier werden de handboeken
genoemd, die bij de examens zouden worden gevolgd. De Engelsche methode, gelijk
gij bemerkt, maar overigens was alles Hollandsch, óók de ‘textbooks’: ‘van der
Linden's Instituten’1 en, bij het zwaarste examen, ‘Huig de Groot’. Ik moet erkennen:
dat trof mij. Ja, óók omdat het eene kleine bijdrage was tot kenschetsing van den
invloed, dien de groote Nederlander geoefend heeft en nog oefent; eene bijdrage, die
ik hier gaarne vermeld, omdat zij mij de gelegenheid geeft, dien naam, waarop wij
allen trotsch zijn, ook in dezen kring met eerbied te noemen en aan de hulde, hem
toegebracht, die van onze Maatschappij te paren. Maar nog om eene andere reden
trof mij de

1

Waarschijnlijk is bedoeld van der Linden's ‘Practicael rechtsgeleerd en koopmanshandboek’.
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bijzonderheid, die ik U daar mededeelde. Waar zóo de Hollandsche boeken, en wel
op een zoo gewichtig gebied als dat der rechtsverhoudingen, heerschappij voeren,
zou daar geen plaats zijn voor Hollandsche boeken ook van den nieuweren tijd?
Wanneer dat volk zich maatschappelijk ontwikkelt en daar, evenals hier, de Inleiding
tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid niet langer aan de behoeften voldoet, wààr zal
het dan licht zoeken dan bij hen, die er insgelijks aan zijn ontgroeid en nu, zonder
het oude te verloochenen of te miskennen, zich het betere hebben eigen gemaakt en
het goede najagen? Zoo is het ongetwijfeld op elk gebied. Laat ons slechts zorgen,
dat de vruchten der opvoeding, die wij genoten hebben, daar binnen het bereik liggen
van ieder, die ze begeerlijk acht!
Nog één woord: wanneer ik let op al de moeite, die de Commissie zich heeft
getroost, dan moet ik zeggen, dat zij alle aanspraak zou hebben om, onder
dankbetuiging voor hare vele en gewichtige diensten, ontslagen te worden of althans
een langdurig verlof te krijgen. Maar - het is u, M.H., volkomen duidelijk geworden:
wij kunnen haar niet missen. Zij van hare zijde heeft te veel hart voor de zaak,
waaronder zij hare schouderen heeft gezet, dan dat zij die nu zou willen laten varen.
Zoo moge het ons dan vrijstaan, onze erkentelijkheid op eene andere wijze aan den
dag te leggen - door de Commissie in stand te houden. Tot nu toe ontleende zij haren
lastbrief aan het Bestuur: de Algemeene Vergadering vraagt vergunning om dien
voor onbepaalden tijd te verlengen en zal zich gelukkig rekenen, wanneer dit mandaat
wordt aanvaard.
Vóórdat ik dit spreekgestoelte verlaat, moet ik mij nog
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kwijten van een droevigen plicht. De gewoonte brengt mede, dat de Voorzitter in
zijne toespraak aan de nagedachtenis der leden, die ons ontvallen zijn, een woord
van hulde wijdt. Al bestond die gewoonte niet, toch zou elk spreker van deze plaats
zich gedrongen gevoelen onze dooden te gedenken. Wèl vormen de leden van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde geene ‘heilige cohorte’, maar zij zijn
elkander toch ook niet vreemd, en van hen, die, als hunne namen worden afgeroepen,
niet meer antwoorden, willen zij gaarne iets hooren. Doch ik kan ditmaal zelfs niet
ten halve aan dien overigens zoo natuurlijken wensch voldoen. De taak is mij te
zwaar. Niet minder dan 20 binnenlandsche leden worden in onze rijen gemist. Uit
het jaarverslag zult gij zoo aanstonds hunne namen vernemen. Dan zult gij met volle
overtuiging toestemmen, wat gij nu reeds wilt gelooven, dat aan zoo velen en onder
hen zoo uitstekende mannen in enkele oogenblikken geen recht kan worden gedaan.
Ik althans acht mij daartoe niet in staat. Godefroi, Jolles en G. Mees, van Oosterzee
en Muurling, J.L. Wertheim, R. Dozy - om ten minste eenigen te noemen - verdienen
meer dan een vluchtig woord. De ‘Levensberichten’ zullen U hun beeld schetsen en,
voorzoover dit niet geschiedt, zal het zijn omdat hun reeds elders de hulde gebracht
is, waarop zij aanspraak hebben.
Mag ik ééne uitzondering maken? Het is niet alleen de piëteit jegens een
leermeester, die mij daartoe dringt, maar ook het besef, dat de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde hare verplichtingen aan dien éénen niet onvermeld mag
laten. In hare ‘Levensberichten’ zal Reinhart Dozy niet worden geschetst: wie onzer
zou ook slechts willen beproeven in die taak met de Goeje te wedijveren? Maar
daarom te meer mag ik hem thans noe-
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men. Indien iemand, dan wist Dozy wat hij wilde en wachtte hij zich zorgvuldig voor
afdwaling van den eens gekozen weg. Van den aanvang af, d.i. nadat hij Weyers had
leeren kennen en waardeeren, stond hem zijn levensdoel helder voor oogen. De loop
der omstandigheden moge eenige wijziging hebben gebracht in de keuze der
onderwerpen, waaraan hij zich wijdde, het was toch ééne studie, die hem in beslag
nam, ééne richting, waarin hij zich bewoog. Wat hij met zijne buitengewone gaven,
zijne verbazende werkkracht, zijne ijzeren volharding op die wijze in de 40 jaren
van zijn letterkundig leven tot stand bracht, behoeft hier niet te worden herinnerd:
de ‘Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne’, de ‘Histoire des
Musulmans’, het Islamisme, het ‘Supplément aux Dictionnaires Arabes’ zijn bekend.
Welke schatten en welk een afgerond geheel! Toen Dozy niet langer kon arbeiden,
heeft hij zelf erkend het een groot voorrecht te achten, dat hij zijne taak heeft mogen
afwerken - in dien zin, dat hij niets onvoltooid achterliet, al bleef het veld van het
wetenschappelijk onderzoek onafzienbaar en in hem zelven de lust en de geesteskracht
onverzwakt. Voorwaar in onze dagen, waarin de veelvuldigheid van de eischen, die
de levensdrukte stelt, ook den geleerde zoo dikwerf te machtig wordt, een zeldzaam
en bewonderenswaardig voorbeeld! Maar daarom te meer verdient het opmerking
en waardeering, dat deze man uit één stuk toch eene enkele maal een parergon heeft
op zich genomen - zal ik zeggen: ten gevalle van zijn trouwen vriend de Vries? of:
ten bate van de Nederlandsche Letterkunde? Maar het één en het ander komt op
hetzelfde neder. In 1845 onderzocht hij de Middelnederlandsche handschriften in
het Britsche Museum en te Oxford en gaf van zijne bevindingen verslag in een brief
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aan de Vries1, dien men niet aan een dilettant zou toeschrijven, indien hij zelf niet
zorg droeg zich als zoodadanig te doen kennen. In 1867 ontvingen wij van zijne
hand, onder den titel ‘Oosterlingen’, eene ‘verklarende lijst der Nederlandsche
woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch
afkomstig zijn’2. Door de éene zoowel als door de andere bijdrage werd de wetenschap
gebaat. Toch is het vooral als blijken van Dozy's liefde voor de vakken onzer
Maatschappij dat wij ze op prijs stellen, en het is ons eene aangename gedachte, dat
daardoor zijn beroemde naam ook in de geschiedenis van de beoefening onzer
moedertaal zal voortleven.
Met weemoed staren wij hem na en al de anderen, die in dit jaar door den
onverbiddelijken dood zijn weggemaaid. Maar wij mogen aan dat gevoel niet
toegeven. Het heden roept ons, en zoolang wij nog niet zijn afgelost, blijven wij
arbeiden voor de toekomst. ‘Nog niet afgelost’: dat geldt van ons allen, maar past
toch in het bijzonder op hen, die een langen diensttijd achter zich hebben. De
Naamlijst onzer leden wijst uit, dat drie van hen heden het gouden feest hunner
verbintenis met onze Maatschappij zouden kunnen vieren. Mr.A.C.G. Alsche, Mr.
L. Ph. C. van den Bergh en Dr. G.D.J. Schotel zijn in 1833 onder hare leden
opgenomen. Bij de openlijke vermelding van dit feit voeg ik gaarne een woord van
dankbare hulde. Zij hebben zich allen in hun kring hoogst verdienstelijk gemaakt,
en inzonderheid aan van den Bergh en Schotel, beiden onvermoeiden arbeiders op

1
2

Verslagen en berigten, uitg. door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederl. Letterkunde,
Jaargang II, bl. 33-56.
's Gravenhage, Leiden, Arnhem, M. Nijhoff, A.W. Sijthoff, D.A. Thieme, 1867.
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het veld der Nederlandsche Geschiedenis en Oudheden, beiden een tijd lang burgers
van onze stad en ijverig werkzaam in den dienst onzer Maatschappij, heeft de
vaderlandsche wetenschap groote verplichting. Moge het hun niet onwelgevallig
zijn, dat wij hunner op dezen dag met hartelijke toegenegenheid gedenken! Rijk aan
zegen zij de avond van hun welbesteed leven!
Wij vangen thans onze werkzaamheden aan. Doen wij dat met het ernstige
voornemen om onze Maatschappij dienstbaar te maken aan de krachtige en gezonde
ontwikkeling van ons volk en zoo aan het heil des vaderlands!
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I.
Daarna leest, volgens het voorschrift der wet, de Secretaris, de heer J.J.A.A. Frantzen,
het volgende:

Verslag van de Lotgevallen der Maatschappij gedurende het jaar 1882-1883.
MM. HH.
Wederom komt Uw Secretaris tot U, om U, volgens het voorschrift der wet, een kort
verslag te geven van het belangrijkste, wat in den schoot der Maatschappij in het
afgeloopen jaar is voorgevallen, en hoopt dat Gij hem daartoe voor eenige
oogenblikken Uwe welwillende aandacht wilt schenken.
In de vorige Jaarvergadering hebt Gij tot Bestuurslid in plaats van den volgens de
Wet aftredenden Bestuurder Dr. M. De Vries gekozen den heer Dr. J.J. Prins, welke
zich deze keuze heeft laten welgevallen. Voorts hadt Gij een Penningmeester te
benoemen, tengevolge van het vertrek van den toenmaligen titularis, den Heer D.F.
Van Heyst. Daartoe werd door U gekozen de Heer D. Hartevelt, die geen bezwaar
maakte deze taak te aanvaarden. Het voorzitterschap droeg de Maandelijksche
Vergadering op aan Dr. A. Kuenen, die U zooeven
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in deze hoedanigheid heeft toegesproken. In dezelfde vergadering werden de Leden
der Commissie van Redactie, de HH. Dr. C.P. Tiele en J.J.A.A. Frantzen herbenoemd.
De Maatschappij heeft in het afgeloopen jaar de volgende binnenlandsche Leden
door den dood verloren:
Dr. W.R. Veder te Amersfoort, (lid sedert 1855).
Mr. M.H. Godefroi te 's-Gravenhage, (1860).
J.L. Wertheim te Amsterdam, (1879).
G.J. Spoor Jr. te Rotterdam, (1872).
Dr. J.J. Van Oosterzee te Utrecht, (1846).
E. Slanghen te Hoensbroek, (1871).
J.B. Duisenberg te Haarlem, (1879).
Jhr. Mr. B. De Bosch Kemper te Amsterdam, (1878).
J.J. Belinfante te 's-Gravenhage, (1861).
Dr. W. Muurling te 's-Gravenhage, (1846).
Mr. J.A. Jolles te 's-Gravenhage, (1856).
Mr. G. Mees Az. te Rotterdam, (1837).
J.A. Behrns te Franeker, (1855).
Jhr. Mr. A.A. Van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh te Utrecht, (1874).
A.J.H. Van der Toorn te 's-Gravenhage, (1876).
Mr. C.A. Nairac te Barneveld, (1872).
W.P.R. Bouman te Rotterdam, (1881).
Dr. R.P.A. Dozy te Leiden, (1846).
J.J. Putman te Utrecht, (1875).
H. Steenberg te Amsterdam, (1873).
Zoover aan Bestuurderen bekend is geworden, zijn ons de volgende buitenlandsche
Leden ontvallen:
Dr. L. Diefenbach te Frankfort a/M., (1844).
H.C. Murphy te New-York, (1858).
F. Nettesheim te Geldern, (1860).
A. Fahne von Roland te Düsseldorf, (1858).
A. Von Keller te Tübingen, (1859).
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Voor verreweg de meesten der zooeven opgenoemde afgestorven binnenlandsche
Leden hebben Bestuurderen een levensbeschrijver gevonden, zoodat de bundel van
dit jaar hunne biographieën zal bevatten. Tevens zult Gij daarin ook vinden de levens
van Hilman, Gockinga, Jansen en Bolhuis van Zeeburgh, die reeds vroeger overleden
zijn. Die van Lenting en Hooft van Iddekinge zijn ons wel toegezegd, maar zullen
eerst ten volgenden jare kunnen gedrukt worden. Voorts hebben Bestuurderen
besloten, van de levensbeschrijving van Moll, De Jonge, Goudsmit, Vreede, Leendertz,
Mijer en Dozy naar de uitvoeriger biographieën te verwijzen, die elders zijn
verschenen.
Door den HH. Mr. W.P. Sautijn Kluit is ons wederom eene bijdrage tot de
geschiedenis der Nederlandsche Journalistiek voor de Mededeelingen afgestaan,
terwijl de Historische Commissie besloten heeft, eene verhandeling van wijlen Hooft
van Iddekinge over de verschillende uitgaven van Nijenborg, welke de Maatschappij
met die uitgaven heeft aangekocht, in de Mededeelingen te doen drukken.
Wat de beschikbare gelden van het Fonds betreft, hebt Gij ook ten vorigen jare
wederom aan het Bestuur overgelaten, daarvoor eene bestemming te vinden, en
inmiddels goedgevonden, een gedeelte dier gelden voor de uitgave van het Tijdschrift
der Maatschappij te besteden. Het verheugt mij, U te kunnen mededeelen, dat deze
uitgave ook dit jaar voorspoedig is gegaan, en dat het haar niet aan medewerkers
heeft ontbroken.
Aan het besluit, door U in de vorige Jaarvergadering genomen, om aan ons Eerelid,
Mev. Bosboom Toussaint op haar 70sten verjaardag een brief van gelukwensching
van wege de Maatschappij te zenden, is door het Bestuur uitvoering gegeven. Er is
daarop van de jubilaris
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een schrijven van dankzegging ontvangen, dat in de Maandvergadering is
medegedeeld.
Onze maandelijksche bijeenkomsten werden ook dit jaar vrij getrouw door de
Leidsche Leden bezocht, terwijl voor ieder dezer vergaderingen een spreker gevonden
werd. Een kort verslag van hetgeen door hen is ten beste gegeven zal U misschien
niet onwelkom zijn.
Door den heer Fruin werd tweemaal het woord gevoerd. De eerste maal onderhield
hij de vergadering over oude rechtstoestanden, die nog sporen hebben achtergelaten
in zekere volksvooroordeelen, met name in het geloof dat men geen drenkeling uit
het water mag halen, voordat de politie het lijk gezien heeft. De oorsprong van deze
meening werd door Spr. aangewezen in de voorschriften, welke oudtijds in halszaken
van kracht waren. De andere maal sprak hij over de persoonlijke vrijheid in Holland
en Zeeland gedurende de 13e en 14e eeuw. Uit eene vergelijking van de Engelsche
Magna Charta met de verschillende hier te lande vigeerende hantvesten en keuren
bleek, dat over het algemeen de persoonlijke vrijheid toentertijd hier te lande niet
minder gewaarborgd was dan in Engeland, met dat verschil alleen, dat hier iedere
stad voor zich zelve deze vrijheden verkregen had, terwijl in Engeland het geheele
volk die had veroverd.
De heer Pleyte gaf eene mededeeling ten beste over de portretten der Graven van
Holland en Zeeland, waarvan hij eene reeks ter bezichtiging had gesteld; hij ging de
herkomst en de geschiedenis der verschillende beeltenissen na, welke wij van de
graven bezitten.
Van deer Heer Blok hoorden wij eene bijdrage over de Nederlandsche natie in
betrekking tot de aangrenzende landen, waarin hij de bekende oordeelvellingen van
Multatuli en Busken Huet over Nederland trachtte te weêr-
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leggen. Hij deed uitkomen, dat, wat ook de Nederlanders van buitenslands mogen
ontleend hebben, hun oorspronkelijk karakter, de waarheidszin, daardoor niet te loor
is gegaan.
Door den heer De Vries werd de Vergadering in de gelegenheid gesteld, om kennis
te maken met eene proeve vau vertaling in Nederlandsche hexameters van de episode
van Philemon en Baucis in de Metamorphosen van Ovidius, welke de vertaler, Mr.
S.J.E. Rau te Lent, aan zijn oordeel en dat der Vergadering had onderworpen. Spr.
knoopte daaraan eenige opmerkingen vast over het nut, dat deze en dergelijke
pogingen tot verrijking en ontwikkeling onzer moedertaal kunnen hebben. In dezelfde
vergadering deelde de heer De Vries iets mede over een fragment van een hs. van
den Roman der Lorreinen, dat in het archief der gemeente Zierikzee gevonden en
door deze aan de Maatschappij afgestaan was geworden.
De heer Cosijn, die eveneens eene spreekbeurt vervulde, zette het verschil uiteen
tusschen de oude richting in de beoefening der wetenschappelijke grammatica en de
nieuwe school, de zoogenaamde Jung-Grammatiker, waartoe ook hij zich rekende.
Hij trachtte uit de levende taal aan te toonen, dat de zoogenaamde ausnahmslose
Lautgesetze zeer wel te vereenigen zijn met de tallooze afwijkingen, welke vroeger
als uitzonderingen op die wetten werden beschouwd maar thans de uitvloeisels van
sterkere wetten blijken te zijn.
Eindelijk kan ik met genoegen mededeelen, dat ook dit jaar weder een Lid van
buiten deze stad zijne belangstelling in de Maatschappij heeft getoond, door op de
Maandelijksche Vergadering een spreekbeurt te vervullen. De heer Star Numan uit
's-Gravenhage onderhield de vergadering in 't kort over eene vergissing, door Motley
en Groen
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van Prinsterer begaan ten opzichte der woorden van Ovidius ‘Donec eris felix enz.’,
die Prins Willem I in den mond gelegd worden.
Ik zou U geen volledig overzicht geven van hetgeen de Maatschappij dit jaar heeft
verricht, zoo ik niet met een enkel woord gewaagde van de bibliotheek, welke
overeenkomstig het in de vorige jaarvergadering door U genomen besluit naar de
Transvaal is verzonden. Van onzen Voorzitter hebt Gij zooeven vernomen, op welke
wijze door Bestuurderen en door de daartoe benoemde Commissie uitvoering is
gegeven aan dit besluit. Ik behoef dus daaromtrent niet in bijzonderheden te treden.
Uit hetgeen wij het genoegen hadden, U mede te deelen, zal U blijken, dat de
Maatschappij in meer dan één opzicht op het afgeloopen bestuursjaar met voldoening
mag terugzien. Mochten hare pogingen er iets toe bijdragen om onze dierbare
moedertaal in het verre Afrika te vestigen en uit te breiden, dan voorzeker zal zij aan
onze nationaliteit een dienst hebben bewezen, die haar aanspraak geeft op de
erkentelijkheid van het geheele Nederlandsche volk.
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II.
De Bibliothecaris, de heer J.J.A.A. Frantzen, leest nu het volgende:

Verslag van den Staat der Boek- en andere verzamelingen der Maatschappij
gedurende het jaar 1882-1883.
MM. HH.
Vergunt mij, nog eens Uwe welwillende aandacht te vragen voor een kort verslag
omtrent onze boekverzameling, dat onze wet mij voorschrijft U te geven. 'T is slechts
voor eenige minuten, dat ik Uwe aandacht verg, want wat ik heb te zeggen, is
wederom zeer weinig.
Gelukkig is dit weinige van verblijdenden aard. De aanvragen om boeken en
handschriften worden telken jare menigvuldiger, wat, al geeft het den beambten der
bibliotheek wel eens wat veel werk, als een heugelijk verschijnsel mag begroet
worden, daar zóó alleen onze boekerij dat doel kan bereiken, dat onze Maatschappij
op het oog heeft, namelijk een vraagbaak te zijn voor iedereen, die zich met
Nederlandsche taal, letteren of geschiedenis onledig houdt.
Wanneer ik U de lotgevallen onzer bibliotheek in het afgeloopen jaar zal verhalen,
dan moet ik in de aller-
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eerste plaats spreken over den Catalogus, waarover ik U reeds zoo dikwijls heb
mogen onderhouden. Onze voorzitter heeft U reeds ingelicht omtrent hetgeen dit
jaar te dezen is geschied; van hem hebt gij vernomen, met welken ijver en met welke
nauwgezetheid de heer Petit de beschrijving der afdeeling ‘Taal en Letterkunde’
heeft voltooid, maar ook hoeveel er nog gedaan moet worden, vooraleer met den
druk van het 2de Deel van onzen Catalogus kan worden begonnen, want daartoe
moeten ook al de titels der afdeeling ‘Geschiedenis’ beschreven zijn. Intusschen
mogen wij er ons in verheugen, dat wij thans eene verzameling boeken over
Nederlandsche taal en letteren bezitten, die zoo goed als volledig is. Bij de
beschrijving der boeken heeft de heer Petit, zooals U is medegedeeld, tot een groot
aantal onzer medeleden, schrijvers en uitgevers, het verzoek gericht, de in onze
bibliotheek nog ontbrekende boeken van hunne hand of in hun fonds te willen
aanvullen. Onder hen, die aan dat verzoek voldeden, noem ik de Heeren A.W. Sijthoff,
J.P. Hasebroek, L. Leopold, H.E. Moltzer, E. Laurillard, J.A. Sillem, P. Louwerse,
C. Honigh, W.G. Brill, W.N. Du Rieu, R. Fruin, J.A. Alberdingk Thijm, J.C. Matthes,
W.P. Wolters, S.C. Van Doesburgh, A.F.J. Reiger, M. Kalff, J.J.L. Ten Kate, A.L.
De Rop, J. Craandijk, F.W.N. Hugenholtz, H.C. Rogge, P.F. Brunings, J.L. Beyers,
L.D. Petit. Aan hen allen betuig ik hier den dank der Maatschappij, die zij zoo
edelmoedig aan zich verplicht hebben.
Vele der andere nog ontbrekende werken der Nederlandsche Letterkunde werden
op aucties en bij antiquaren aangekocht, zoodat dit jaar een aanzienlijker bedrag
daarvoor op de rekening voorkomt.
Behalve deze buitengewone aanwinsten heeft de Maat-
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schappij ook dit jaar weder de werken der Genootschappen ontvangen, waarmede
zij in betrekking staat. Het aantal dezer genootschappen is op nieuw met twee
vermeerderd: de Koninklijke Academie te Stockholm en de Vereeniging De
Nederlandsche Heraut.
Eindelijk hebben ook vele Leden der Maatschappij zich beijverd, hunne dit jaar
verschenen geschriften aan onze boekerij ten geschenke te zenden, waarvoor de
Maatschappij hun zeer verplicht is. De namen der vriendelijke gevers zullen later
afzonderlijk worden vermeld. Mocht deze loffelijke gewoonte bij al onze medeleden
navolging vinden, dat is de wensch waarmede ik wederom dit verslag eindig.

De Bibliotheek onzer Maatschappij werd met g e s c h e n k e n vermeerderd
door:
P.P.M. A l b e r d i n g k T h i j m , te Leuven.
Spiegel der Ned. letteren, Leuven 1877-78, 2 dln.
J.A. A l b e r d i n g k T h i j m , te Amsterdam.
Het Voorgeborchte en andere gedichten. Amsterdam 1853.
Viooltjes en grover gebloemte. Amsterdam. 1844.
H.J. B e t z , te 's Gravenhage.
Spinoza en Kant. Haag. 1883.
H. B e y e r m a n , te 's Gravenhage.
Drie maanden in Algerië, 's Gravenhage. 1878. 2 dln.
J.L. B e y e r s , te Utrecht.
CARMEN SYLVA. Jehova, vert. door F. SMIT KLEINE Utrecht. 1882.
VAN HALL, (J.N.), Viool van Cremona enz. Utrecht 1882.
VAN RENNES, (J.), In huis en op straat. Utrecht. 1882.
B i b l i o t h e e k d e r U n i v e r s i t e i t , te Gent.
Jurisprudence, Table du Catal. méthodique. Gand. 1883.
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D. B i e r e n s d e H a a n , te Leiden.
W. TEMPLE. Memoiren 1668. Amsterdam. 1692.
- Histor. gedenkschriften 1672-79. Amsterdam 1692.
P.J. B l o k , te Leiden.
Eene Hollandsche stad in de Middeneeuwen. 's Gravenhage. 1882.
P.A.M. B o e l e v a n H e n s b r o e k , te 's Gravenhage.
PIERSON (A.), Gedichten. 's Gravenhage. 1882.
L. v o n B o r c h , te Innsbruck.
Beiträge zur Rechtsgeschichte d. Mittelalters. Innsbruck. 1881.
H.J. B o o l , te Leiden.
Wet op het beleid der Regering in N.I. Zalt-Bommel. 1876.
L.A.G. B o s b o o m To u s s a i n t , te 's Gravenhage.
Het kasteel Westhoven. Haarlem 1882.
W.P.R. B o u m a n , te Rotterdam.
SCHEFFER (J.V.), De Trompetter van Säkkingen, vertaald door W.P.R. BOUMAN.
Rotterdam 1877.
Museum B o y m a n s , te Rotterdam.
Verslag v.h. Museum Boymans. 1881.
W.G. B r i l l , te Utrecht.
Nederlandsche spraakleer. 2de deel 2de druk. Leiden 1863; Id. 3de druk Leiden
1881; Id. 3de deel Leiden 1866.
Nederlandsche spraakleer v. lagere scholen. Leiden 1864.
J.L. d e B r u y n K o p s , te 's Gravenhage.
Staathuishoudkunde. 5e druk. 's Gravenhage 1873. 2 dln.
P.F. B r u n i n g s , te 's Gravenhage.
Bella. 's Gravenhage 1882. 2 dln.
Wildrick. Amsterdam 1870. 2 dln.
Alice. Groningen 1880.
Twee oude vrijers. 's Gravenhage 1882.
Over bergen en door dalen. Kampen 1880.
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F. C a l a n d , te 's Gravenhage.
Oudste Rekening der Kerk van Hulst. Middelburg. 1883.
Twee Rekeningen der Stad Hulst. Middelburg. 1869.
C o m m i s s i e v o o r d e O v e r i j s s e l s c h e Te n t o o n s t e l l i n g , te Zwolle.
Catalogus der Geschiedkundige Overijsselsche Tentoonstelling. Zwolle 1882.
S.D. D a e m s , te Tongerloo.
P. KLEIN, De kruiwagens enz. Herenthals 1869.
C.H. D e e , te Leiden.
Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland. Leiden 1882.
J.M.E. D e r c k s e n , te Leiden.
Negen lees- en leerlesjes. Amsterdam. 1866.
Het leven van een groot man. Leiden 1861.
J.J. D o e d e s , te Utrecht.
Encyclopedie der Christelijke Theologie. Bijlage tot. d. 1e uitg. Utrecht 1883.
S.C. v a n D o e s b u r g h , te Leiden.
A. THIJSSEN, Rijmoefeningen. Leiden 1882.
H. DE VEER, Malthusia. Leiden 1880. 2 dln.
- Trou-Ringh. 3e druk. Leiden. 1876.
C. VAN NIEVELT, In bonte rij. Leiden 1879.
- Fragmenten. Leiden 1875.
- Chiaroscuro. Leiden. 1882.
B. D u i s e n b e r g , te Haarlem.
Feestviering in Haarlem 1881.
Jaarzang van Trouw moet blijken 1876, 78, 80, 81.
J. D y s e r i n c k , te Vlissingen.
Ter nagedachtenis van Jac. Bellamy Middelburg 1881.
D i j k s t r a (WALING), te Holwerd.
W. DIJKSTRA en F.G.V.D. MEULEN. In doaze fol alde snypsnaren. Franeker 1882.
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H.O. F e i t h , te Groningen.
Regten der Gemeente Groningen op en in de Veenkoloniën. Groningen 1882.
J.A. F r u i n , te Utrecht.
De oudste Rechten van Dordrecht. 's Gravenhage 1882. 2 dln.
R. F r u i n , te Leiden.
Tien jaren uit den 80jar. Oorlog. 3e uitg. 's Gravenhage 1882.
J. BOSSCHA, Willem de Clercq herdacht. 's Gravenh. 1874.
Geldersche Volksalmanak 1883. Arnhem 1882.
Eene verzameling leerredenen bij historische gebeurtenissen. 56 stuks.
J.H. G e b h a r d , te Amsterdam.
N. DONKER, Onder de menschen. Amsterdam 1854.
- Twee neven. Amsterdam 1854.
J.J. d e G e l d e r , te Alkmaar.
Lotgevallen v.h. Nat. en Letterk. Genootschap te Alkmaar 1882.
M.C. G r a t a m a , te Assen.
Het landrecht van Drenthe van 1608. Assen 1883.
D. H a r t e v e l t , te Leiden.
Herinneringen uit Algiers. Arnhem 1865.
Onze kweekschool voor de Zeevaart. Leiden 1869.
J. H a r t o g h , te Utrecht.
De Patriotten en Oranje. Amsterdam 1882.
J.P. H a s e b r o e k , te Amsterdam.
Sneeuwklokjes. Amsterdam 1878.
Winterbloemen. Amsterdam 1879.
Windekelken. Amsterdam 1859.
Nieuwe windekelken. Amsterdam 1864.
P. H a v e r k o r n v. R i j s e w i j k , te Rotterdam.
De oude Rotterdamsche Schouwburg. Rotterdam 1882.
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J. H o e k , te Kampen.
SCHILLER'S Willem Tell, metrisch overgezet. Kamp. 1878.
A.H.v.d. H o e v e , te Keppel.
Frederik's Grootvader. 's Gravenhage 1883.
C. H o n i g h , te Wageningen.
Onverwelkte bloemen. Arnhem 1882.
Geen zomer. Nieuwe gedichten. Haarlem 1880.
J.G. d e H o o p S c h e f f e r , te Amsterdam.
Inventaris d. archiefst. der Doopsg. Gem. Amsterd. dl. I. Amsterdam 1883.
E. H u b e r t , te Brussel.
Etude sur la condition des Protestants. Bruxelles 1882.
F.W.N. H u g e n h o l t z , te Sandpoort.
Geloofsstrijd. Amsterdam 1879.
Godsdienstige liederen der vrije Gemeente. Amsterd. 1883.
HAMERLING (R.), De zeven doodzonden, metr. overz. door F.W.N. HUGENHOLTZ.
Amsterd. 1876.
M. K a l f f , te Amsterdam.
Onbekende vrienden. 's Gravenhage 1881.
Beelden uit het volksleven. Amsterdam 1879.
In 't hartje der stad. Amsterdam z.j.
De Jobsiade. Amsterdam 1881.
De Oomes. Amsterdam 1878.
Amsterdam in praatjes en plaatjes. Amsterdam 1878.
J.J.L. t e n K a t e , te Amsterdam.
Mozaiek, sneldichtjens. Amsterdam z.j.
De Psalmen. 2e druk. Amsterdam 1879.
De Schepping. 2e druk. Utrecht 1867.
J.P.N. L a n d , te Leiden.
Hebreeuwsche Grammatica. I. Amsterdam 1869.
Principles of Hebrew Grammar. London 1876.
F. L a t e n d o r f , te Güstrow.
Hundert Sprüche Luthers. Rostock 1883.
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E. L a u r i l l a r d , te Amsterdam.
Bij eene gevangenis. Amsterdam 1880.
Christelijke Volksalmanak. Amsterdam 1876-80.
Onesimus. Jaarboekje van Mettray. Amsterdam 1879-83.
J.F. v a n L e e u w e n , te Leiden.
M.V. HEIJNINGEN BOSCH, School- en kinderboekjes. 5 stks.
L. L e o p o l d , te Groningen.
Een sleutel. Poëzie. 2e druk. Groningen 1879.
Een sleutel. Proza. 4e druk. Groningen 1881.
Hoofdpersonen der Nederl. letterkunde. Groningen 1878.
Hoofdpersonen der Nederl. letterkunde. 2e druk. Groningen 1882.
M. L e o p o l d , te Arnhem.
De nieuwe Aesopus. Groningen 1882.
De Tolk. Bloemlezing. Groningen 1874. 2 dln.
F. L i o n C a c h e t , te Valkenburg.
Afrikaanse Gedigte. 3e versameling. Paarl 1882.
De drankduwel. Afrikaanse verhaal. Paarl 1882.
De geldduwel. Afrikaanse verhaal. Paarl 1882.
Geskiedenis v.d. Afrik. taalbeweging ver vrind en vyand. Paarl 1880.
P. L o u w e r s e , te 's Gravenhage.
Alles zingt. Liedjes en rijmpjes. Groningen 1878.
Geschiedenisversjes. Groningen 1879.
J.C. M a t t h e s , te Amsterdam.
Regels v.d. geslachten en de spelling. 3e druk. Gron. 1875.
Uit onze beste schrijvers. 2e druk. Groningen 1881.
H.J. M e i j e r , te Amsterdam.
Verslag der afd. Nederland van de Vereenig. tot verbetering van het lot der blinden.
1882.
Verslag over den toestand van de Prins Alexanderstichting te Bennekom over
1880-82.
R.S. T j a d e n M o d d e r m a n , te Groningen.
Vooruitgang en natuurwetenschap. Groningen 1882.
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H.E. M o l t z e r , te Utrecht.
Redevoeringen. 3 stuks.
Anna Roemers Visscher. Groningen 1879.
N.N.
H. MORLEY, Of Engl. literature. Leipzic 1881.
PRUD'HOMME, Discours de réception. Paris 1881.
J. VAN MAURIK, S. of Z. Amsterdam. z.j.
E. PAILLERON, Le monde ou l'on s'ennuie. Paris 1881.
S. GORTER, Letterkundige studiën. Amsterdam 1881.
G.J. MULDER, Levensschets. Rotterd. 1880-81. 2 dln.
JAN HOLLAND, Brieven aan neef Gerrit. Deventer 1881.
B. Auerbach, Eine Skizze. Berlin 1882.
HAJO SCHUURSTRA IJZN., De reis der snipsemaatjes. Kampen 1882.
C.A. N a i r a c , te Barneveld.
Nog een oud hoekje van de Veluwe. Barneveld 1882.
M. N i j h o f f , te 's Gravenhage.
C. VOSMAER, Nanno. 's Gravenhage. 1882.
M.A. P e r k , te Amsterdam.
Het laatste bedrijf. Amsterdam 1883.
In de Belgische Ardennen. Haarlem 1882.
B. P e r l e y P o o r e , te Washington.
Congressional Directory. 2d Ed. Washington 1882.
L o u i s D. P e t i t , te Leiden.
Proeve eener Bibliographie d. Nederl. dialecten. I. Culemborg 1882.
Bibliotheek v. Nederl. pamfletten. Verzameling der Bibliotheek v.J. Thysius te
Leiden. I. 's Gravenh. 1882.
MULTATULI, Bloemlezing. 1e druk. Amsterdam 1865.
E. VAN VLIET, Spektakel in een boekenkast. Rotterdam 1878.
J.J. CREMER, Overbetuwsche novellen. Leiden 1879.
- Vertellingen. Leiden 1879.
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Jaarboekje v. Zetternamskring. 1878.
P. DEROULÈDE, L'Hetman. 15e ed. Paris 1877.
W.J. HOFDIJK, Amsterdam's opstanding. Amst. 1878.
Oranje bloemen en bladen. Utrecht 1863.
La farce de Maistre Pathelin. Paris 1723.
LEFEUVE, Histoire de Paris, maison par maison. 5e édit. Paris et Leipzig 1875. 5
vol.
CASTIL BLAZE, Molière musicien ou l'harmonie de la langue française. Paris 1852.
2 vol.
R. GOTTSCHALL, Een geniale dichtrentrits. Nijmegen 1873.
E. VILLETARD, Geschiedenis der Internationale. Amsterdam 1871.
J.J.L. TEN KATE, Langs den Rhijn. 2e druk. Leiden 1861.
J. TH. GERLINGS, Willem VI te Utrecht. Delft 1878.
VICTOR HUGO, Mes fils. 2e édit. Paris 1874.
G. PAPANTI, I parlari Italiani in certaldi alla Festa del V centenario di Boccacci.
Liverno 1874.
P. HARTING, Const. Huygens. Groningen 1868.
P.J. ANDRIESSEN, Gedenkboek der nationale feestviering. Arnhem 1874.
W.J. HOFDIJK, Gedenkboek der nationale feestviering. Haarlem 1874.
De Portefeuille. Letterk. Weekblad. 1e Jaarg. Arnh. 1879.
Een 12jarig dichter (DE GENESTET). Amsterdam 1876.
A.W. BRONSVELD, Het volkslied in 1569. Wageningen 1870.
Elf brochures, leerredenen enz.
J.J. SCHÜRMANN, Gabrielle. Tooneelspel. Amst. 1878.
C.A. STEGER, Handleiding tot de Ned. Stenographie. Schoonhoven 1867.
Voor visschers gevangen. IIe Bundel. Amsterdam z.j.
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F. GERSTÄCKER, Schetsen van 't oorlogstooneel. Haarlem 1870.
Oost west, 't huis best. Gedicht. Rotterdam z.j.
A. HERZEN, Memoiren eines Russen. Hamburg 1859.
K. GOEDEKE, G.A. Bürger in Göttingen. Hannover 1873.
A. PONSARD, Lucrèce. Tragédie. Paris 1864.
Dood en begrafenis van Willem II. Haarlem 1848.
WHITAKER'S Almanack. London 1873.
J.J. CREMER, 't Hart op de Veluw. 's Gravenhage z.j.
E. HIEL, Bloemeken. Een liederkrans. Utrecht z.j.
A. MONSELET, Almanach des Gourmands. Collection complète. Paris 1866-1870.
M. GROSS, Languages and popular Education. New-York 1871.
E. BARET, De l'Amadis de Gaule et de son influence sur les moeurs et la littérature
au XVI et au XVII siècle. 2e édit. Paris 1873.
R. HAMERLING, Die Sieben Todsünden. Hamburg 1873.
R. WAGNER'S Lehrjahre. Berlin z.j.
LESSING, Philotas, vert. door J.L.A. SCHUT. Amst. z.j.
Causeries Parisiennes tirées des journaux franç. N0. 1-10. Haarlem 1864.
W.V. PALMAR, De Golden Kette. (Gron. dial.). Groningen 1875.
K. DURUY, Histoire Romaine. 11e éd. Paris 1872.
A. MEISSNER, Heinr. Heine. Erinnerungen. Amst. 1856.
BORN, Der deutsche Krieg v. 1870. Berlin 1871.
A.V. STOLTERFOTH, Der malerische Rheingau. Mainz z.j.
A. REVILLE, Manuel d'instruction religieuse. Paris 1863.
E. GEIBEL, Gedichte. Nijmegen z.j.
Hist. geogr. Almanach over 1760.
A. DUMAS, L'Homme femme. Paris 1872.
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E. DE GIRARDIN, L'Homme et la femme. Paris 1872.
LEO, Eene Harzreis. Sneek 1855.
M. LISSAGARAY, Ad. de Musset devant la jeunesse. Paris 1864.
L'ami du peuple. Skizzen aus Marat's Leben. Hamb. 1846.
J.A. KRAMER, De Voorzienigheid. Z.p. 1855.
J.C.J.A. OUDEMANS, Plantenkunde. Amsterd. 1868.
Souvenir aan de echtvereeniging van Prins Hendrik. 's Gravenhage 1878.
H. BROERS, De vogels. Utrecht 1875.
Vliegende bladen van de Vereen. voor den Boekh. z.p.e.j.
ANCELOT, Clemence, vert. door J.H. BURLAGE. Met MS. aanteek. van M. SNOEK.
Amsterdam 1840.
Lijkdicht op Daniël Raap. Z.j.
J.A.B. WISELIUS, Bezoek aan Manilla. 's Gravenhage 1876.
F. GRILLPARZER, Sappho. Trauerspiel. Stuttgart 1874.
Geïll. almanak van den oorlog. 1870.
G. KELLER, De Heer van Boorden en zijn gezin. Leiden z.j.
V.D. MAADEN, Plan tot uitbreiding van Amsterdam. 1873.
A. REVILLE, J. van Lennep en zijne romantische werken. Deventer 1869.
J.W. VON GOETHE, Ueber die Flöhe. Altona 1866.
X. TARTE, Chemin de fer du Nord à la mer Baltique. Bruxelles 1848.
C. VOSMAER, De ware geschiedenis van Jozua Davids. Leiden 1874.
TH. KÖRNER, Hedwig, vert. door C.V.D. LANE. Z.j.
ALBERTI, Pestalozzi. Leiden z.j.
P.C. HOOFT, Het jaar 1574. Leiden z.j.
H.C. ROGGE, Nederlandsche volksromans. Leiden z.j.
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Fr. Grillparzer, Ein Votivblatt z. 80en Geburtstag. Prag 1871.
J. TEN BRINK, Drie Volksliederen. Leiden z.j.
Oude Heer SMITS, Typen. Leiden z.j.
H.J. VAN LUMMEL, De Bartholomaeusnacht. Utrecht 1872.
J.J. VAN OOSTERZEE, Dichterlijke genie. Eene Schillerstudie. Rotterdam 1860.
DE LAPRADE, Discours de réception à l'Acad. Franç. Paris.
J. KNEPPELHOUT, Schetsen en verhalen uit Zwitserland. Haarlem 1850.
J.W. VON GOETHE, Götz v. Berlichingen, erkl. v.G. WUSTMANN. Leipzig 1871.
A. PONSARD, Discours de réception à l'Acad. Franç. Paris.
Nouvelle abeilles du Parnasse. Paris 1824.
J.M. SCHRANT, Regelen voor de voordracht d. redenaars. 2e druk. Amsterdam
1867.
C. VON WURZBACH, Grillparzer, Festschrift zur 80en Geburtstage. Wien 1871.
P.J. TROELSTRA, Oan de Sédijk. Toanielspil. Ljouwert 1881.
V. HUGO, La Libération du territoire. Paris 1873.
V. CAPPELMANS, La Propriété littéraire et artistique. Bruxelles 1854.
Oetmiening in a jachtwaide, 'n vertelsel ien de Grönninger toal. Groningen z.j.
Biographie complète de H. Rochefort. Bruxelles et Paris 1871.
P. SCHROEDER-KRAMER, Myrrha. Gedicht. Landshut 1881.
JUL. PETZHOLD, Ueber bibliographische Systemen. Dresden o.J.
C.W. OPZOOMER, Das Unrecht Frankreichs im Kriege von 1870. Berlin 1871.
Bondige uiteenzetting van het Darwinisme. Deventer. 1878.
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CATH. F. VAN REES, Op kostschool. Blijspel. Haarl. 1878.
Shakespeare-Memorial. London z.j.
Verkoop-Catalogi van particuliere Bibliotheken. 150 stuks.
C.W.v.d. P o t , te Rotterdam.
Proza en poëzie. Rotterdam 1878.
J.J. P r i n s , te Leiden.
Apologetische Polemiek. Leiden 1882.
C.H. R a h l e n b e c k , te Brussel.
La Belgique et les garnisons de la Barriere. Verviers z.j.
A. R e i f f e r s c h e i d , te Greifswald.
Briefe von Jakob Grimm und H.W. Tydeman. Heilbronn 1883.
A.F.J. R e i g e r , te Lent.
Schetsen uit het volksleven. Amsterdam 1882.
Markerleven in liederen. Amsterdam 1881.
Zangen en beelden uit het Noorden. Leiden 1878.
J.B. R i e t s t a p , te 's Gravenhage.
Leerboek der stenographie. 's Gravenhage 1869.
W.N. d u R i e u , te Leiden.
G. KUYPER HZ., Handl. tot de beoef. der Nederl. taal- en letterk. Breda 1844.
J. ANTONIDES V.D. GOES, Gedichten. Amsterdam 1685.
N. BEETS, Gezamentl. Gedichten. Volksuitg. Amsterdam 1878. 3 dln.
P. NIEUWLAND, Gedichten. Amsterdam 1788.
A.J. DUCHATEAU, Eene kleine veste aan zee. Utrecht 1883.
Brochures van D. BURGER en and. 5 st.
J.G.D. MARTENS, Godsdienst naar de behoefte van dezen tijd. Amsterdam 1877.
W. BROES, De bijbel uit God. z. pl. 1857.
P.H. PEERLKAMP, Opm. betr. de Staten-vertaling des bijbels. Amsterdam 1855.
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J.A.W., De Heerlijkheid der nieuwe bedeeling in de schaduwen des Ouden Verbonds.
Amsterdam z.j.
J.J. PRINS, De Realiteit v.d. opstanding des Heeren uit de dooden onderzocht.
Leyden 1861.
H.G. HARTMAN JZ., Het bestaan der ziel. Dordr. 1854.
De Psalmen, vert. door J. DYSERINCK. Haarlem 1872.
H. WERNER, De bijbel en zijne beteekenis. Utrecht 1873.
WIMMER, De antichrist. Gorcum 1856.
Statenbijbel. Amsterdam 1657.
H.G. R o o d h u y z e n , te Amsterdam.
Roofvogels. Drama. Deventer 1882.
H.C. R o g g e , te Amsterdam.
G. EBERS, Warda. Amsterdam 1878.
- Klea en Irene. Amsterdam 1880.
- Homo sum. Amsterdam 1878.
A n t . L. d e R o p , te Amsterdam.
't Kalkoenenhuis. Amsterdam 1881.
Ona, Een gedicht. Leiden (1883).
Duinbloemen, Poezie. 's Gravenhage 1879.
Gedichten. Leiden. z.j.
L.H.C. S c h u t j e s , te Orthen.
Kerkel. Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch, 's Bosch 1872-82. 5 dln.
en Aanhangsel.
J.A. S i l l e m , te Amsterdam.
Leven van Mr. J. Valkenaer. Amsterdam 1876. 2 dln.
J.D.v.d. Capellen tot de Pol. Amsterdam 1882.
Jhr. Mr. A. S n o e c k , te 's Hertogenbosch.
Bijdragen tot de Penningkunde v. N.-Brab. 's Hert. 1883.
J. S o u t e n d a m , te Delft.
Wandeling langs Delfts straten. Delft 1882.
Wed. G.J. S p o o r , te Rotterdam.
G.J. SPOOR, Novellen en Gedichten. Leiden 1882.
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A.W. S t e l l w a g e n , te 's Gravenhage.
Verleden en heden. 's Gravenhage 1883.
Stijloefeningen. 's Gravenhage 1881-82. 2 dln.
Bloemlezing uit de GÉNESTET'S dichtwerken. Amst. 1878.
VONDEL'S lierpoezie. 's Gravenhage 1876.
G.T.N. S u r i n g a r , te Leeuwarden.
J.M. LARIVE, De kunst van declameeren. Leeuw. 1870.
B. S y m o n s , te Groningen.
Kudrun, herausg. von B. SYMONS. Halle 1883.
Th. W. S y m o n s , te Washington.
Upper Columbia River. Washington 1882.
A.W. S i j t h o f f , te Leiden.
J.J.L. TEN KATE, Stichtelijk huisboek. 2e druk. Leiden 1866.
- Stichtelijk huisboek. 3e druk. Leiden z.j.
- Lier en harp. Leiden z.j.
- Voor huis, hart en leven. Leiden z.j.
- Overgeplant. Leiden z.j.
- Uit den vreemde. Leiden z.j.
- MILTON. Het paradijs verloren. Leiden z.j.
- GOETHE'S Faust. Leiden z.j.
- GOETHE'S Faust. Miniatuur uitgave. Leiden z.j.
- Poezie. Bloemlezing. Leiden z.j.
- Bladeren en Bloemen. Leiden z.j.
- TEGNER. Avondmaalsviering. Leiden 1864.
- Gewijde poezie. Leiden 1879. 2 dln.
- SCHILLER, Lied v.d. klok. Leiden z.j.
J. VAN LENNEP, Voorschriften Whistspel. Arnhem 1871.
J.J.A. GOEVERNEUR, Dichtwerken. Leiden z.j. 2 dln.
C. VOSMAER, Gedichten. Leiden 1879.
- Novellen. Leiden 1879.
- Beelden en studiën. Leiden 1879.
- Over kunst. Leiden 1882.
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H.J. BIEGELAAR, Ook een tuiltje viooltjes. Leid. 1881.
J. VAN VLOTEN, Nederl. Baker- en Kinderrijmen. Leiden.
J.C. DE VOS, Lentebloemen. Leiden 1878.
W. GOSLER, Licht en schaduw. Leiden 1879.
A.F. REIGER, Zangen en beelden uit het Noorden. Leiden 1878.
P.A. T i e l e , te Utrecht.
Bloemlezing prozaschrijvers v.d. jongsten tijd. Haarlem 1861-75. 3 stkjs.
J.W.R. T i l a n u s , te Amsterdam.
Een Jubeljaar. Feestrede. Amsterdam 1881.
H.D. T j e e n k W i l l i n k , te Haarlem.
J. CRAANDIJK, Wandelingen door Nederland. IV-VII. Haarlem 1878-83.
De T r a n s v a a l -C o m m i s s i e , te Leiden.
J. WAGENAAR, De bouworde van 't stadhuis te Amsterdam verdedigd. Amsterdam
1767.
- 't Verheugd Amsterdam. Amsterdam 1768.
- Lessen over de Heilige Schrift. Amsterdam 1771.
- Politieke traktaten. Amsterdam 1787. 2 dln.
- 's Leven en eenige brieven. Amsterdam 1776.
- Lijst d.R.C. Feestdagen z.j.e.p.
E.M. POST, Voor eenzamen. Amsterdam 1781.
- Het land. Amsterdam 1788.
- Reinhart. Amsterdam 1791-92. 3 dln.
- Fred. Weisz. Amsterdam 1806.
- Waare genot des levens. Amsterdam 1796.
Université de Gand.
Programma, des cours 1882-83.
P.J. Ve t h , te Leiden.
Java, geographisch, ethnologisch, historisch. Haarlem 1875-82. 3 dln.
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M. d e V r i e s , te Leiden.
Inleiding Ned. Woordenboek. 's Gravenhage 1883.
Festschrift d. Univers. von Tubingen. Stuttgardt 1877.
A. We r u m e u s B u n i n g , te 's Gravenhage.
Marineschetsen. 's Gravenhage 1880.
J. t e W i n k e l , te Groningen.
Overzicht der Nederl. Letterkunde. Haarlem 1882.
W.P. Wo l t e r s , te Leiden.
Transalpina. Novellen. Leiden 1883.
GEEL'S Onderzoek en Phantasie. 4e druk. Leiden 1880.
Uit het Friesche zeemansleven. Leiden 1875.
De voorzoon. Leiden 1877.
Wij ontvingen overdrukjes van de Heeren:
T.H. de Beer, L. Ph. C. van den Bergh, D. Bierens de Haan, F. Caland, H.P.
Carstensen, S. Daems, J. Dirks, J.I. Doedes, J. Dyserinck, A. van Eck, P. Fredericq,
J.A. Fruin, D. Hartevelt, J. Herderschee, D.F. van Heyst, J.J. Jolles, A. Lehmann, R.
Lehmann, J.A.M. Mensinga, J. Nolet de Brauwere van Steeland, M.A. Perk, L.D.
Petit, Th. M. Roest, W.P. Sautijn Kluit, A. Schimmelpenninck van der Oye van
Nyenbeek, G.T.N. Suringar, B.H.D. Tellegen, T. Terwey, J. Verdam, A.A. Vorsterman
van Oyen, B.G. de Vries van Heyst, A.W.P. Weitzel.

De Bibliotheek onzer Maatschappij werd door a a n k o o p vermeerderd met:
A g a p e , Jaarboekje v. 1870. Arnhem 1869.
A l b u m , (Vlaamsch Letterkundig). Gent 1881.
A l m a n a k , (Bijbelsche) 1830-77. 24 dln.
- (Gron. Studenten-) 1829-30, 38, 39, 44-49. 10 dln.
- (Leidsche Studenten-) 1843-44 enz.
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A l m a n a k , (Weezen-). 1881-82. 2 dln.
- (Nieuwe Zeeuwsche Volks-) 1875.
- Holland. Jaarboekje voor 1849-1857. 9 dln.
- v.d. Mtsch. tot Nut v.h. Algemeen. 1857.
- van het schoone en goede. 16 jaarg.
- v. Holl. Blijgeestigen 1862-79. 18 dln.
A l p h e n , H.v., Gedichten en overdenkingen. Utrecht 1777.
- Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht 1821.
A n a k r e o n , Oden, vert. door J.J.L. TEN KATE en S.P.V.D. BERGH. Groningen
1837.
A n d r i e s s e n , P.J., Opstellen en schetsen. Amsterd. 1879.
A n s l i j n , N., Keur v. Dichtstukken. Leiden 1828.
A n t h e u n i s , G.F., Uit het hart. Leiden 1875.
A n t o n i d e s v a n d e r G o e s , J., Gedichten. 2e druk. Amsterdam 1705.
A p u l e i u s , Elf boeken van den gulden ezel. Haarlem 1636.
A r e n d , J.P., Schoonh. uit Eng. dichters. Amsterdam. z.j.
- Algem. geschied. d. Vaderlands I-IV. 1-2. 14 dln. Amsterdam 1840-82.
A u e r b a c h , B., Spinoza. Doesburg 1856.
B a k k e r , (P. H u i z i n g a ), HIGTS lentezang. Leiden 1761.
B a l s e m , N.C., Berthold Auerbach. Haarlem 1882.
B a n g e , J.J., Bloeml. uit vert. dichtst. Groningen 1834.
B a u t a i n , L.E.M., De kunst om in 't publiek te spreken. Amsterdam 1868.
B e k k e r , R., Der altheimische Minnesang. Halle 1882.
B e e t s , N., Twaalf preeken. Haarlem 1845.
- Nieuwe gedichten. Haarlem 1857.
- Madelieven. 2e druk. Haarlem 1870.
- Korenbloemen. Haarlem 1854.
- Verstrooide gedichten. Haarlem 1862. 2 dln,
B e l l a m y , J., Gedichte (Hochd.). Wien 1790.
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B e n e d i x , R., Aesthetische voordracht. Deventer 1874.
B e n n i n c k J a n s s o n i u s , R., Eerste gedichten. Groningen 1855.
B e r g h , L. Ph. C.v.d., Gedichten. Nijmegen 1829.
- S.J.v.d., Heden en verleden. enz. Schoonhoven z.j.
- P.A.v.d., De Vorsten en bewindvoerders van al de staten der wereld. Haarlem
1873.
B e y n e n , L.R., Fantasien over geschiedenis, kunst en leven. Amsterdam 1875.
B i e l e v e l t , H., Van het ziekbed. Deventer 1862.
B i l d e r d i j k , W., Losse Gedichten. Leipzig 1800-1803. 9 stuks.
- (Keur uit), door A. DE JAGER. Deventer 1872.
- Mengelingen. 2e druk. Utrecht 1835. 2 dln.
B l o e m l e z i n g uit de Evangelische gezangen door C.E.V. KOETSVELD.
Amsterdam enz. 1870.
- uit de psalmen. Leeuwarden 1856.
B o d e n s t e d t , F., Liederen van Mirza Schaffy, vert. door A. TH. V. KRIEKEN.
Amsterdam 1875.
B o k k e l , L.J.W. en S.J.v. R i j s o o r t , Mengelingen in proza en poëzie. Alkmaar
1852.
B o m h o f f , D., Nieuw handwoordenboek d. Ned. taal. Zalt-Bommel 1846.
B o r g e r 's nalatenschap. Schiedam 1868.
- leven en gedichten. Amsterdam. z.j.
B o s c h Dz:, D.W., Woordenboek d. Nederl. taal. Amsterdam 1865.
B o u m a n , K.H., Gedichten. Groningen 1834.
B r a g i a a n t j e s en ander klein goed. Schiedam 1859.
B r e d e r o d e , Drama. (von A. MENDES DE LEON). Wien 1864.
B r e u g e l , J.F. v a n , Nederl. alphabet. chrestomathie. Rotterdam 1851. 2 dln.
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B r e u k , H.R. de, Gedichten. Leiden 1851.
B r i n k , J. ten, Bloemlezing uit Nederl. dichters. Amsterdam. 1876-78. enz. 5 dln.
- Gedichten. Amsterdam 1824.
B r o e k , L. van den, Gedichten. Amsterdam 1857.
B r o n s v e l d , A.W., Rijmpjens. Rotterdam 1864.
B r u g g e n c a t e Hz., G. ten; Gedichten. 's Gravenh. 1838.
B r u y n , M.D. de, De Christen harp. Utrecht 1848.
B u d d i n g h , D., J.v. Maerlant. Arnhem 1869.
B u n d e l v. Bataafsche Volksliedjes. Zaandam, z.j.
B u s k e n H u e t , C., Oude romans. Amsterd. 1877. 2 dln.
- ten Kate en zijn ‘Schepping’. Deventer 1867.
- Nederl. Belletrie. Amsterdam 1876. 3 dln.
B y r o n , Gedichten vert. door N. BEETS. Haarlem 1835.
- Parisinia vert. door J.J.L. TEN KATE. 's Gravenhage 1838.
C a l c a r , E.v., Gevleugelde zaden. Nijmegen 1876.
C a r i g i e t , Raeteroman. Wörterbuch. Bonn and Chur 1882.
C a s t a l i a , Jaarboekje v. 1867-75. Amsterdam 1866-74. 9 dln.
C a t s werken door J. VAN VLOTEN. Zwolle 1852. 2 dln.
- Gedichten die in zijn Werken niet gevonden worden. Leyden 1767.
C e r v a n t e s , Don Quichot vert. door L.V.B. Amst. 1696.
C o h e n , L.N., Boas en Ruth. Groningen 1847.
C o o p m a n , R., Gedichten en zangen. Gent 1879.
- Lenteliederen. Gent 1876.
C o r n e l i s , Eerstelingen. 's Gravenhage 1881.
C o s t a , I. da, Zangen van verscheiden leeftijd. Haarlem 1847.
- Kerst- en nieuwjaarszangen enz. Haarlem 1858.
- Lijden en heerlijkheid. Amsterdam 1848.
C o s i j n , P.J., Ned. spraakkunst. Haarlem 1869.
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C r e m e r , J.J., Gedichtjes. Amsterdam 1873.
D a l e , J.H. van, Zinsontleding. Schoonhoven 1868.
- Taalk. handboekje, herzien door J. MANHAVE. Schoonhoven 1874.
- Opstellen ter verbetering. Schoonhoven 1866.
- Nederl. spraakk. Schoonhoven 1874.
D a m v. I s s e l t , E.W. van, Herman. Amsterdam 1856.
D a n t e , De Hel, vertaald door J. BOHL. Haarl. 1876.
D e c k e r , J. de, Lof der Geldsucht. Amsterdam 1667.
D e e n i k MEz., A.A., Leekedichtjens van ouden datum. Dockum 1865.
D e s c a r t e s , R., Werken vert. door J.H. GLASEMAKER. Amsterdam 1661 enz. 8
dln.
D i c h t e r s , Onze, 1830-80. Een halve eeuw Vlaamsche poezie. Antwerpen enz.
1880.
D i c t i o n n a i r e (Grand) Français-Flamant. Amsterd. 1618.
- de l'Académie Françoise. Paris 1814.
D i k e m a , F.M., Kransje van edele daden. Groningen 1852.
D i s s e l , S. van, Beschr. van Leiden. Leiden 1845.
D o m m i s s e , P.K., Hersteld Herv. Gemeente te Vlissingen. Vlissingen 1872.
D o o r e n b o s , W., P.C. Hooft, Redevoering. Amsterdam 1881.
D o r c a s , Jaarboekje v. 1849-53 onder red. van W.J. HOFDIJK. Rotterdam 1848-52.
5 dln.
D u d e n , K., Die Zukunftsorthographie. Leipzig 1875.
D u g t e r e n , P. van, Opmerk. betreff. de nieuwe Bijbelvertaling. 's Bosch 1869.
(D u m b a r , G.), Kort begrip d. Aardrijksk. in dichtmaat. Deventer 1800.
D i j k , J.A. van, Nederl. Spraakkunst. Krommenie 1865.
E f f e n , J. van, Oeuvres complètes. Amst. 1762. 5 vol.
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E r a s m u s , Lof d. Zotheid vert. d.F. VAN HOOGSTRATEN. Kampen 1869.
E r a t o , Gesch. v. Nederl. schoonen. Utrecht 1851.
E y k , van, Iets dichtmatigs. z.p.e.j.
F i r m e n i c h , J.M., Germaniens Völkerstimme. 3 Bde. Berlin 1846-54.
F l i t z e n door een gemoedsbezwaarde. Amsterdam 1877.
F o c k e n s , Th., Lijst d. meest gebruikelijke verkortingen. Amsterdam 1876.
F r e r e , S. Toonmeting of maatklank. 's Gravenhage 1775.
G a i l l i a r d , Edw., Glossaire Flamand. Bruges 1879-82.
G a l l é , J.F., Vaderlandsche uitboezemingen. Amersfoort 1846.
G e d i c h t e n , (Politieke), van een schoolmeester. Maassluis 1878.
G e d i c h t j e s v.d. Ned. jeugd. 's Gravenhage. z.j.
G e n a b e t h , P. van, Bloemlezing uit Nederl. dichters, Groningen 1862.
G e r r i t s , G. E n g e l b e r t s , Schoonheden uit Ned. dichters. Amsterdam 1855.
2 dln.
G e s c h e n k voor de jeugd. Amsterdam 1761-69. 6 dln.
G e s p r ä c h l e i n üb. d. Beschlüsse der orthogr. Konferenz. Halle 1876.
G e z a n g b o e k , (Christelijk), d. Luth. Gem. te 's Hage. 1790.
- d. vrije Gemeente. Amsterdam 1882.
- voor vrijmetselaren 1806.
G l a s i u s , B., Godgeleerd Nederland. 's Hertogenbosch 1851-56. 3 dln. met aant.
in H.S.
G o d e f r o y , F., Histoire de la littérature Française. Paris 1878-81. 10 dln.
G o m b e r t , A., Nomenclator amoris oder Liebeswörter. Strassburg 1883.
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G o u w , J. ter, Geschiedenis v. Amsterdam. Amsterdam 1879-83. Dl. 1-3.
G r a m , J., De Olymp op bezoek bij Oefening. Gelegenheidsstukje. 's Gravenhage
1874.
G r o e n e w e g e n , J., De Lofzangen Israëls. Nijkerk 1854.
G r o o t , J., H., W. en P. de, Overgebleven Rijmstukken m. pl. Delft 1722.
H a a r , B. ter, Gedichten. Arnhem 1878. 4 dln.
H a e f t e n , J. van, Dichtluimen. Amsterdam 1826.
H a g e n , F.H.v.d., Minnesinger. Deutsche Liederdichter. Leipzig 1838. 4 Bde.
H a l l , M.C. van, Gedichten. 2e druk. Haarlem 1860.
- H.C. van, Stemmen d. natuur. Gedichten. Utrecht 1874.
H a m e l s v e l d , van, De beste mensch Jezus. Amst. 1800.
H a s e b r o e k , J.P., Poezy. Haarlem 1836.
- E. J., Margaretha Blaarer. Amsterdam 1855.
- - Elize. Rotterdam 1877.
H a s s e l s , L.F.J. e n W.J. H o f d i j k , Keurgarve. 3e druk. Amsterdam 1874.
H a z e u Cz., J., Liederen aan de huiselijke godsdienst gewijd. Amsterdam 1830.
- Leerzame gesprekken met kinderen. Amsterdam 1817.
H a z l i t t , W. C a r e w , Bibliographical collections and notes. 2d Series. London
1882.
H e l l e n b r o e k , A., Goddel. waarheden. Bodegraven 1863.
H e l m e r s , J.F., Fragment v.e. onuitg. treurspel. z.j.
- De Hollandsche natie. Gouda. z.j.
H e n n e b o , R., Verzamelde Dichtwerken. Opnieuw nagezien. 's Gravenhage. z.j.
H e u l e , C. van, Ned. grammatica ofte spraeckkonst. Leyden 1626.
H e y e , J.P., Kinderliederen. Amsterdam 1845.
H e y n i n g e n B o s c h , M.v., Nagelat. gedichten. Gron. 1823.
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H i l d e b r a n d , Camera Obscura. Proza en poezie. Haarlem 1840.
- Camera Obscura. 3e druk. Haarlem 1857.
- Camera Obscura. 6e druk. Haarlem 1864.
- Camera Obscura. 9e druk. Haarlem 1874.
H i r s c h i g Cz., A., Objectieve en subject. poezie. Amsterdam 1860.
H o e v e l l , W.R.v., Anakreont. gezangen. Gron. 1832.
H o f d i j k , W.J., Kennemerland. Balladen. Haarlem 1850. 5 dln.
- Aan Nederl. koningin. Utrecht 1879.
- Geschied. d. Nederl. letterk. 3e druk. Amsterd. 1864.
H o l s t , C.P., Proeve van Evangelische Psalmberijming. Amsterdam 1858.
H o o f t v. I d d e k i n g e , J.E.H., Friesland en de Friezen. Leiden 1881.
H o o g s t r a t e n , P.F.T. van, Da Costa, eene studie. Breda 1875.
H o o g v l i e t , A., Abraham de aartsvader. Rotterd. 1744.
H o o p Jr., A.v.d., Gedichten. Leiden 1859-61. 4 dln.
H u e t , P., Afrikaansche gedichten. 2e druk. Amsterdam 1868.
- Nieuw bundeltje stichtelijke gedichten. Amsterd. 1870.
- Twaalftal stichtelijke gedichten. Amsterdam 1870.
H u g o , V., Lyrische poezie vert. door J.J.L. TEN KATE. Amsterdam 1881.
I t e r s o n , F.H.G. van, Dichtstukjes in den trant van Cats. Arnhem 1846.
J a a r b o e k j e , (Drentsch), 1868-79. 12 dln.
- d. Christel. afgesch. gereform. kerk 1869, 1871-82. 13 dln.
- v.d. prov. Overijssel. 1867-78. 12 dln.
- (Kerkel.), v. Ned. Hervormden 1853, 69, 71, 72. 4 dln.
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J a a r b o e k j e voor Rederijkers Jaarg. 1-9. Amsterdam 1856-64. 9 dln.
J a c o b a v a n H o l l a n d , Drama (von A. MENDES DE LEON). Wien 1866.
J o n g Gz., A. de, Veldviooltjes. Poetische mengelingen. Meppel 1855.
J o n g e , M.J. de, Mijn uitzien n.h. land der verwachting. Middelburg 1835.
J o n g h , J. de, Gedichten. Amsterdam 1806.
K a m p e n , N.G. van, Bloemlezing uit Ned. prozaschrijvers, verkort d.D. VEEGENS.
III. Haarlem 1868.
K a m p h u y z e n , D.R., Stichtel. rijmen op noten. Amsterdam 1747.
- Stichtel. zangwerk op noten. Amsterdam 1705.
K a n s e l , (Neerlandsch). Preekbundels. Arnhem 1862-66. 9 dln.
K a t e , J.J.L. ten, Godsd. Album. Deventer 1874.
- Gedichten. 's Gravenhage 1836.
- Habakuk's profecy in dichtmaat overgebragt. Utrecht 1842.
- Jeruzalem verlost naar het Ital. van TASSO. Amsterdam 1865. 2 dln.
- de jaargetijden. 's Gravenhage 1876.
- Sprookjes van H.C. ANDERSSEN. Leiden 1868.
- de Schepping. 2e druk. Utrecht 1867.
- Keur van Engelsche poezie. Amsterdam 1859.
- Lier en harp. Middelburg 1853.
- Kleine Gedichten v. Karel XV. Leiden 1868.
K e h r e r , Alb., Gedichten met portr. en facsim. Amsterdam 1861.
K e m p e n , T h o m a s v., Navolging v. Christus. In dichtm. overgebragt.
Amsterdam 1707.
K e r n , H., Ned. Spraakkunst. II. Krommenie 1863.
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K i l i a e n , Etymologicum Teuton. linguae. Alcm. 1613.
K i n k e r , J., Prosodie. Amsterdam 1810.
K i p s g e b . v.d. S c h a a f f , J.H., Album. Gemengde poezij. Delft 1872.
- Tuiltjes en bloemen. Dichtalbum. 's Hage 1876.
K l a a r b o u t , Chr., Luister der hervormde kerk. Amsteldam 1725.
K l e m i c h , O., Die Deutsche Sprache. Leipzig 1872.
K l u p p e l , K.L., Mengelpoezie. Deventer 1850.
- Ernst en luim. Dichtstukjes. Amsterdam 1841.
K n o o p , J.H., Vermakelijk wapenkundig spel. Leeuwarden 1759.
K o k , A.S., Goede kennissen. Bloemlezing. Amst. 1870.
K o n s t - e n l e t t e r b o d e , (Algemeene). 1854-60. Haarlem 8 dln.
K o s t e r , H., Vruchten mijner snipperuren. Harlingen 1861.
K r e u k n i e t Jz., J.C., Tafer. uit den 80jar. strijd. Rotterdam 1842.
K r i e k e n , G.S. van, Eerstelingen, uitg. door J. SCHREUDER Nz. Rotterdam 1844.
K u r z , H., Gesch. d. Deutschen Literatur. Leipzig. 4 Bde.
L a m a r t i n e , A. de, Jocelin. vert. d.L. DE VISSSER. Haarlem 1860.
L a n d j u w e e l , Proza en poezie. Amsterdam 1878. 3 dln.
L a n g e l a a r Wz., H.A. v., Dichterlijke Eerstelingen. Utrecht 1828.
L e d e b o e r , L.G.C., Dichtwerkjes. 's Gravenhage enz. 1873-78. 4 stukjes.
- Geestel. Lofzangen. 's Gravenhage 1864.
L e n n e p , J. van, Ferd. Huyck, trad. p.L. WOCQUIER. Paris 1864.
- Vermakel. Anecdoten. Amsterdam 1870.
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L e s t u r g e o n , A.L., Gedichten. Bloemlezing door W. HECKER en J.J.A.
GOEVERNEUR. Groningen 1879.
L i e d -b o e k j e , (Nieuw Groot Hoorns). Hoorn R. Beukelman. z.j.
L i e d e r e n voor Zondagscholen. 1-3. Amsterdam z.j.
L i e d t -b o e c k j e , (Nieuw Groot Hoorns). Hoorn E. Beukelman. z.j.
L i e d e r e n en gezangen, opwekkende gezangen. z. pl. 1763.
L i e f d e g a v e op het altaar der zending. Rotterdam 1869.
L o d e n s t e i n , J. van, Uitspanningen. 8e dr. Amst. 1721.
- Idem. 9e dr. Amst. 1727.
- Idem. 16e dr. Amst. 1780.
L o n g f e l l o w , H.W., Evangeline, vert. door S.J.V.D. BERGH en B. Ph. DE
KANTER. Haarlem 1865.
- Gedichten, vert. door S.J. VAN DEN BERGH. Haarl. z.j.
L o o , J. van, Dagboek. Amsterdam 1814.
L o v e l i n g , R. en V., Gedichten. Groningen. 1870.
L u b l i n k We d d i k , B.T., Binnenkamer v.e. kruidenier. 's Gravenhage 1861.
L u d e n , H., Hugo de Groot. Naar het Hoogd. Leeuwarden 1830.
L u i k e n , J., Leerzaam huisraad. Amsteldam 1771.
- Lusthof des gemoets. Amsteldam 1732.
- (Bloemlezing uit). Groningen 1836.
M a a n d b l a d v.d. Nederl. taal-, stijl- en letterk. Groningen 1862-64. 9 dln.
M a e r l a n t , J.v., Wapene Martijn. Lat. vert. door J. BUKELARE. Gent 1855.
M a e r t z , C., Gedichten. Amsterdam 1851.
M a n n e n van Beteekenis. Haarlem 1870-77. 7 dln.
M a r k , Z.v.d., Dichtregelen en vertal. in 't Hollandsch. Leiden, z.j.
- Nieuwe dichtstukken. Leiden 1876.
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M a r t i n , H., Bereden. woordenb. d. Ned. taal. 2e druk. Amsterdam 1829.
M a r t i n e t , J.F., Kleine Katechismus. Amsterdam 1779.
M e e r Jr., N.v.d., Dichterlijke bespiegelingen. Amsterdam 1804.
M e t s Tz., W., Bloemkens van 't Noorden. Nieuwediep 1880.
- Tafereelen uit de Rarekiek van Uilenspiegel. Nieuwediep 1874.
M e y e r , H.A., Heemskerk. Leeuwarden 1874.
M i n n a e r t , G.D., Leesboek. Proza en poezie. Gent-Leiden 1872.
- Nederl. leesboek. 2e druk. Gent-Leiden 1875.
M o o r , H., Hel- en Hemelvaert. Amsterdam 1630.
M o o r e , R., Licht v.d. Harem. vert. door S.J.V.D. BERGH. 's Gravenhage 1843.
M o o r e e l , Vertell. d. Schik-godinnen. Amsterdam 1764. 2 dln.
M u l d e r , G.C., Geschiedenis der Nederl. Letterkunde. Arnhem 1855.
M u l l e r Fz., S., Catal. d. topogr. Atlas der Stad Utrecht. Utrecht 1873.
- Catal. d. histor. Atlas der stad Utrecht. Utrecht 1878.
- Catal. d. topogr. Atlas der prov. Utrecht. Utrecht 1879.
- Catal. d. Museum v. Oudheden te Utrecht. Utrecht 1878.
M u l l e r M a s s i s , Y.D., Vivia perpetua of de martelares van Cartago. Utrecht
1866.
M u l t a t u l i . Bloemlezing d. Helouise. 2e druk. Amsterdam 1876.
M u r a l t , J.L.B., De Nalatenschap van J.v. Halmael. Utrecht 1881.
N a d l e r , K.G., Frölich Pfalz, Gott erhalts. 2e Aufl. Schaumburg 1881.
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N i e u w e n h u i s , G., Woordenboek van Kunsten en wetenschappen. Leiden 1855-68.
10 dln.
N i e u w l a n d , P., Letter- en oudheidk. verlustigingen. 's Hage 1765-67. 4 dln.
N o o d t , W.W., Gedichten. Leeuwarden 1838.
N y e n b o r g h , J. van, Hofstede met dess. bedenckingen. Groningen 1659.
- Wondertoneel en Grafpyramide. Groningen 1657.
- De Weeckwerken. Groningen 1657.
- Id. m. portret. Groningen 1657.
- Tooneel der Ambachien. Groningen 1659.
- Id. Id. met portret. Groningen 1659.
- Id. Id. 3e druk. 1670.
- Groninger historijen. 5e druk. Groningen 1660.
- Variorum lect. selecta. Groningen 1660.
O c k e s , H., Hemel-sucht Haerlem 1649.
O e h l e n s c h l a e g e r 's Corregio, vert. door J.J.L. TEN KATE. Leeuwarden 1868.
O o r d t , A.M.v., Geschiedenis v.h. Nederl. kerkgezang. Deventer 1863. 2 dln.
O o s t e r z e e , J.J.v., Over da Costa. Rotterdam 1861.
- Leerredenen. Amsterdam 1847.
- Nieuwe Leerredenen. Rotterdam 1848.
- Woorden des levens. Rotterdam 1851.
- Eene ziel na den dood. Utrecht 1865.
O o s t i n g , J., Bloemlezing ter vertaling. Groningen 1879.
O t f r i d 's Evangelienbuch, herausg. von P. PIPER. 2e Ausg. Bd. I. Freiburg u.
Tübingen 1882.
- Id. herausg. von O. ERDMANN. Halle 1882.
O u d e g e i n , J.J. D e G e e r v., Het oude Trecht als de oorsprong der stad Utrecht.
Utrecht 1875.
P a n t h e o n , Nederl. klass. letterk. 42 Nrs. Schiedam.
P i e r s o n , A., Eene levensbeschouwing. Haarl. 1875. 2 dln.
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P i e t e r s o n , H., Vier verhandelingen over de Nederl. taal. Amsterdam 1782
P l a t z m a n n , J., Glossar d. Feuerländ. Sprache. Leipz. 1882.
P l o e n n i e s , L.v., Abälard u. Heloise. Ein Sonettenkranz. Darmstadt 1849.
P o o t , H.K., Bloemlezing d.D. HOOFT. Amsterd. 1823. 2 dln.
P o t g i e t e r , E.J., Het Noorden. Amsterdam 1875.
(P o s t Mej.?) Onze vragen v.d. dag. Amsterdam 1794.
P r o e v e v. Christel. gezangen. Amsterdam 1854.
P r u y s v.d. H o e v e n , C., Academieleven. Utrecht 1866.
R a b e n e r , G.W., Hekelschriften. Uitg. d.C.F. WEISZE. Amsterdam 1763-74. 4
dln.
R e g e l n f.e. Deutsche Rechtschreibung. Berlin 1880.
R e g i s t e r , Alphab., d. berijmde Psalmverzen. Gorcum 1837.
- der bijbelboeken, berijmd. Doetinchem z.j.
- der Evang. Gezangen. Utrecht 1870.
R e p e l a e r , J.A., Stichtelijke Zededichten. Dordrecht 1801.
R i b b i u s , G., 28 Voorw. uit de Natuurl. geschiedenis. Culemborg 1874.
R o g g e , C., Leven van J. Cook. Leiden 1804.
R o l a n d , Akademische roman. Leiden z.j.
R o n d den Heerd, Een Leer- en leesblad. Brugge 1877-80. 4 dln.
R o t t m a n n , P.J., Gedichte in Hunsrücker Mundart. 5te Aufl. Kreuznach 1877.
R u t g e r s , C.P.L., Hawaii-nei. Groningen z.j.
S a n d e r s , D., Vorschläge z. Feststellung einer einh. Rechtschreibung. Berlin
1873.
S c h a e p , J.C., Bloemtuintje 4e druk. Amsterdam 1697.
S c h e f f e r , J.H., Nederl. Familie-Archief. N0. 1-14. Rotterdam. 1878-83.
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S c h e l t e m a , C.S. A d a m a v a n , Zingt den Heer. Amsterdam 1873.
S c h e n k m a n , J., Dertig Amsterd. Dominés op een hampartijtje!! Amsterdam
1855.
- Gedichtjes. 10 stjs.
S c h i l l e r 's Lied v.d. klok door H.G.F.W.v.d. HAM. Schoonhoven 1883.
S c h o n c k , E.J.B., Strijd der Reuzen. Nijmegen 1738.
S c h o o l b o e k j e s over taalkunde 26 stuks.
S c o t t , W., Lied van den laatste Meistreel. Dordrecht 1840.
- Levens d. romanschrijvers. Groningen 1826. 2 dln.
S e n c k p i e h l , K., Die schwankende Schreibweise. Langenzalsa 1874.
S e r g e a n t , (De gefopten) Gron. tongval. Groningen z.j.
S e r v a a s d e B r u i n , Zoo zijn er. Groningen z.j.
- Humor. gedichtjes. Noordbroek z.j.
S h a k e s p e a r e , W., Sonnetten vert. door L.A.J. BURGERSDIJK. Utrecht 1879.
S i l h o u e t t e n , (12) door Ned. dichters. Breda 1854.
S i m o n s , A., Gedichten. Amsterdam. 1805.
S l e e , J.C.v., Het visioen v. broeder Maarten. Tiel 1880.
S p a n d a w , H.A., Poezie. Groningen 1809.
S p e l l i n g e , Nederd., of een korte verklaring enz. Haarlem 1612.
S p i t t a , Harp en Psalter, door v. HOEVELL. Utrecht 1857.
- Harp en Psalter, Groningen 1837.
S t e e n m e y e r , J., Brieven over de welsprekendheid. Arnhem 1853.
S t e r n e , Sentimenteele reis, vert. door J. GEEL. Amst, 1837.
S t r a e t e n , Va n d e r , Le théatre villageois en Flandre. 2 vol. 1881.
S y t s t r a , Woordenleer der Friesche taal. Leeuwarden 1854-62. 3 stn.
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Ta a l , (De Nederl.) Groningen 1856-61. 6 dln.
Ta s s o , T., Jeruzalem verlost, vert. door R.H. GRAADT JONCKERS. Nijmegen
1834.
Te s t a s , P.H., Herinnering aan vroeger jaren. Amsterdam 1875.
T h i e m e ' s Woordenboekje der Nederl. taal. 's Gravenhage z.j.
T i s c h e n d o r f f , C., De Apocr. evangeliën, vert. door L.V. CLEEFF en C.P.
HOFSTEDE DE GROOT. Amsterdam 1867.
To l l e n s Cz., H., Dicht- en prozawerken, verzam. door G. ENGELBERTS GERRITS.
e
1 (eenig) deel. Hilversum 1857.
- Gezamentl. dichtwerken. Leeuwarden 1871.
- Bloemlezing door W. BISSCHOP. Leeuwarden 1868.
To o n e e l -A l m a n a k , (Nederl.) Amsterdam 1875-79. 5 dln. (compl.)
To r f s , J.A., Onthulling v. het gedenkteeken van v.d. Auwera. Leuven 1882.
U d e m a n s , C., De Waekende oog. 's Gravenhage 1643.
Ve e r , H. de, 1813-1863 Een lied. Delft 1863.
Ve n e m a , J.C, Godsd. gedichten. Zwolle 1810.
Ve r h a n d l u n g e n d. Rechtsschreibungs-Conferenz. 1876. Halle. 1876.
Ve r s c h e i d e n h e i d v. gaven, dezelfde geest. Preekbundels. Zeist 1865-72. 9
dln.
Ve r s c h u i r , J., Honig-raatje van gesangen. Groningen 1751.
Ve r v o l g b u n d e l d. Evangel. gezangen. Amsterd. 1869.
Ve r z a m e l i n g van liederen v.h. Zendeling genootschap. Amsterdam 1823.
V i g n e , F. de, Recherches s.l. costumes d. gildes. etc. Gand 1847.
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V i r g i l i u s in de Nederlanden. Boertig heldendicht. Brussel 1802. 2 dln.
V i s s e r , P.H.J., Luimige gedichten. 3e dr. Leiden z.j.
V l o t e n , J.v., Bloemlezing proza d. 18e eeuw. Arnh. 1871.
- Onkruid onder de tarwe. Haarlem 1875.
- Nederl. proza d. XIII-XVIIIe eeuw. I. Leiden 1851.
- Nederl. dicht en ondicht. III. 2e druk. Deventer 1870.
Vo g e t , C.O., Vreemdelingschap en vaderland. Leid. 1874.
Vo l k s a l m a n a k (Geldersche) Arnh. 1870-82. 12 dln.
Vo l k s l e t t e r k u n d e uitg. door de Vriend van Armen en Rijken. Amsterdam
1852-75. 25 dln.
Vo l k s l i e d e r , (Die) d. Deutschen herausg. v.F.K.V. ERLACH. Mannheim
1834-36. 5 Bde.
Vo l l e n h o v e n , J., Gewijde poezie. 's Gravenhage 1814.
Vo n d e l , Dichterlijke Werken. Amst. 1820-24. 21 dln.
Vo o r b e e l d van naamsverandering in het begin der 17e eeuw. Z. pl. en j.
Vo o r j a a r s r e n t e , Bloemlezing uit de Leidsche Studenten-almanak van
1825-1850. Leyden 1854.
Vo s , C.J., De Nieuwe bijbelvert. onderzocht. Utrecht 1870.
Vo s s , Louise, een landelijk gedicht, vert. d.B.H. LULOFS. Groningen. 1811.
V r i e s , J0. de, Proeve eener geschied. Ned. dichtkunde. 2e dr. Amsterdam 1836
V u y l s t e k e , J., Gedichten. Gent 1881.
Wa r n s i n c k , W.H., Uit den vreemde. 2e dr. Amst. 1857.
Wa r w i c k , Snipperuren of overpeinzingen. Amsterd. 1844.
We c h e l , A.v., Mengeling. in proza en poezy. Nijmeg. 1857.
We e k b l a d voor kinderen. Amsterdam 1798-1800 3 dln.
We i l a n d , P., Handwoordenb. d. spelling. 's Gravenh. 1812.
- Idem. 2e druk. Dordrecht 1830.
- Beknopt Ned. taalk. Woordenb. Dordr. 1826-30. 5 dln.
- Nederl. spraakk. Kleine uitg. Dordrecht 1805.
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We s t e r b e e k v. E e r t e n , E.J., Liederen v. Kinderen. Doetinchem z.j.
We s t -F r i e s l a n d , Tijdschr. onder red. van G.J.V.D. HOEVEN. Nieuwe Niedorp
1869. 2 dln.
W i l d e n h a h n , A., Volbrechts omzwerving. Rotterdam z.j.
W i l l i (Prins), I.-dicht. Arnhem 1880.
W i n k e l , L.A. te, Oef. toepassing d. spelregels. 2e druk. Leiden 1866.
- Leerboek d. Nederl. spelling. 2e druk. Leiden 1864.
- De logische analyse. Zutphen 1860. 2 dln.
W i t s e n G e y s b e e k , P.G., Puntdichten. 2e druk. Amsterdam 1834. 3 dln.
Wo l f f , E. en A. D e k e n , Sara Burgerhart. Trad. en franç. Lausanne 1787. 4
vol.
Wo o r d e n l i j s t der Nederl. spelling door M. DE VRIES en L.A. TE WINKEL. 2e
druk. 's Gravenhage 1872.
Wo o r d e n b o e k (Noodw.) der Zamenleving voor Dames. Amsterdam 1835-39.
8 dln.
W i j s , A., 's Heilands Kruisgeschiedenis. Rotterdam 1745.
Z a l s m a n 's Jaarboekje v. Kerk, School en Zending. 1871, 1873-74, 76-81. 9 dln.
Z e e g e r s , L. Th., Gouden tijdperk der Nederl. letterk. Amsterdam 1866.
- Nederl. Chrestomathie. 7e druk. Amsterdam 1863.
- Idem. 9e druk. Amsterdam 1870.
- Bloemlezing Ned. proza en poezie. Amsterdam 1873. 2 dln.
Z e g g e l e n , W.J. van, Eene avondpartij. Dordrecht 1843.
- Costerliedjes. Haarlem 1856.
- Keur v. scherts en luim. Schiedam 1879.
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De Maatschappij ontving t e n v e r v o l g e of ter a a n v u l l i n g .
Leidsche Courant 1882.
Zeitschrift für deutsche Philologie. Bd. XIV 1-4, XV 1-2.
De Gids 1882. N0. 7-12, 1883 N0. 1-7.
Revue Celtique. Vol. V N0. 3-4.
De Katholiek. 1882 N0. 6-12, 1883 N0. 1-6.
De Navorscher 1881. N0. 1-12, 1883. N0. 1.
De Toekomst 1882. N0. 7-12, 1883 N0. 1-6.
La Flandre. T. XIII. livr. 1-11.
Onze Wachter 1882. 4-12.
Bibliographische Adversaria. Dl. IV. 9-10. Dl. V. 1.
Zeitschrift für deutsches Alterthum. Bd. XIV. H. 1-4. Bd. XV. H. 1-2.
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Bd. VI. H. 5-6. VII. 1.
Verslag van den toestand der gemeente Leiden. 1882.
Los en vast 1882. 2-4. 1883. 1.
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom. Utrecht. Dl. X. afl. 2-3, Dl.
XI. afl. 1-2.
Verslag der Sterrewacht te Leiden. 1880-81, 1881-82.
Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdom Haarlem. X. 2-3. XI. 1.
Heraldieke Bibliotheek. Dl. IV. 3-4, V. 1.
Jaarboekje voor het Notarisambt 1883.
Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken 1883.
Messager des sciences historiques. Ann. 1882. livr. 1-3. Verslag 1882.
Nederlandsche Bibliographie 1881. 11-12, 1882. 1-12, 1883. 1-5.
Nederlandsch Museum 1881. 6; 1882. 1-4.
Noord en zuid. V. 3-5; VI. 1, 2.
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Taalstudie II. 1-6; III 1-5.
Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde. Afl. 32.
Tijdspiegel 1880. Afl. 5-12; 1881. Afl. 1-12.
Jaarboek v.d. Kon. Ned. Zeemacht. 1880-81.
Astrea. II 1-6.
TEN DOORNKAAT KOOLMAN. Wörterbuch der ostfries. Sprache. Heft 16 en Bd.
II.
Quellen und Forschungen. Heft. XXXI, XLVIII-XLIX.
Deutsches Wörterbuch von GRIMM. Bd. VII. L. 3.
Rekeningen der Stad Gent. 3e dl. Afl. 1.
NUYENS, W.J.F., Algemeene geschiedenis des Nederl. volks. Dl. XX.
Oud-Holland. Jrg. I. Afl. 1-2.
Onze Volkstaal. Jrg. I. Afl. 2-4; Jrg. II. afl. 1
LA CURNE DE SAINTE PALAYE. Dictionnaire historique, de la langue française,
fasc. 91.
Geschiedenis der gemeenten in Oost-Vlaanderen. 7e Rks. Deel 2.
De Dietsche Warande. Dl. IV. Afl. 1-5.
C. VAN NOORDEN, Europ. Geschichte d. 18ten Jahrhund. Bd. III.
MULLER, F., Beschrijving Nederl. Historieplaten. Dl. IV.
KOLLEWIJN, R.A., Coster's Werken. Afl. 7-8.
BERGHAUS, H., Sprachschatz d. Sassen. Heft. 18-19.
LAGEMANS, E.G., Recueil d. Traités. Tome VIII.
Report of the Comptroller of the Currency 1880.
VERDAM, J.A., en E. VERWIJS, Middelnederl. Woordenboek. Afl. 2, 3.
BERGH, J.A. DE, Haagsche pennekrassen. N0. 42-59,
Leeskabinet 1882. 1-6.
KERN, H., Geschiedenis v.h. Buddhisme Afl. 11-14.
Jaarboek d. Universit. te Groningen 1881-82.
Altfranzösische Bibliothek. Bd. V.
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AREND, J.P., Algem. geschied. Dl. V. st. 1. Afl 9-12.
Maandblad de Nederl. Leeuw. 1883. 1-5.
BLOK, P., Een hollandsche stad in de Middeleeuwen. Dl. II.
HIRSCHE, K., Krit. exeg. Einl. z. Thomas v. Kempen. Bd. II.
Würtembergisches Urkundenbuch. Bd. IV.
De Nederl. Heraut. Jrg. I Afl. 1, 2.
Bibliogr. Overzicht van Idem. 1881.
Bijdragen v. Vad. Gesch. en Oudheidk. v. NIJHOFF en FRUIN. 3e Rks. Dl. I. 2-4,
Dl. II. st. 1.

Van Binnen- en Buitenlandsche Genootschappen hebben wij de volgende
werken ontvangen:
Nederland.
Teyler's Genootschap. Archives, Ser. II p. 3.
Koninkl. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Verslagen en Mededeelingen
Afd. Natuurkunde. Dl. XVIII. St. 2, 3. 2de Rks. Dl. XI. st. 3. - Afd. Letterkunde. 2de
R.D. XII. st. 1, 2. - Tria Carmina Latina. - Jaarb. 1882.
Koninkl. Oudheidkundig Genootschap. Verslag. 1882.
Friesch. Genootschap v. Oudheid- Taal- en Geschiedkunde. De Vrije Fries. Dl.
III afl. 2. - Verslag 1880-81, 1881-82. - Penningkabinet 1881-82. - BOELES Frieslands
Hoogeschool. Dl. II. 2e helft 1e gedl,
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Archief V. 2. - J. VAN GRIJPSKERKE, 't
graafschap van Zeeland.
Vereeniging t. bevordering v. fabrieksnijverheid. Verslag 1882.
Historisch Genootschap te Utrecht. Bijdr. en Mededeel. Dl. V. - Werken N.S. Dl.
33.
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch recht en geschiedenis. Verslag 49-50.
- Verslag tentoonstelling 1882. - Overijsselsche rechtsbronnen. Dl. III. st. 15. Register op het Oud-Archief v. Hasselt.
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Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Notulen Dl. XIX. 3-4,
Dl. XX. 1-4, Dl. XXVII. 4-5. - Verhandelingen Dl. XLI. Afl. 3, Dl. XLII. 2. Bijdragen Dl. VI. - Tijdschrift. Dl. XXVII. Afl. 6, Dl. XXVIII. Afl. 1-4. - K.F. HOLLE,
Oud- en Nieuw-Indisch Alphabetten. - Realia Dl. I. - Verslagen Bibliotheek. Catalogus d. Numismatische afd. v.h. Museum.
Kon. Instituut v.d. Taal- Land- en Volkenkunde v. Nederl. Indie. Bijdragen. VI. 2,
3. - Verslag d. Bibliotheek.
Indisch Genootschap. Algem. Vergadering 9 Juni en 26 September 1882. Naamlijst der leden. - Notulen. - Vergadering 7 Nov. en 19 Dec. 1882, 23 Jan., 12
Febr., 27 Maart 1883.
Aardrijkskundig Genootschap. Tijdschrift. Dl. VI. 3-5, Dl. VII. 1, 2. - Bijblad 10,
11.
Nederlandsch Tooneelverbond. Het Tooneel 1882. 1-2.
Vereeniging tot daarstelling van eene algemeene openbare bibliotheek te
Rotterdam. Verslag 24.
Rijks Archief. Verslag 1881, 1882.
Koninkl. Bibliotheek. Verslag 1881.
Société d' Hist. et d' Archéol. dans le Duché de Limbourg. Public. XVIII.
Société scientif. et littéraire du Limbourg. Bullet. T. XV.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Jaarb. 1880-81, 1881-82. - Punten t. beschr.
1882, 1883. - Handelingen 1882. - Volks-almanak 1883.
Instituut voor Doofstommen te Groningen. Verslag 1882. - Proeven 1874 en 81.
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem. Tijdschrift. Dl. VI. N0.
5-12, Dl. VII. N0. 1-5. - Programma 1882. Punten v. behandeling 1883. - Museum
v. Kunstnijverheid. Verslag. 1882 en Catalogus. - Koloniaal Museum. Catalogus.
Dl. I. st. 1, 2.
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Archives Néerlandaises. T. XVII
livr. 3-5, T. XVIII. livr. 1.
Stedelijk Museum te Alkmaar. Verslag 1882.
Maatschappij Felix Meritis. Verslag 1881-82.
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Maatschappij v. Nederl. Letterk. Tijdschrift. Jrg. II. 2-4, Jrg. III. 1. - Ledenlijst 1881.
- Wet 1872. - Handel. en levensberichten 1882.
Marnix-Vereeniging. Werken. Serie II. Dl. 2, Serie III. Dl. 5. st. 1.
Museum v. Oudheden in Drenthe. Verslag 1881.

België.
Willems fonds. Uitgave N0. 98-100, 102-203.
Institut Archéolog. Liégois. Bulletin. Tome XVI. l. 1-3.
Société des Bibliophiles Belges. Annales. Tome. II. N0. 1.
Société du Hainaut. Mém. et Publ. Sér. IV. T. 4 -5.

Zwitserland.
Historische und antiquarische Gesellschaft in Basel. Beiträge N.F. Bd. I.
Historische Verein der fünf Orte: Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. Der
Geschichtsfreund Bd. XXXVII.
Société d'Histoire de la Suisse Romande. Mémoires et documents. Tome XXXVI.
Antiquarische Gesellschaft in Zürich. Mitth. XLVI-XLVII.

Duitschland.
Verein. f. Gesch. u. Landesk. zu Osnabrück. II Nachtrag. Mitth. Bd. XII.
Histor. Verein im Regierungsbezirke Schwaben und Neuburg. Augsburg. Jhrg.
VIII.
Verein für Geschichte der Mark Brandenburg zu Berlin. Märkische Forschungen.
Bd. XVII.
Verein von Alterthumsfreunde im Rheinlande zu Bonn. Jahrb. h. LXX-LXII.
Verein f. Gesch u. Alterth. in Frankfurt a.M. Mittheil. Bd. VI. H. 2.
Hist. Verein f. Mittelfranken. Jahresber. 40-41.
Schlesische Gesellschaft f. vaterl. Kultur zu Breslau. Jahresbericht 58-59.
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Kais. Kon. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, d.
Natur- und Landeskunde zu Brün. Mittheilungen 1881-82.
Bergischer Geschichtsvérein zu Bonn. Zeitschrift Bd. XVII.
Histor. Verein f. Steiermark zu Gratz. Mittheilungen. H. 30. Beiträge. Jhrg. XVIII.
Hist. Verein f. Niedersachsen zu Hannover. Zeitschrift 1881, 82. Nachr. 43.
Verein f. Siebenbürgische Landeskunde zu Hermannstadt. Jahresbericht 1879-80,
1880-81. Bd. XVI Heft 1-3.
Ferdinandeum f. Tirol und Vorarlberg zu Innsbrück. H. XXVI.
Verein f. Hessische Geschichte und Landeskunde zu Kassel. Zeitschrift Bd. IX
Heft. 1-4, und VIII. Suppl. - Denkmal J. Winkelmann's. Festgabe 1883.
Verein f. Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Bericht 1881. Zeitschr.
Bd. IV. Th. 2.
Museum Francisco-Carolinum zu Linz. Bericht 40.
Histor. Verein von u. für Oberbayern zu München. Jahresbericht 42-43. - Archiv.
40. Heft. 1.
Histor. Verein f. Oberpfalz und Regensburg. Verhandl. Bd. XXVII.
Verein f. Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde zu Schwerin. Jahrbuch
u. Jahrsbericht. Jhrg. 46.
Histor. Verein f.d. Wirtembergische Franken zu Heilbronn. N.F. 1.
Kais. Königl. Akademie d. Wissenschaften zu Wien. Philos. hist. Classe. Bd.
XCVIII. H. 3, XCIX. H. 1-2.
Kais. Königl. Geogr. Gesellschaft zu Wien. Mitth. 1880.
Gesammtverein der Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine zu Altenburg.
Correspondenzbl. 1882. N0. 1, 3-12.
Gesellschaft zur Beförderung der Geschichtskunde zu Freiburg. Zeitschrift. Bd.
5 Heft. 3.
Anthropologische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen. Bd. XI. H. 1-4, Bd. XII.
h. 1-2.
Histor. Verein f. Oberfranken zu Bamberg. Bericht 44.
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Königl. Sächsiches Alterthumsverein zu Dresden. Jahresbericht 1882-2.
Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Nachrichten 1882.
Gesellschaft f. bildende Kunst u. vaterländische Alterthümer in Emden. Bd. IV.
0
N . 2.
Verein f. Gesch. d. Stadt Meissen. Heft. 1.
Gesellschaft f. Schleswig. Holst. Gesch. Zeitschrift. Bd. X.
Geschichte d. Osterlandes. Mittheil. Bd. VII. 23, VIII. 2-4, IX. 1.
Histor. Verein f. Westfalen zu Arnsberg. Blätter. Jhrg. XIX.
Verein f.d. Geschichte des Bodensees u.s. Umgebung zu Lindau. Schriften Heft.
XI.
Universität zu Kiel. Schriften Bd. XXVI, XXVIII.
Verein f. Gesch. v. Oberfranken. Bayrauth. Archiv. Bd. XIV. Heft 3. B. XV. Heft.
1.
Verein f. Thür. Geschichte u. Alterthumskunde. Zeitschrift N.F. Bd. II Heft 4. Bd.
III Heft. 1-2.
Histor. Verein f. Nieder-Bayern. Verhandl. Bd. XX. Heft. 3-4, Bd. XXI. Heft. 1-2.
Germanisches Museum. Anzeiger. Bd. XXVIII
Verein f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. Prag. Jahresber. XIX.
Verein f. Pommersche Geschichte u. Alterth. Stettin. Baltische Studien. Jhrg. 32.
Heft. 1-4.
Verein f. Nassauische Alterthumsk. Wiesbaden. Annalen Bd XVI.
Verein. f. Hessische Gesch. u. Alterthumsk. Quartalblätter. 1881. 1-4.
Altpreussische Monatsschrift. Bd. XVIII H. 5-8, Bd. XIX. Heft. 3-8. XX. Heft.
1-2.
Verein f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens. zu Breslau Zeit schrift. Bd. XVI.
Alterth. Verein München. Die Wartburg. Jrg. IX. 3-12
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Gesch. f. nützl. Forschungen zu Trier. Jahresber. 1874-1877, 1878-1881.
Institut Royal du Grand-Duché de Luxembourg. Publications. T. XIII.

Frankrijk.
Société des antiquaires de la Morinie de St. Omer. Cartulaires de l'église de Térouane.
- Mémoires. Tom XVII. - Livr. Livr. 119-123. - Notice historique.

Italië.
Reale Accademia dei Lincei. Transunti. Ser. 3. Vol. VI. f. 12-14, Vol. VII. f. 1-10.

Engeland.
English Dialect Society. Publications N0. 35-38. - Report 1882.

Denemarken.
Konglig Nordiske Oldskrift Selskab Kjobenhavn. Aarbogen 1880. St. 2, 1881 1-3,
1882. 1-2. - Tillaeg. 1879-80. - Mémoires N.S. 1880.

Rusland.
Gelehrte Estnische Gesellschaft zu Dorpat. Verhandl. Bd. X.H. 4. - Sitzungsber.
1881, 1882.
Gesellschaft für Geschichts- und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands
zu Riga. Nachtrag zu Bd. XIII. 1.
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Amerika.
Smithsonian Institution at Washington. Annual report 1880. - List of foreign
correspondents 1882.
New-York State Library. Report 62-64. - Annual report. N0. 79. 1880.

Zweden en Noorwegen.
Kongl. Witterh. Hist. och Ant. Akademien Stockholm M nadsblad Arg. 4-10 1. 2. 3.
- B.E. HILDEBRAND, Teckningar er. Sv. Mus. H. 1. 2. - B.E. HILDEBRAND. Svenska
Sigiller. H. 1. 2.

III.
Bij afwezigheid van den Penningmeester leest de Heer Dr. Du Rieu het volgende
Verslag voor:
Met inbegrip van het Saldo der Rekening, Dienst 1881/82, groot ƒ 3665,325,
bedroegen voor den Dienst 1882/83,
De Ontvangsten . . . ƒ 7643,67
De Uitgaven . . . . ƒ 3420,90
___
Met een Saldo van . . ƒ 4222,775 opent de nieuwe Rekening voor den Dienst
1883/84.
De Ontvangsten bedroegen respectievelijk in de Hoofdzaken:
Dienst 1881/82.

1882/83.

Gekweekte Renten

ƒ 129,20

ƒ 227,73

Contributiën

ƒ 3506.-

ƒ 3485,62

Catalogus

ƒ 78.-

ƒ 75,-

Maaltijd

ƒ 156.-

ƒ 190,-
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De uitgaven bedroegen:
Dienst 1881/82.

1882/83.

Druk- en Bindwerk.

ƒ 1261,95

ƒ 854,-

Gekochte Boeken

ƒ 461,17

ƒ 698,82

Catalogus

ƒ

ƒ 576,30

Maaltijd 60 en 66
deeelnemers

ƒ 381,60

ƒ 414,35

De daartoe benoemde Commissie heeft in dato 4 Mei 1883 de Rekening
goedgekeurd.
De Rekening van het Vaste Fonds der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
was 30 April 1883 als volgt:
Inschrijving 2 1/2 % Nat. Werk. Schuld Nominaal ƒ 13000.
Saldo Renten. . . . . . . . . . . ƒ 43,82
Saldo Vlottend Kapitaal. . . . . . ƒ 592,835
___
ƒ 636,65

IV.
Verslag van de werkzaamheden der Historische Commissie van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden gedurende het jaar
1882-83.
De Maandelijksche vergaderingen werden geregeld bezocht. Het aantal der
toegevoegde leden onderging eenige wijziging, terwijl de heer Sepp in de vergadering
van 17 Oct. wegens verandering van woonplaats afscheid nam van de Commissie.
In den loop des jaars werden de heeren Blok (op de vergadering van 17 Oct. 1882)
en Wybrands (20 Febr. 1883) uitgenoodigd de zittingen der Commissie bij te wonen.
Zoo bestaat de Commissie thans uit
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de leden en toegevoegde leden: Fruin, Acquoy, Fockema Andreae, Pleyte,
Rammelman Elsevier, Du Rieu, Wybrands en Blok1. In de vergadering van 20 Febr.
werd de heer Blok in de plaats van den heer Pleyte volgens diens verlangen tot
secretaris benoemd; de benoeming werd aangenomen.
De heer Acquoy deelde een en ander mede over hem bekende uitgaven en nog
bestaande exemplaren der Sermonen van Nicolaes Peeters, ‘Minnebroeder ende
Gardeaen’ (1520), waaraan de hoogleeraar de Hoop Scheffer in zijne ‘Geschiedenis
der Kerkhervorming in Nederland tot 1531’, dl. I, blz. 120-138, merkwaardige proeven
van zeer vrijzinnige prediking heeft ontleend. Isaäc le Long bezat een volledig
exemplaar zoowel van den druk van 1520 als van een anderen van 1580; (zie zijn
Catalogus, n0. 469 en 471 der boeken in 80). De heer Acquoy weet niet, waar deze
beide exemplaren zijn gebleven, maar in het bezit der Maatschappij is een 1ste deel
der uitgave van 1520, weleer behoorende aan Prof. Tydeman, en hij zelf bezit het
2de deel van een waarschijnlijk niet veel lateren druk ‘ghecorrigeert ende verbetert’,
vroeger het eigendom van Dr. Rogge (de Hoop Scheffer, dl. I, blz. 117 v.), alsmede
het 2de deel eener uitgave van 1565. Alle drie zijn zonder aanduiding van plaats; het
tweede daarenboven ook zonder opgave van jaar. Ook bij den druk van 1580 wordt
in den Catalogus van Le Long geen plaats vermeld. Slechts de eerste uitgave (1520)
noemt, voor zooverre bekend is, den naam of pseudoniem des auteurs.
Later bracht hij ter tafel de ‘Analecta Lutherana’ van

1

Op de eerste vergadering herkozen de leden den heer Fruin tot voorzitter, den heer Pleyte
tot secretaris.
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Kolde, en sprak naar aanleiding van een daarin voorkomenden brief van Luther aan
Hendrik van Zutphen (waarschijnlijk den laatsten, dien deze van den grooten
Hervormer heeft ontvangen)1; over eenige zeldzame werkjes betreffende den bekenden
martelaar des geloofs in Dithmarschen. Zoo liet hij aan de vergadering twee weinig
voorkomende werkjes van Henricus Muhlius over Hendrik van Zutphen zien (Kiel,
1715 en 1717), als ook een nog zeldzamer boekje, getiteld: ‘Das
Glaubens-Bekänntnisz des seeligen Märtyrers Bruder Henrichs von Sudphen’,
uitgegeven door David Ebersbach, Hamburg 1713, waarin, tegenover den titel, een
portret van den martelaar naar eene schilderij ‘Ex Museo Summe Vener. Dni. D.
Muhlii’ is te vinden.
De heer Fockema Andreae vestigde de aandacht op de Universiteits-Dingboeken,
berustende in het oud-Archief der voormalige arrondissements-rechtbank te Leiden
(nu in het Rijksarchief), 23 deelen, n.l.:
het Crimineel Clacht- en Civiel dingboek 2 dln. (1594-1631);
het Crimineel Clachtboek 11 dln. (1631-1810);
het Civiel Dingboek 10 dln. (1631-1811).
Verder deelde hij nog een en ander mede over de bottinghe. De beteekenis dezer
belasting was aan vroegere schrijvers niet bekend, zelfs niet aan Kluit en van
Leeuwen, en toch was zij zoo merkwaardig ook door de termijnen, waarop zij werd
geheven, meestal 2 maal in de 7 jaar. Ter verklaring der belasting moet men gaan
tot het in Friesland voorkomende bodthing, dat volgens het Schoutenrecht (uit de
13e eeuw) om het vierde jaar door den landsheer mocht gehouden worden gedurende
een

1

Deze brief was nog onuitgegeven en op de Universiteits-Bibliotheek bewaard; Dr. Du Rieu
had den heer Kolde het afschrift bezorgd.
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tijdperk van acht dagen (Maandag tot Maandag); ook in Drente zijn vermoedelijk
dergelijke rechtsdagen door den bisschop gehouden in het schultjaar (loopjaar of
schrikkeljaar), dat evenzoo tweemaal in de 7 jaar voorkomt. De onkosten, die de
bisschop daarbij had, worden door de eigenaars der ‘ersen’ betaald en dit zijn de
zoogenaamde battingspenningen (batting Saks. voor botting). Uit een handvest van
Waterland bewees de heer Andreae thans, dat ook hier in Holland de botting niet
anders is dan de afkoopsom, door de bevolking aan den vorst betaald voor zijne reisen verblijfkosten bij het bodthing.
Een ander maal sprak hij: 10. over de achte in Groningen, een college, dat recht
sprak in gildezaken; hij toonde aan, dat de Rhoer (Aant. op het Stadboek) dit college
verkeerdelijk opvatte als een kiescollege van het gildgerecht; 20. over den verdeban.
Deze naam komt met de zaak zelve voor op de Veluwe en te Nijmegen nog in 1532
en 1538: men noemt daar echter het woord ‘vredebant’ voor vredeban; ook in Zweden
vindt men de vastar, aan wier hoofd een leider staat ‘qui pronunciabit firmum et rite
esse factum’ en wiens uitspraak gelijk staat met een vonnis. (Zie het vorige verslag
bl. 67).
Voorts handelde hij over het woord vlich- of vlichtgoed, dat in den Krimpener en
Alblasserwaard voorkwam en in de 15de eeuw veel werd gebruikt; nog thans is de
naam in die streken bekend. Het woord zelf en de zaak, die het noemt, zijn evenwel
tot nog toe niet verklaard. De heer Andreae waagde thans de onderstelling, dat het
eerste lid van het woord n.l. vlich hetzelfde is als vlies1 (in Drenthe = wat den bodem
bedekt, de vrucht)2; het

1
2

Schiller u. Lübbeu. Mittelnied. Wb. i.v. vli, vlig, en vlus.
Ordelb. v.d. Etstoel v. Dr. p. 4, 16, 2; vgl. hiermede Sch. u. Lübben l.c. in voce vlocken unde
vlusen; de daar aangehaalde plaatsen bevestigen de in den tekst vermelde opvatting.
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woord zou dan moeten beteekenen: land waarvan men niet zeker weet, wien het
toebehoort of dat geen eigenaar heeft, maar waarvan de bezitter het recht heeft de
vrucht te gebruiken. Hij wees aan, dat deze beteekenis zeer goed paste in het verband,
waarin het woord voorkomt, n.l. tegenover eigen en leengoederen1.
Eindelijk liet de heer Andreae aan de vergadering nog een ms. zien, bevattende
het oudste Stadrecht van Vollenhove; dit ms. uit de 15de eeuw zal door hem worden
uitgegeven met toestemming van de regeering der stad Vollenhove, aan wie het
behoort.
De heer Blok maakte de vergadering opmerkzaam op de laatste uitgave over
Erasmus ‘Erasmus und Mart. Lipsius’ door Horawitz, in welk boek veel te vinden
is over de Nederlandsche humanisten der 16de eeuw en over de centrale positie, die
Erasmus onder hen innam als de vraagbaak van allen, en de leider hunner letterkundige
studiën.
De Beiersche rekeningen op het Rijksarchief gaven hem later reden om te spreken
over de geschiedenis der 16 eerste jaren van het bestuur van hertog Albrecht, den
Ruwaard, vooral naar aanleiding van de beden, die gedurende die jaren aan Albrecht
zijn toegestaan; hij meende uit die rekeningen de geschiedenis van dien tijd voor een
goed deel te kunnen reconstrueeren en deed eenige mededeelingen daaruit ten einde
het belang dier bronnen voor onze Middeleeuwsche geschiedenis te doen uitkomen.
Voorts besprak hij het boek van Calvete d'Estrella, een

1

Vgl. O.R.v. Dordt II. p. 153; Oudenhove. Z.-Holl. p. 392. 396. 402. 404. Oudenh.
Alblasserwaard. p. 12. 203. Inform. 1514. p. 549, Groot Geld. Plac. b. III. p 186.
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Spanjaard, die Philips II in 1549 op zijne huldigingsreis door de Nederlanden
vergezelde en zijne bevindingen opschreef in een boek, getiteld: ‘El felicissimo viaie
del muy alto i muy poderoso principe Don Philippe.’ (Antw. 1552): naast
merkwaardige bijzonderheden over de bezochte steden bevat dit boek eene
beschrijving der huldigingsfeestelijkheden, waarover eenige mededeelingen werden
gedaan.
Ten laatste behandelde hij het ontstaan van het ambt van landsadvocaat. Hij meende
deze betrekking daartoe te moeten ontleden in twee ambten, die gecumuleerd zijn:
die van advocaat en die van secretaris der Staten.
De eerste betrekking is langzamerhand ontstaan uit de behoefte der Staten om de
processen, die zij gemeenschappelijk hadden te voeren over handels- of financiëele
belangen, te laten behartigen door een vasten advocaat; vóór 1477 bestaat er nog niet
zulk een vast ambtenaar en men ging toen nu eens bij dezen, dan weder bij dien
raadsman. In dat jaar evenwel werd door het Groot-Privilegie de macht der Staten
zeer vergroot en wij vinden dan ook 10 jaar later (1487) een vast advocaat, Mr. Jan
Bouwensz., die den titel voert van landsadvocaat of advocaat des ghemeenen landts.
Naar aanleiding hiervan sprak de heer Blok uitvoerig over het Hof van Holland en
de advocaten daarkij werkzaam, tot welke ook Jan Bouwensz. naar het schijnt vroeger
had behoord, ofschoon hij later notaris was in den Haag.
In October van het jaar 1477 benoemden de Staten ook een persoon, die de notulen
hunner vergaderingen zou houden, toen deze naar het Groot-Privilegie van meer
gewicht werden; die persoon werd tevens belast met het bijeen roepen of beschrijven
der Staten tot hunne bijzondere dagvaarten (wèl te onderscheiden van die, welke
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door den Stadhouder werden bijeengeroepen) en het bezorgen hunner
gemeenschappelijke uitgaven voor die dagvaarten. Deze persoon was van 1480 tot
1489 Mr. Bairtout van Assendelft, vroeger advocaat der stad Leiden, later van Haarlem
en den Haag.
Sedert 1489 vinden wij Mr. Jan Bouwensz. of Boudynsz., den landsadvocaat, ook
met deze laatste bezigheden belast: hij was dus inderdaad de eerste, die het
landsadvocaatschap in zijn lateren omvang bekleedde, zooals men dit bij Aart van
der Goes (1524) kan nagaan.
Jan Bouwensz. werd in 1493 vervangen door den genoemden Mr. Bairtout van
Assendelft, omdat hij benoemd was tot lid van den Raad van Holland, een ambt, dat
zijne onafhankelijkheid volgens de meening der Staten - en terecht - eenigszins
twijfelachtig maakte.
Om dezelfde reden moest in 1497 ook Mr. Bairtout zijn ontslag nemen en werd
eerst in 1500 vervangen door Mr. Frans Cobel. Het ambt, dat veel van zijn belang
verloren had door de opheffing van het Groot-Privilegie in 1494, won onder hem
langzamerhand weder in gewicht, totdat ook hij in 1513 Raad van Holland werd en
dientengevolge plaats moest maken voor Mr. Albrecht van Loo, evenals zijne
voorgangers vroeger advocaat bij het Hof van Holland. Ook deze, die met den
bekenden Floris Oem van Wijnghaerden twistte, moest in 1524 zijn ontslag nemen
wegens zijne benoeming tot Raad van Holland en werd toen opgevolgd door Mr.
Aart van der Goes die tot nu toe bij de schrijvers over onze geschiedenis de rij der
landsadvocaten ten onrechte opende, terwijl van van de twee vorigen iets, van de
beide eersten niets bekend was.
Het Leidsche Archief leverde de stof voor deze mededeelingen in de posten der
Rekeningen en de Vroed-
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schapsresolutiën, die het uit de 15de eeuw heeft bewaard.
De heer Rammelman Elsevier deed verscheidene mededeelingen uit het Archief
der stad Leiden. Zoo toonde hij aan de vergadering een stuk over onderhandelingen
der Staten met don Jan, dat door den heer Fruin later nader werd onderzocht; het stuk
bleek toen waarschijnlijk voor de stemhebbende steden te zijn opgesteld en behandelt
de gebeurtenissen, die met de komst van don Jan samenhingen, tot October 1576:
de prins doelt misschien op deze memorie in een brief aan Marnix. Eenige
aanstellingen van bursalen aan de Leidsche Academie in de 17de eeuw werden met
belangstelling door de leden ingezien, zij strekten door opgaaf der geboorteplaats
tot genealogische ophelderingen. Eene copie van de verantwoording door Rombout
Hoogerbeets voor zijne kinderen opgesteld behelsde weinig, dat reeds niet van elders
bekend was: het bestaan van dit stuk was bekend, het stuk zelf niet.
Belangrijk zijn ook twee lijvige manuscripten, bevattende notulen van de
dagvaarten der Staten van Holland (1630-58), opgemaakt door de Leidsche
afgevaardigden ter Statenvergadering; belangrijk zijn deze notulen te noemen, omdat
zij veel meer geven dan bij van der Goes in de bekende gedrukte aanteekeningen te
lezen staat; het is jammer, dat er zoovele gapingen zijn, zoodat vele jaren ontbreken,
vooral na 1544.
Verder las de heer Elsevier nog een paar brieven voor van den verbannen
pamfletschrijver Jan Rothe (1674), waarin deze zich over de hem aangedane
behandeling beklaagde en over Paul Beek (1750), wegens papistische woelingen
verbannen. Een exemplaar van den commissie brief, medegegeven aan de gezanten,
die aan Elizabeth de souvereiniteit moesten aanbieden, wekte zeer de be-
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angstelling; daarbij was een brief gevoegd, waarbij Leiden in 1586 bij Leicester
protesteerde tegen de voorgenomen verplaatsing der Leidsche Hoogeschool naar
Utrecht. Eindelijk toonde de heer Elsevier een exemplaar eener geïllustreerde uitgave
der Instituten (1674), waarvan er verscheidene in allerlei formaat in het Leidsche
Archief bewaard worden.
De heer Fruin sprak over een levensbericht door de Groot zelf opgesteld voor de
Illustris Academia (1613): hij vergeleek dit bericht, waarvan het m.s. op de
Universiteitsbibliotheek te Leiden berust, met het gedrukte in de Illustris Academia
en wees op het verschil tusschen de beide redactiën. Dit verschil bestaat voornamelijk
in uitlatingen, die de Groot in zijn oorspronkelijk opstel gebracht heeft, toen hij het
ter perse gaf om den schijn van zich zelf te zeer te verheffen, te ontgaan. Uit het m.s.
blijkt, dat de Annales Belli Belgici (1559-1609), die na de Groot's dood zijn
uitgegeven, niet verder hebben geloopen en toen reeds het aantal boeken besloegen,
waarin de uitgave is verdeeld; het is dus waarschijnlijk wel wat den vorm maar niet
wat den inhoud betreft aanmerkelijk veranderd. Naar aanleiding van het jubilé van
de Groot's geboortedag wees de heer Fruin op de verschillende portretten, die men
van hem heeft en waarvan er slechts éen, n.l. dat van Swaanenburg, hem in de kracht
zijns levens voorstelt.
De ‘Bibliographische Mededeelingen’ van Dr. Sepp gaven den heer Fruin
aanleiding om te spreken over een boekje in zijn bezit, getiteld: ‘Refutatie oft
wederlegginghe tegen een ketters boecxken geintituleert het Oude Christen gheloove,
gemaeckt door.… M. Cornelius Jansenius van Hulst’ (Leuven 1766), waarin de
schrijver zegt ook de auteur te zijn van de ‘Confutatie’, die door den heer
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Sepp wordt behandeld; het auteurschap van dit laatste, anoniem uitgekomen, werkje
moet dus buiten twijfel aan van Hulst worden toegekend.
In hetzelfde boek spreekt de heer Sepp weder over Corrano, die zich ook noemt
Corranus, Bellerire, Corro, Corréa, de Corre, Delaro dit Bellerive, Corron dit Belle
Rive Hispalensis; de heer Fruin heeft de verklaring van al deze verschillende namen
gevonden in een dorp bij Sevilla (vr. Hispalis) n.l. Coréa del Rio; hier zal Corrano
geboren zijn en vandaar deze benamingen. De naam Hispalensis is verklaarbaar,
wanneer men in aanmerking neemt, dat dikwijls beroemde personen zich genoemd
hebben naar de groote stad, die dicht bij hunne geboorteplaats lag.
De heer Pleyte sprak herhaaldelijk over den naam der oude Leidsche buurt Alkeij.
Deze buurt, palende aan Gansoort en Swaansoort, is gelegen bij den Nieuwen Rijn.
De heer Pleyte verdeelt het woord in twee deelen Alk-Eij. Het eerste deel is de naam
van de Alk, eene vogelsoort, die hier oudtijds zeer verspreid was en nu van tijd tot
tijd nog voorkomt. (Zie vele afbeeldingen in Nordenskjold's reizen). Alk komt ook
voor in Alkmaar, het meer der Alken, Alkemade: de weide der Alken. Het tweede
deel Eij, beteekent eiland en is = oog; Eij komt bij de Noordzeeeilanden dikwijls
voor. De naam Alkeij beteekent dus: eiland der Alken.
Verder deed de heer Pleyte eenige mededeelingen omtrent de verzameling van
Hooft van Iddekinge, die voor een deel door het Rijk is aangekocht en thans in het
Museum van Oudheden is geplaatst. De grootste helft der collectie bestaat uit
Middeleeuwsche voorwerpen en was opgenomen in het Museum te Groningen met
een gedeelte van hetgeen in de buurt van Paterswolde, de woonplaats
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van den verzamelaar, was opgedolven. Deze verzameling is belangrijk, omdat zij
een vrij volledig denkbeeld geeft van de levenswijze der bewoners van de heemsteden
(in de veenen of plassen tusschen de kleivelden van Friesland en de zanden van
Drente aan de monden der Drentsche riviertjes). Hij vertoonde eene urne uit deze
verzameling in de gedaante van een woonhuis, het eenige voorwerp van dien aard
thans in ons vaderland bekend, en besprak de vraag in hoeverre het waarschijnlijk
is, dat deze volkstam in paalwoningen heeft gehuisd.
De platen voorkomende in de ‘Dinseckroniek’ maakten het onderwerp uit eener
latere mededeeling van den heer Pleyte. Van enkele dezer is de herkomst bekend:
zoo werden eenige door Lucas van Leiden gemaakt, andere aan de Kroniek van
Brabant ontleend, nog andere van Italiaansche speelkaarten overgenomen. De heer
Pleyte toonde thans aan, dat nog eene andere reeks dier platen is overgenomen uit
den ridderroman, le Chevalier délibéré (1471) in het Hollandsch vertaald onder den
naam: de Kamp tegen den Dood. Severenz heeft de platen waarschijnlijk overgenomen
van een Goudsch drukker, ze daarna gedeeltelijk doorgezaagd (waarvan hier en daar
de sporen werden aangewezen), en voorzien met de wapens der graven. Ook deze
reeks heeft dus met den tekst eigenlijk niets te maken.
Eindelijk bracht de heer Pleyte verslag uit omtrent een handschrift van Hooft van
Iddekinge over Johan van Nijenborgh's werken door de Maatschappij aangekocht.
Het handschrift, gedeeltelijk gedrukt in de Adversaria van M. Nijhoff, deel IV, pag.
219, is compleet, bevat enkele meerdere bijzonderheden en is geschikt om ter perse
te worden gezonden.
De heer Du Rieu bracht het voor de bibliotheek aan-
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gekochte m.s. van den heer Hooft van Iddekinge ter tafel, als ook eene studie van
den heer Sautijn Kluit over de Miniatuur-Couranten of Lilliputters dat in de
Mededeelingen zal gedrukt worden. Hij deelde een en ander mede uit de Acta Senatus,
als b.v. dat Simon Herin na het vertrek van prins Maurits van de hoogeschool eenige
jaren bleef wonen bij den rector der Latijnsche school, welke ruime woning voor het
inwonen van Studenten was ingericht. Hij had het Supplement op het Register der
Academische dissertaties en ovaties afgedrukt; dit boekje zal verzonden worden met
het tweede Supplement op het Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen
betreffende de geschiedenis des vaderlands, waarvan de copie bijna gereed ligt; Dr.
M.G. Kleyn stond hem hierin ijverig bij; deze heeft de nog niet geraadpleegde
tijdschriften bijgewerkt, en zoo werd de omvang grooter dan zich eerst liet aanzien;
de titels zijn ingedeeld, eerlang hoopt hij ook dit werk ter perse te leggen. Voorts
toonde hij nog een zeer uitgewerkt ontwerp van den heer Humbert de Superville,
den bekenden directeur van het Prentenkabinet, voor een monument, dat te Egmond
zou opgericht worden ter herinnering aan de Egmonder abdij; dit in 1842
samengestelde ontwerp wekte zeer de opmerkzaamheid der Commissie door zijne
voortreffelijke bewerking.
De heer Wybrands bracht een boekje ter tafel van Doede van Amsmeer, getiteld
‘De praeposituris reformatis, waarhafte inde grondlycke bericht enz. (1611 n. 40).
Dit boekje, kort na zijne verschijning gesupprimeerd op last van Gedeputeerde Staten
van Groningen en Ommelanden, is merkwaardig om de daarin voorkomende
benoeming en instructie van Doede van Amsweer als Gereformeerd Proost van
Uskwerd. Het aan Doede van Amsweer toegedachte ambt
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verleende ongeveer dezelfde rechten en legde dezelfde plichten op als die van de
Ommelander Proosten vóór de Reductie van Groningen en Ommelanden. Het ambt
dier Proosten en hunne positie is te verklaren uit hetgeen ons bekend is omtrent de
Ommelander Dekens omtrent wier werkkring velerlei berichten voorkomen in de
kronieken van Emo en Menko: de Ommelander Proosten hebben dezelfde
ambstbediening als de Dekens, ofschoon de naam verschilt. Reeds vóór de hervorming
was dit oorspronkelijk kerkelijk ambt eene leekenbediening geworden. De biographie
van Doede van Amsweer is reeds door Mr. J. Potter van Loon gegeven; tot nu toe is
echter de vraag nog niet geheel opgelost, wat aanleiding gegeven heeft tot het
intrekken zijner benoeming en de daarmede samenhangende opheffing van het ambt
Proost in de Ommelanden. De heer Wybrands zoekt de oorzaak alleen in het verzet
der Ommelander edelen, die zich uit eigen belang tegen de benoeming verklaarden.
Het verdient opmerking, dat in een deel der Ommelanden na de Redactie eene
kerkelijke rechtspraak gevestigd bleef, die berustte op het oude Zeendrecht, welks
handhaving voormaals aan de Dekens en Poorters was toevertrouwd: predikant en
kerkvoogden hielden geregeld eene zitting, die nog altijd met den naam Zeend werd
aangeduid en waarin niet alleen over kerkwegen enz. werd gehandeld, maar ook
recht gesproken over echtbreuk, ontheiliging van den Zondag, eerlijk wegen en meten
enz.; volgens dit oude Zeendrecht werd nog in 1747 een bakker te Leermens tot eene
flinke geldboete veroordeeld wegens het bakken van te licht brood.
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V.
Na de pauze heropent de Voorzitter de vergadering, en stelt de mededeeling van den
uitslag der stemming over de nieuwe Leden aan de orde. Hij herinnert, dat het besluit
omtrent de stemming ten vorigen jare eene kleine wijziging heeft ondergaan,
tengevolge waarvan de Leden, die van hun stemrecht willen gebruik maken, niet
hunne candidatenlijst behoeven in te zenden. De Commissie uit de Leidsche Leden,
die zich met het onderzoek der bij den Secretaris ingekomen stembriefjes en met de
stemopneming heeft belast, bestaat uit de Heeren: C.H. Dee, J.J.A.A. Frantzen, M.A.
Gooszen, Dr. Chr. J. Van Ketwich, Dr. W. Scheffer en F. De Stoppelaar. De Voorzitter
geeft nu het woord aan den heer Frantzen, die namens de Commissie den uitslag der
stemming mededeelt. Er zijn uitgebracht 161 stemmen op binnenlandsche en 139
stemmen op buitenlandsche leden. Met het bij de wet vereischte aantal stemmen zijn
gekozen tot:

Binnenlandsche Leden:
Mr. J. Baron d'Aulnis de Bourouill, Hoogleeraar in de Rechten, te Utrecht.
Dr. H. Bavinck, Leeraar aan de Theologische School te Kampen.
Mr. Ph. Van Blom, President van de Rechtbank, te Heerenveen.
J. Broekema, Leeraar aan de H. Burgerschool, Adjunct- Archivaris en Bibliothecaris
der Provincie Zeeland, te Middelburg.
J.W. Brouwers, R.K. Pastoor, te Bovenkerk.
H.T. Chappuis, 1e Luitenant der Infanterie, te Breda.
Mr. M. Th. Goudsmit, Advocaat, te Rotterdam.
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Mr. H.B. Greven, Hoogleeraar in de Rechten, te Leiden.
Mr. M.G.L. Van Loghem, Advocaat, te Amsterdam.
Mr. A.M. Maas Geesteranus, te 's-Gravenhage.
Mr. J.P. Moltzer, Hoogleeraar in de Rechten, te Amsterdam.
Mr. J.C. Naber, Leeraar aan het Gymnasium te Utrecht.
Dr. J. Offerhaus Lz., Kerkelijk Hoogleeraar, te Leiden.
W. Otto, Ambtenaar aan de Rijks-Telegraaf, te Amsterdam.
Dr. F.L. Rutgers, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Dr. F.G. Slothouwer, Leeraar aan het Gymnasium te Leeuwarden.
Mr. A. Telting, Archivaris, te Leeuwarden.
G.H. Van Borssum Waalkes, Predikant, te Huizum.
Dr. J. Woltjer, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Dr. J.A. Worp, Leeraar aan het Gymnasium te Groningen.

En tot Buitenlandsche Leden:
Alphonse Goovaerts, Bibliothecaris, te Antwerpen.
Dr. Eugène Hubert, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan het Koninklijk Athenaeum
te Luik.
Dr. W.H. Mielck, te Hamburg.
Dr. H. Osthoff, Hoogleeraar, te Heidelberg.
Dr. K. Verner, Hoogleeraar, te Kopenhagen.
De Voorzitter betuigt der Commissie den dank der Vergadering voor de genomen
moeite, en uit de hoop, dat de nieuwe wijze van stemming bij voortduring moge
blijken goede vruchten te dragen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

93

VI.
Ook thans weder ziet de Voorzitter zich genoodzaakt, aan de Vergadering voor te
stellen, omtrent het gebruik der gelden van het Fonds geen besluit te willen nemen,
maar dit aan het Bestuur over te laten. Er is geene uitgave waarvoor deze gelden
zouden kunnen besteed worden, dan het Tijdschrift, dat door het Fonds gesteund
wordt. De Vergadering heeft hiertegen geen bezwaar.

VII.
Aan de orde is verder de keuze van een Bestuurslid, in de plaats van den in October
aftredenden Bestuurder Dr. R. Fruin. Uit het voorgedragen dubbeltal, bestaande uit
de Heeren Dr. H. Kern en Dr. P.J. Blok, wordt eerstgenoemde gekozen. De Secretaris
zal hem van deze benoeming kennis geven.
De Voorzitter richt een woord van hulde tot den aftredenden Bestuurder, Dr. R.
Fruin, waarmede de Vergadering hare instemming te kennen geeft.
Daarna geeft de Voorzitter het woord aan den heer De Vries, die namens de
Transvaal-Commissie de Vergadering omtrent den uitslag van hare bemoeiingen zal
inlichten. Vooraf leest hij een pas ontvangen brief van de Heeren De Waal, expediteurs
te Durban voor, gedateerd 17 Mei, waarin bericht wordt, dat de kisten met boeken
aldaar in goeden staat aangekomen en verder verzonden zijn. Uit dezen brief blijkt,
dat op het oogenblik de eerste bezending te Pretoria aangekomen is.
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Voorts geeft de heer De Vries verslag van den inhoud dezer eerste bezending. Zij
bevat bijna alle beroemde dichters uit de 17e, 18e en 19e eeuw, voorts goede werken
over algemeene en vaderlandsche geschiedenis, o.a. Wagenaar, verder
populair-wetenschappelijke werken over natuur-, schei- en plantenkunde, daaronder
een volledig Album der Natuur van Harting. Al deze boeken, ongeveer 2000 deelen,
zijn netjes ingebonden, hetgeen een vereischte was, daar men in de Transvaal slechts
ingebonden boeken gebruikt, en boekbinders er niet te vinden zijn. De geheele
verzameling ziet er dus ook uiterlijk goed uit. Spreker neemt nu de gelegenheid te
baat, om deze zaak nog eens aan aller belangstelling aan te bevelen; want deze
bezending mag slechts een begin zijn, zij moet voortdurend aangevuld worden.
Daarom verzoekt de Commissie toezending van boeken maar vooral van geld. De
boekerij moet eene vertegenwoordigster van Nederlandsche taal- en letterkunde in
de Transvaal worden. Er is hier een nationaal belang in het spel, want het geldt niet
alleen den staatkundigen strijd met Engeland, maar ook dien tusschen het
Boerenhollandsch en het klassieke Nederlandsch. Dit laatste moet bekend blijven,
opdat de boerentaal er zich uit voede, en niet verbastere. Dit is het doel, waarmede
de Maatschappij de bibliotheek bijeenbrengt, een grootsch, edel doel, want vooral
voor eene kleine natie is een groot taalgebied van belang. Op die wijze werkt de
Maatschappij er toe mede om het aanknoopen van banden met Zuid-Afrika te
bevorderen. Daartoe wenscht spreker de leden op te wekken.
De Voorzitter dankt namens de Vergadering de Commissie voor hare bemoeiingen
en den heer De Vries voor zijne bezielende vaderlandslievende woorden.
Bij rondvraag neemt de heer Dyserinck het woord tot
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eene mededeeling omtrent het gedenkteeken voor Betje Wolff. De reden, waarom
dit nog niet tot stand is gebracht, ligt daarin, dat de Commissie besloten heeft tot den
aanleg van eene monumentale fontein, en dat zij met de uitvoering daarvan moet
wachten tot de Vlissingsche waterleiding zal gereed zijn. In het voorjaar van 1884
zal het monument verrijzen. Spr. vermeldt verder, dat ook Aagje Deken zal herdacht
worden, zoodat het gedenkteeken twee medaillons zal bevatten.
Daarna neemt de heer Campbell het woord, om den Voorzitter namens de
Vergadering te verzoeken, zijne rede voor de Handelingen af te staan. Daaraan wordt
door den heer Kuenen bereidwillig voldaan.
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de Vergadering.
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Mededeelingen gedaan in de Vergaderingen van
de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1882-1883.
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De miniatuur-couranten of lilliputters.
Door Mr. W.P. Sautijn Kluit.
Bij gelegenheid van mijn artikel over De Tolk der Vrijheid, enz., heb ik, in De
Nederlandsche Spectator van 3 Maart 1877, N0. 9, blz. 68, melding makende van
deze kleine blaadjes, gezegd, dat de lotgevallen daarvan een afzonderlijk hoofdstuk
uitmaken in de Geschiedenis der Nederlandsche Dagbladpers, en tevens gevraagd
of eene lijst van deze kortstondige literatuur ook te vinden was in zeker vlugschrift,
Physiologie van de Miniatuur-Couranten of Lilliputters; door de Redactie van het
Nieuwsen Advertentie-Blaadje voor Zwolle, Deventer, Zutphen, Apeldoorn. Deventer.
A. Ter Gunne. 1845. Nu ik sedert Februari 1881, dank zij de welwillendheid van den
Groningschen Hoogleeraar Dr. T.J. Halbertsma, in het bezit ben van een der zeker
weinige overgebleven exemplaren van dit overdrukje, 15 blz. 120, uit, naar ik vermoed,
N0. 92, van Dinsdag 11 November 1845, van genoemd Nieuws- en
Advertentie-Blaadje, dat oorspronkelijk slechts 10 Cts. kostte, wensch ik eene
uitvoeriger studie te wij-
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den aan die kleine blaadjes, in de hoop dat enkele der vele leemten nog door dezen
of genen tijdgenoot zullen worden aangevuld, al is, bij de onzekerheid waarin zelfs
de schrijver van bedoeld vlugschrift verkeerde of hij wel het geheele aantal dier
blaadjes kende, de kans hierop vrij gering.
In de Wet van den 16 Juni 1832, bevattende sommige wijzigingen in de bestaande
wetgeving nopens de regten van registratie, overschrijving en zegel, Stbl. N0. 29,
was in Art. 39, sub N0. 10, bepaald, dat van het zegel vrijgesteld waren: ‘de
aanplakbiljetten, berigten en aankondigingen, mitsgaders addressen van woning of
woonplaats, van welken aard, inhoud en bestemming ook, wanneer het papier, waarop
dezelve zijn gedrukt, geene grootere oppervlakte heeft dan twee vierkante
nederlandsche palmen’. Berichten en aankondigingen dus - want de plaatsing der
leesteekens laat hier geen ruimte voor eenigen twijfel - van welken aard, inhoud en
bestemming ook, nieuwsblaadjes derhalve, mits niet grooter dan twee vierkante
Nederlandsche palmen, konden alzoo reeds sedert Juni 1832 zonder zegelmerk
worden uitgegeven.
1. Hetzij dat de behoefte aan zoo iets niet sprak, hetzij dat niemand zoo aanstonds
op den inval kwam om partij te trekken van eene wetsbepaling die toeliet, ongezegeld,
en dus weinig kostbaar, nieuws aan den man te brengen, het is een feit dat gemelde
wet reeds een tiental jaren oud was, toen het eerste ongezegelde nieuwsblaadje het
licht zag. Wel is waar geeft de Physiologie geen dag van geboorte op van de
Nijmeegsche Vreemdenlijst of Nieuwsblaadje, dat het oudste dier blaadjes schijnt te
zijn, maar dat die dag nog in 1842 moet worden gezocht, komt mij vrij zeker voor.
Het werd ‘eenmaal 's weeks bij J.F. THIEME te Nijmegen uitgegeven, en bevatte,
behalve de namen der Vreemdelingen, in de voornaamste logementen
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gewaardschapt, stedelijke publicatiën, eenige onschuldige anecdoten of een versje,
waaronder de regtzinnigste ministeriële’, zooals de Physiologie er voor zijne lezers
van 1845 bijvoegde, ‘wel zijn naam zou durven zetten’.
2. ‘Een dito leverde de Boekhandelaar KRUIJT te Arnhem, dat, zoo mogelijk, nog
minder beduidde’. In de Arnhemsche Courant van Dinsdag 25 Juni 1839, N0. 99,
vond ik intusschen eene advertentie, d.d. ‘Arnhem, den 24sten Junij 1839’, luidende:
‘De Ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat van heden af aan de
Vreemdelingslijst iederen dag (uitgezonderd des Zondags) zal worden uitgegeven.
Om zich te abonneren en ter bekoming van nadere inlichtingen gelieve men zich te
vervoegen bij W.J. Kruijt, Uitgever van de Vreemdelingslijst’. Dit bericht brengt het
eerstgeboorte-recht van de Nijmeegsche Vreemdenlijst in gevaar.
3. Naar tijdsorde volgt nu ‘een Meppeler blaadje’, in de Physiologie onder N0. 5
vermeld, dat volgens haar in 1845 ‘nog ongedoopt’ was, maar reeds ‘sedert 4 Febr.
1843, elken Zaturdag te Meppel bij HAMEL en BOOM uitgegeven’ werd. Het scheen
‘op een goeden voet met het stedelijk- en Drentsch provinciaal bestuur te staan; zelfs
van AKERLAKEN en MENSO - twee zeer behoudende leden van de Tweede Kamer
voor Noord-Holland en Utrecht zitting hebbende - zouden er niet de minste ergernis
in vinden; wat vroeger wel het geval was, omtrent wijlen de Meppeler Courant, die
bij dezelfde Uitgevers verscheen. 't Was een fiksch oppositieblad, dat zelfs buiten 's
lands niet onbekend bleek te zijn’. Van die vroegere Meppeler Courant is mij verder
niets bekend; maar de tegenwoordige, waarvan de 40ste jaargang thans nog bij J.A.
Boom en Zoon te Meppel het licht moet zien, is derhalve, naar het schijnt, in 1843
als Lilliputter het leven ingetreden.
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Intusschen was in December 1842 bij de Tweede Kamer ingediend het Ontwerp der
Wet, die later bekend is geworden als Wet van den 3den October 1843, op het regt
van zegel, Stbl. N0. 47. Het was namelijk, ten gevolge van de invoering der nieuwe
burgerlijke wetgeving, noodzakelijk geworden de verschillende bestaande wettelijke
verordeningen omtrent de belasting, welke onder den naam van recht van zegel
geheven werd, aan eene herziening te onderwerpen, en door eene algemeene wet te
doen vervangen, waarbij tevens, zoo in het belang der ingezetenen als in dat van de
schatkist, die verbeteringen werden aangebracht, waarvan de ondervinding de
doelmatigheid had aangetoond. Bij Art. 27, letter C, N0. 1, van die wet, weldra bij
Kon. Besluit van 13 Maart 1844, Stbl. N0. 18, met 1 April 1844 in werking gebracht,
werd bepaald, dat van het zegelrecht waren vrijgesteld: ‘alle drukwerken, waarvan
het papier geene grootere oppervlakte heeft dan twee vierkante Nederlandsche
palmen’. Aan de bepaling der wet van Juni 1832 werd alzoo eene veel ruimere
strekking gegeven.
4. Nog vóór dat het Ontwerp op Vrijdag 15 September 1843 ter Tweede Kamer
in behandeling genomen en met 47 tegen 9 stemmen aangenomen werd, verscheen
op 2 September 1843 het Tielsche Weekblaadje als Lilliputter éénmaal 's weeks, en
in dien vorm bleef het bestaan tot het midden der maand Augustus 1844. ‘Als toen’,
zegt de Physiologie, ‘trok het de kinderschoenen uit, en tot jongeling opgegroeid,
nam hij nu den naam aan van ‘Tielsche Nieuwsbode’. Een jaar later werd het formaat
andermaal vergroot, en welligt zal hij nog eenmaal een GOLIATH worden. De inhoud
is doorgaans fiks, nog al kras. De Wespen (een tijdschriftje) duiden den heer
Apotheker CAMPAGNE te Tiel als Redacteur aan. De Gemengde Be-
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rigten heeten dan hier ook Mixturen. De heer C. CAMPAGNE is uitgever’. Ik voeg
hieraan toe, dat in bedoeld ‘tijdschriftje’, De Wespen, het orgaan van E.W. Van Dam
Van Isselt op den huize Ravestein te Geldermalsem bij Tiel, dl. 1, blz. 105 en 106,
en dl. 2, blz. 178, wordt gezegd, dat de uitgever van den Tielsche Nieuwsbode een
zwager, en de redacteur, die apotheker en dichter was, en in de wandeling de Tielsche
Apollo werd genoemd, een neef was van den Heer C.A. Thieme, den uitgever der
Arnhemsche Courant.
Naar de inlichtingen mij welwillend door den Heer H.J. Van Wessem te Tiel
verstrekt, kan ik verder hieraan toevoegen, dat genoemd Tielsch Weekblaadje, waarvan
N0. 1 op Zaterdag 2 September 1843 het licht zag bij den stads- en arrondissements
drukker C. Campagne, voorzien was van het stedelijk wapen. De inhoud, althans van
N0. 27, van Zaterdag 2 Maart 1844, bestond uit: ‘Predikbeurten bij de Protestanten;
Prijzen der granen op de markt te Tiel; Afvaart der stoombooten; Sluiting der poorten;
Waterhoogte; Gemengde berigten; Stadsnieuws; Algemeen wereldsch-beursberigt’,
en de lengte van het blaadje was 2 palm, bij eene breedte van 1 palm. Voor welken
prijs het verkrijgbaar was, blijkt niet. Maar toen op Woensdag 21 Augustus 1844 de
Lilliputter veranderde in Tielsche Nieuwsbode, Staat- en Letterkundig Weekblad, dat
elken Woensdag morgen werd uitgegeven, was de prijs ƒ 2 in het jaar binnen, en ƒ
2.25 buiten Tiel; die der advertentiën was toen van 1-6 regels 60 Cts., voor iederen
regel daarboven 10 Cts., behalve het zegelrecht. De vorm was nu, althans van N0.
53, van Woensdag 20 Augustus 1845, 2de Jaargang, een half vel ter lengte van 3.8
palm, bij eene breedte van 2.4 plam, en het blad was, behalve van een 1 Ct. zegelmerk,
voorzien van een vignet voorstellende een' postillon
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blazende op zijn' hoorn, en daarboven de woorden: ‘Honni soit, qui mal y pense’.
De inhoud bestond uit: ‘Politieke komkommertijd. Binnenlandsche berigten.
Buitenlandsche berigten. Mixturen. Burgerlijke stand. Waterhoogte. Advertentiën’.
Wat den redacteur, den Heer Peter Jan Campagne, een' neef van den uitgever, betreft,
deze, geboren te Tiel in 1785, en overleden in 1860, was apotheker, lid der plaatselijke
schoolcommissie, en lid der provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en
toevoorzicht in Gelderland, en werd in 1846 verkozen tot lid van den stedelijken
raad; in de eerste jaargangen van den Gelderschen Volks-Almanak komen gedichten
voor zoowel van hem als van Van Dam Van Isselt. Wanneer nu de Tielsche
Nieuwsbode in Tielsche Courant is herdoopt heb ik niet kunnen te weten komen;
maar wel weet ik, dat, blijkens De Bosch Kemper, Gesch. v. Nederland na 1830, dl.
4, Letterk. Aant., blz. 285, de Gouverneur van Gelderland, W.A. Schimmelpenninck
Van der Oye, in een schrijven, den 14den April 1848 uit Arnhem aan Mr. L.C. Luzac
gericht, melding maakt van de Tielsche Courant (te Arnhem geschreven), die een
kind van de Arnhemsche is.
Nu zegt de Physiologie verder: ‘Men moet den Tielsche Bode niet verwarren met
het Tielsch Weekblad, bij AS. VAN LOON, dat hemelsbreed, in geest en strekking,
van hem verschilt, en waarvan men met veel grond vermoedt, dat de Kantonregter
ENGELEN de pleegvader zou zijn. Omtrent de politieke gevoelens van dien heer kan
men nalezen de Gids van de vorige en deze maand, in de uitvoerige recensie van den
Heer POTGIETER, de Engelachtige dichterlijke Staatsvormen betreffende; - maar de
gewezen Rector is Kantonregter, aspirerende -?’
Bedoeld Tielsch Stads- en Arrondissements Weekblad,
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waarvan het Proefblad op Vrijdag 2 Februari 1844 het licht zag, en waarvan, blijkens
zijn levensbericht door Mr. W. Van de Poll, in Levensberichten dezer Maatschappij
1871, blz. 39, Dr. P.H. Tijdeman, Rector te Tiel, mede-oprichter was, werd 2 Juli
1869, bij gelegenheid der afschaffing van het dagblad-zegel, herdoopt in Nieuwe
Tielsche Courant. Wat den Kantonrechter Engelen betreft, deze was, na zich eenigen
tijd aan het Gymnasiaal Onderwijs te hebben gewijd, in 1843 Kantonrechter te Tiel
geworden, en heeft van 1850 tot 1853 het Kiesdistrict Amersfoort ter Tweede Kamer
vertegenwoordigd.
5. Nadat de nieuwe wet op het recht van zegel in het Staatsblad was verschenen,
werd, volgens de Physiologie, ‘het ‘Arnhemsche Nieuws- en Advertentie-Blaadje’
geboren met het jaar 1844. 't Verscheen tweemaal 's weeks bij G.W. VAN DER WIEL
te Arnhem, en, gedurende 1845, onder den titel van ‘Arnhemsche Miniatuur Courant’.
De heer Mr. ROBIDÉ VAN DER AA werd gedoodverwd met het redacteurschap, en
zoo dit juist was, zoo compromitteerde die onafhankelijke man zich geenszins
daarmede. Alleen zou men hem mogen raden, zijn stokpaardje,
Matigheidgenootschappen, wat minder à tort et à travers te berijden’. De hier
bedoelde Mr. C.P.E. Robidé Van der Aa was met Ds. O.G. Heldring van 1839 tot
1847 schrijver van De Volks-Bode. Een tijdschrift tot nut van 't algemeen. Van het
‘Arnhems Nieuws- en Advertentie-Blaadje’ nu, heb ik indertijd N0. 31, van Dinsdag
16 April 1844, onder de oogen gehad, en blijkens eene advertentie in de Arnhemsche
Courant van Dinsdag 3 December 1844, N0. 240, verscheen het geregeld tweemaal
per week, tegen den prijs van 40 Cts. franco door het geheele rijk in de drie maanden.
Van Bevervoorde spreekt verder in zijn Asmodée, N0. 36, van 7 Juni 1846, blz. 143,
van ‘N0. 22 de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

10
l'Arnhemsche Ex-miniatuur-Courant’, en in Le Courrier Batave, et Asmodée, N0.
10, van 16 Januari 1848, blz. 3, van ‘le Gelderland (ci-devant Arnhemsche
Ex-miniatuur-Courant)’, en bedoelde hiermede Gelderland. Nieuws- en
Advertentie-blad, zooals ten minste het opschrift van den Tienden Jaargang, 1853,
luidde, toen het blad sedert 15 November zelfs driemaal 's weeks werd uitgegeven.
In 1857 droeg het den naam van Geldersch Advertentie-Blad, en verscheen het
wederom tweemaal 's weeks, in 1861 slechts éénmaal 's weeks. Volgens het Algemeen
Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel bestond het nog in 1864, maar niet
meer in 1865.
6. Naar tijdsorde volgt nu ‘ons eigen Miniatuurtje’, zooals de Physiologie zegt,
maar door haar uit bescheidenheid het laatst behandeld. Het droeg den naam van
‘Nieuws- en Advertentie-Blaadje voor Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn,’ en
werd ‘sints 23 Maart 1844, tweemaal 's weeks te Deventer bij A. TER GUNNE
uitgegeven. Volgens het oorspronkelijk doel zou het eenvoudig ‘Nieuws van algemeen
of plaatselijk belang, en advertentien’ bevatten. Daar het zich hierin echter weldra
op eene onheusche wijze door het Stedelijk Bestuur gedwarsboomd zag, meende het
zich op een geheel onafhankelijk standpunt te mogen plaatsen, en onbewimpeld de
geheele waarheid te mogen zeggen, waar het zaken van algemeen belang, of ten nutte
der burgerij, gold. Deze roeping heeft de Redactie dan ook steeds in 't oog gehouden,
en daardoor, zoo zij zich durft vleien, onmiskenbaar nut gesticht. Hieraan schrijven
wij dan ook grootendeels het boven verwachting gunstige debiet toe, dat hetzelve
ten deel is gevallen, en dat nog dagelijks toeneemt. Ofschoon deelende in het gewoon
lot van de verbreiders der waarheid, n.l. van miskend en tegengewerkt
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te worden door hen, dien de duisternis liever is, dan het licht, verheugt het zich in
den ruimen bijval van alle weldenkenden, verlichten en onafhankelijken in den lande.
Dit doet dan ook Redactie en Uitgever blijmoedig en met ijver op den ingeslagen
weg voortgaan, waarvan zelfs het nieuwe Zegel-spooksel, de bullebak van VAN HALL,
hen niet zal afbrengen.’
De Wet van den 18den December 1845, die weldra den doodsteek geven zou aan
de Lilliputters - aldus genoemd naar Lilliput, de schepping van Jonathan Swift in
zijne in 1726 verschenen Gulliver's Travels, naar dat fantastisch oord waar de
bewoners niet grooter waren dan één duim - was geplaatst in het Staatsblad N0. 86,
dat de dagteekening droeg van 21 December 1845. Volgens Art. 2, alinea 3, van de
Wet, houdende Algemeene Bepalingen der Wetgeving van het Koningrijk, trad
derhalve op 10 Januari 1846 de nieuwe wetsbepaling in werking. Lilliputters dus,
die te zwak van gestel waren om een mannelijk leven te leiden, moesten hun bestaan
met het einde van December 1845 opgeven; maar diegenen onder hen, waarvan de
natuur krachtiger waarborgen opleverde voor het vervolg, traden daarentegen met
Januari 1846 in eene nieuwe gedaante te voorschijn. Tot dezen behoorde het Nieuwsen Advertentie-Blaaaje bij A. Ter Gunne te Deventer uitgegeven. Op 3 Januari 1846
trad het in 4 blz. kl. folio, in 2 kol. gedrukt, voorzien van het 1 C. zegel-merk, op als
Kaleidoskoop. Nieuws- en Advertentie- Blad, Zwolle, Deventer, Zutphen, Apeldoorn,
met het adres: ‘Ter Boekdrukkerij van Ter Gunne en C0. te Deventer’, en met een
vignet gevende een kijkje in den Kaleidoskoop. Het blad verscheen nu slechts éénmaal
's weeks, en wel des Zaterdags, tegen den prijs van 50 Cents in de drie maanden voor
Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn,
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en voor 62 1/2 Cent voor elders franco per post. De prijs der advertentiën was van
één tot 5 regels 25 Cents, en vijf cents voor elken regel meer, behalve 35 Cents
zegelrecht bij elke plaatsing. In het eerste nummer sprak ‘De Redactie van wijlen
den Lilliputter en den pas geboren Kaleidoskoop’ zijne lezers aldus aan:
‘Zietdaar een stouten Knaap, door een vergramden wijsgeer vrij onhandig de
kinderschoenen uitgetrokken en door zijnen voogd in een jongelingspak gestoken;
't bewijst al weer, dat men door slagen groeit, door kastijdingen groot wordt.’
‘Zietdaar uit eene rups, die kruipende zich op een beperkt terrein bewoog, een
vlinder ten voorschijn gekomen, om het geheele land door te fladderen, doch die
zich zooveel mogelijk wachten zal, in een ministriëel net gevangen te worden.’
‘Zietdaar een nietig voertuigje, (wij zijn niet nederig genoeg, om het, even als
onze Zwartsluizer collega het zijne, een ezels-wagentje te noemen), zietdaar, zeggen
wij, een klein karretje, vervangen door een fatsoenlijk rijtuig.’
‘Zietdaar de mug of moskiet, herschapen in den beloofden schorpioen.’
‘Zietdaar het kleine blaadje, waarvan sommigen zeiden: ‘juist goed voor zekere
plaats,’ uitgebreid tot het deftig formaat van eenen ASMODÉE.’
‘Zietdaar, eindelijk, een KALEIDOSKOOP u aangeboden, waarin alles in een
bonte mengeling zal te zien zijn.’
Die kaleidoskoop intusschen zou niet altijd, volgens zijnen naam, een
schoonheidskijker zijn, maar dikwijls leelijke dingen vertoonen, zooals de voorwerpen
in het vignet: eene bodemlooze Schatkist, een Chinees, een gedecoreerd Schaap, een
Moriaan met bezem en borstel, een paar Duiveltjes waaronder de géldduivel, een
Spinneweb,
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eene Grondwet en een Besluit, en verscheidene Kruizen. Ieder die den Lilliputter had
gekend, kende diens ‘natuere ende maniere van voorstelling, en in denzelfden geest
en trant’ zou de Kaleidoskoop voortgaan. Hij plaatste zich op een geheel onafhankelijk
standpunt. En de prijs van het blad, twee Gulden in het jaar, was zeer billijk; want
hiervan ging ruim 70 Cts. af aan zegelrecht, en men betaalde dus eigenlijk evenveel
als vroeger voor den Lilliputter, terwijl men 3 à 4 maal meer papier kreeg, en de
Asmodée van gelijke oppervlakte 6 Gld. kostte.
Of er van den Kaleidoskoop meer bundels bestaan dan dien de Amsterdamsche
Bibliotheek (Catal. 6de gedeelte, blz. 870) bezit, welke, behoudens een elftal gapingen,
loopt van 3 Januari 1846 tot en met 10 Juni 1848, is mij niet bekend. Naar de
mededeeling van den Heer C. Stoffel in den Volks-Almanak van 1875, blz. 17, was
dit blad bij het volk algemeen bekend onder den naam van ‘de Kalfskop’. Het hield
zich staande - zekere Willem Van der Linde Hzn. was de redacteur - tot in 1851 of
1852, toen het samensmolt met de sedert Januari 1846 bestaande Ysselbode, in latere
jaren (1858) Ysselblad geheeten1.
7. ‘Meer vrij’ dan het onmiddellijk vooraf vermelde Meppeler blaadje, zegt de
Physiologie, werd geschreven: ‘De ‘Zwartsluizer Nieuwsbode, in Correspondentie
met Hasselt, Genemuiden, Vollenhove, Blokzijl en Kuinre.’ Hij deed zijne eerste reis
op den 4 Julij 1844 - derhalve na het in werking komen der nieuwe zegelwet -, en
sedert verliet hij elken Zaturdag de woning van den, tevens in

1

Deze laatste opgave, naar stukken door mij gezien, komt niet overeen met een' oogenschijnlijk
zeer vertrouwbaren getuige, het Algemeen Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel,
in welks jaargang 1861 de IJsselbode voor het laatst voorkomt.
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wijn en spiritualiën handelenden, boekverkooper R. VAN WIJK ANTH. ZN. te
Zwartsluis’. Mij is omtrent dit blad verder alleen bekend, dat Van Bevervoorde in
Le Courrier Batave, N0. 9, du 9 Janvier 1848, pag. 3, spreekt van ‘le Zwartsluizer
Bode (feuille de Zwartsluis en Overyssel)’, en in N0. 18, du 12 Mars 1848, pag. 3,
van ‘R. VAN WYK. Rédacteur et éditeur du Zwartsluizer Bode’. Maar verder dan het
jaar 1848 schijnt het leven van dit blad niet te reiken. Althans in de Naamlijst van
Boekhandelaren in Nederland (voorlooper van het Alg. Adresboek voor den Nederl.
Boekhandel). Enz. Enz. Bijeengebragt door G.L. Koopman (Boekhandelaar te
Amsterdam). 's Hage, K. Fuhri, 1848, waaraan toegevoegd is eene lijst van dagbladen
die in dat jaar het licht zagen, wordt de Zwartsluizer Bode wel vermeld, maar niet
meer in den jaargang 1849.
8. ‘De ‘Zierikzeesche Nieuwsbode’,’ zegt de Physiologie, ‘kondigde het eerst zijn
bestaan aan in het midden der maand Augustus 1844, en heeft dit jaar (1845), den
18 dier maand, zijne eerste verjaring gevierd in een net rosé kleedje, en met eene
regt geestige feestrede. Het verschijnt driemaal per week bij den Heer P. DE LOOZE
te Zierikzee, en 't getal abonnementen bedraagt verre over de duizend. De legende
luidt, dat de Uitgever het eerst op het denkbeeld was gekomen, om een Lilliputter
uit te geven, toen BOUDEWIJN (J.L. Van der Vliet), bij een bezoek in zijne
geboorteplaats Zierikzee, hem een Handelsblad in miniatuur vertoond had, dat, uit
aardigheid, door de gezellen op de drukkerij van de Gebr. GIUNTA D'ALBANI in den
Haag, was gefabriceerd1,

1

Vrij zeker wordt hier bedoeld het kleine blaadje, groot 4 blz. 120, in 3 kol. gedrukt, zijnde
het denkbeeldig N0. 3787532 enz. van de Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen
Handelsblad, van Maandag 1 Januari 1844.
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en hem de uitgave van een blaadje, in dergelijk formaat, had aangeraden. En nu
maakt dezelfde BOUDEWIJN allerlei paskwillen op die blaadjes, speciaal op het
Zierikzeesche!!’ (zie lager).
De eenige Lilliputter dien ik bezit, dank zij nogmaals de welwillendheid van Prof.
Halbertsma, is de Zierikzeesche Nieuwsbode. Ter drukkerij van P. DE LOOZE, 2 blz.
120, in 2 kol. gedrukt, met een' postillon in galop tot vignet, van Vrijdag 23 Mei
1845, N0. 120, Eerste Jaargang. Het abonnement was twee en een halve Cent in de
week; enkele nummers kostten 2 Cents. De uitgave geschiedde op Maandag,
Woensdag en Vrijdag, des voormiddags. Advertentiën werden geplaatst à 10 Cents
de lange regel; voor elke plaatsing was men 35 Cents zegelrecht verschuldigd. Een
tweede nummer, door mij indertijd gezien bij den toenmaligen schrijver en uitgever
van De Reizende Nieuwsbode, den Heer W. Kok in de Tuinstraat alhier, was N0.
131, van Woensdag 18 Juni 1845, Eerste Jaargang, en derhalve moet N0. 1 op
Maandag 19 Augustus 1844 zijn verschenen. Daarentegen is later - want de
Zierikzeesche Nieuwsbode behoort tot de Lilliputters die het tegen hen uitgesproken
doodvonnis tot heden toe hebben overleefd, - gelijk reeds door mij is gezegd in De
Nederlandsche Spectator van 14 Apri 1877, N0. 15, in N0. 1503, van Woensdag 18
Augustus 1858 medegedeeld, dat het drie dagen vroeger, 15 Augustus, veertien jaren
was geleden dat de Zierikzeesche Nieuwsbode in het licht verscheen, en zijnen 25sten
verjaardag vierde het blad op Dinsdag 17 Augustus 1869.
9. ‘Het Utrechtsch blaadje’, verklaarde de Physiologie, ‘hebben wij nimmer te
zien kunnen krijgen. 't Is ook al dood en begraven (November 1845); 't moet gestorven
zijn aan eigene armzaligheid, en de ongeschiktheid van
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den Stichtschen bodem voor staatkundige vrijheid en verlichting.’ Gelukkiger dan
de Physiologie, kan ik mededeelen indertijd bij den reeds genoemden Heer W. Kok
te hebben gezien N0. 1, 2 en 3 van het Utrechtsch Nieuws- en Advertentieblaadje.
Ter drukkerij van J. van Boekhoven, Breedstraat, H. 410. 2 blz. 120, in 2 kol., van
Dinsdag 26, Donderdag 28, en Zaterdag 30 November 1844, Eerste Jaargang. Gelijk
men ziet verscheen het blaadje driemaal 's weeks; het kostte 39 Cents in de drie
maanden, terwijl de prijs der advertentiën was 10 Cts. de regel.
10. De meest beruchte Lilliputter is zeker geweest ‘de ‘Haagsche
Miniatuur-Nieuwsbode’,’ gelijk de Physiologie verder terecht aanteekent ‘een pendant
of liever parodie, wat inhoud en formaat betreft, van den ministriëlen ‘'s
Gravenhaagschen Nieuwsbode’,’ die ‘sedert 4 Juli jl. (1845), elken Vrijdag, met
allerlei nieuwigheden uit het breinpakhuis van den bekenden MEETER in de Residentie
rond trok, tot dat hij, twaalf togten gelukkig te hebben volbragt, ten gevolge dat zijn
patroon MEETER en zijn huisbaas P. MINGELEN, wegens het te sterk doen kleppen
van een Ooijevaar, achter de traliën raakten, stierf. De Bode, een vreemd verschijnsel!
was de eenigste der Lilliputters, die zich niet met advertentiën belastte, waarop de
ondernemers van dergelijke expeditiën anders zoo tuk zijn.’ Onder verwijzing naar
hetgeen door mij omtrent dit blaadje is medegedeeld in mijn artikel over De Tolk
der Vrijheid, enz., in De Nederl. Spectator van 3 Maart 1877, N0. 9, herinner ik alleen,
dat N0. 13, waarvan een exemplaar in het bezit is van den Heer J.P.J.W. Korndörffer,
Bibliothecaris der Kon. Milit. Academie te Breda, op Vrijdag 26 September 1845
verschenen, den dag dat MEETER werd gevangen genomen, het laatste nummer is
geweest.
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11. ‘De ‘Harderwijker Miniatuur-Courant’,’ zegt de Physiologie, ‘verschijnt sedert
Julij (1845) tweemaal 's weeks bij G.J. NIJENHUIS te Harderwijk. Men vindt er soms
nog al aardige en pikante zetten in, óf eigen vernuft óf van elders overgenomen.
Trouwens het stelen is eene zonde, die de Lilliputters, in meerdere of mindere mate
met de Staats-Courant en andere deftige Couranten, Maandwerken, Boeken, en zelfs
Verhandelaars in het Nut, gemeen hebben’. De opgave der Physiologie omtrent dit
blaadje was intusschen minder juist. Bij den Heer W. Kok toch heb ik indertijd gezien
de ‘Harderwijksche Miniatuur-Courant van Zaturdag den 2den Augustus 1845. N0.
1. Te Harderwijk, ter Stads-Boekdrukkerij van G.J. Nijenhuis, 2 blz. 120, in 2 kol.
Deze Courant verschijnt twee maal 's weeks des Dingsdags en Zaturdags. Het
abonnement is per Kwartaal 30 Cents binnen de Stad en 40 Cents franco per post
door het geheele Rijk. Men kan zich bij den Uitgever of aan het Post Kantoor te
Harderwijk abonneren. Advertentien worden geplaatst per 5 regels 25 Cents, voor
elke regel meer 4 Cents en 35 Cents Zegelregt voor elke plaatsing.’
12. ‘Den 20 September (1845) verscheen’, zooals de Physiologie zegt, ‘het, reeds
veel gerucht gemaakt hebbende ‘Steenwijker Nieuws- en Advertentie-Blaadje’ bij
W.J. LORGION te Steenwijk. Sedert komt het elken Zaturdag geregeld uit, met
gemengd nieuws, een allegaartje van anecdoten, Steenwijker gedachten, spreuken
en invallen, eene vrij drukke correspondentie, nog al personeel, enz. De Redactie
heeft het al spoedig te kwaad gekregen met de Zwolsche Courant, ter zake van zekeren
Huzaren-doctor ROODERMEEL (reeds in de vorige eeuw ad patres afgemarcheerd)
en zij is onnoozel genoeg, niet te begrijpen, dat zij door den geestigen Zwollenaar
voor 't lapje gehouden wordt’.
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13. ‘Twee dagen later’, zegt de Physiologie, derhalve 22 September 1845, ‘zag het
licht een ‘Groninger Nieuws- en Advertentie-Blaadje’ bij de Gebr. J. & J. OPPENHEIM
te Groningen, verschijnende driemalen in de week, en veeltijds nog met Bijlagen.
Wegens de uitgebreide marktprijzen, die men er in vindt, is het nog al belangrijk
voor den handel. Aan de politiek schijnt niet gedaan te worden; wel treft men er het
vaste bestanddeel van een Lilliputter, Gemengde Berigten, in aan, alsmede het
zoogenaamde Mengelwerk: anecdootjes, spreukjes, gedachjes, rijmpjes enz.’ - ‘Wat
is het toch jammer’, voegde de Physiologie hieraan toe, ‘dat deze laatste produkten,
nog zoo piep jong, weldra reeds het leven zullen moeten derven. 't Ware gewis beter,
dat zij nimmer het licht hadden gezien!’
14. Een Lilliputter waarvan de Physiologie geen melding maakt, is De Ontwaakte
Leeuw, omtrent welk blaadje vroeger door mij een en ander is medegedeeld in De
Nederlandsche Spectator van 3 Maart 1877, N0. 9. Ik heb daar gezegd dat deze
miniatuur van Meeter wel de dagteekening draagt van Maandag 22 September 1845,
maar toch inderdaad eerst op Woensdag 24 September is uitgegeven; een van de 100
verspreide exemplaren is in het bezit van den Heer J.P.J.W. Korndörffer, een tweede
is in handen van Mr. W.F. De Jonge te Utrecht. Naar aanleiding van hetgeen ik
vroeger mededeelde, dat namelijk de huiszoeking bij en de arrestatie van Mingelen
en Du Mée (bij wie het blaadje gezet en gedrukt was) in den loop van Vrijdag 26
September, weinige uren nadat Meeter was overgebracht, oorzaak is geworden dat
een tweede nummer van De Ontwaakte Leeuw nooit het licht heeft gezien, ofschoon
beweerd is dat er toch eenige afdrukken van het zetsel zijn genomen, dat door het
ge-
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recht, al ontbrak er ook hoofd en onderschrift aan, werd in beslag genomen, - berichtte
Mr. W.F. De Jonge mij indertijd, dat hij ook in het bezit was van een exemplaar van
dit tweede zeker zeer zeldzame nummer, evenals het eerste voorzien van een hoofd
en gedrukt bij J. Du Mée te 's Hage. Maar het is een dubbel blaadje slechts aan de
buitenzijden gedrukt; op de eene witte binnenzijde staat met potlood geschreven:
‘Dit blad is nimmer uitgegeven maar vóór de uitgave gesaisisseert, en op de
voorhanden zijnde exemplaren beslag gelegd’. In het hoofd is eene drukfout
achtergebleven, namelijk: Maandag, in plaats van Vrijdag 26 September 1845.
Waar een tijdgenoot als De Bosch Kemper, Gesch. v. Nederland na 1830, dl. 5, blz.
67, tot de ‘kleine blaadjes onder het zegelformaat’ zoo ten onrechte Asmodée, De
Ooijevaar, en De Ooijemoer brengt, was het verre van overbodig de lijst dier blaadjes
te geven, althans de poging daartoe te wagen. Een ander tijdgenoot, Jacobus Leunis
Van der Vliet, geboren te Zierikzee in 1815, overleden te 's-Gravenhage 11 November
1851, die als apothekersbediende in zijne geboortestad begon, en sedert 1845 het
algemeen bekende geschrift: De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en
Geschiedenis van den Dag, voor de beschaafde Wereld. Met platen en portretten.
Te 's Gravenhage, bij zich zelf tweemaal in de maand het licht deed zien, heeft zich,
in de aflevering van 1 Augustus 1845, blz. 93, volgenderwijs over de
Miniatuur-Couranten uitgelaten:
‘Terwijl men er zich in Frankrijk en Engeland op toelegt, om het formaat der
dagbladen te vergrooten, is men er bij ons te lande al meer en meer op bedacht
geworden, om bijzonder kleine dagblaadjes uit te geven, die niet grooter zijn, dan
gewone preêkbeurt-briefjes. Zij zijn een
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bepaald getal duimen lang en breed, en juist iets kleiner dan het formaat, waarop de
wet het zegel gelast. Zij zijn aldus, als het ware, een bespotting van het zegel, en de
goedkoopheid dier blaadjes wordt daardoor zeer vermeerderd. Daarom kan de
zoogenaamde gemeene man ze koopen en lezen, namelijk, als hij lezen kan en anders
laat hij het door zijne kinderen of buren doen. Hij wordt er door bekend met het
ineengedrongen nieuws uit andere hoeken der wereld, met de grieven van zijn eigen
gemoed en met de politiek van zijn vaderland, die hij echter uit die blaadjes op de
ongunstigste wijze leert kennen. Het zijn kleine wespjes, die op den adem der
hekelzucht het land doorvliegen, en meenigeen bitter steken. Reeds bezitten Arnhem,
Tiel, Utrecht, Zierikzee en Zwolle, zulke miniatuur-courantjes; zij beginnen doorgaans
met eene vreeselijke moordgeschiedenis; daarop volgen gewoonlijk eenige gemengde
berigten1, die meestal would be geestig zijn; daarna komt het een of ander ingezonden
stuk, een uitvloeisel van persoonlijken haat of een miniatuurvertoog over de belasting,
de herziening der grondwet, de ongenoegzaamheid der regering, gebreken in den
Koning, zijne zonen en dochteren, enz. Soms kan men er ook kleine epigrammen in
lezen, die over het algemeen den geest der oppositie ademen. Het valt niet te
ontkennen, dat deze voortbrengselen der periodieke drukpers niet gunstig werken
op de ontwikkeling, den smaak en de rust en vredelievendheid van het volk, en vrij
waarschijnlijk is, dat het lezen van zulke blaadjes invloed heeft gehad op de onrustige
bewegingen in Zierikzee2. Daar de uitgevers goede zaken doen met deze

1
2

Volgens de Physiologie was die rubriek eene vinding van de Kamper Courant.
Natuurlijk tusschen Augustus 1844 en Juli 1845.
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miniatuur-courantjes, zal men weldra in iedere stad van eenige beteekenis, het
voorbeeld der genoemde steden zien volgen, en indien er geen wijziging komt op de
zegelwet, en indien zulk een blaadje in handen wordt gesteld van een geestig
redakteur, die der oppositie is toegedaan, dan kunnen zij zeer gevaarlijk worden voor
het bestuur des lands’.
De Physiologie evenwel betwijfelde ‘het ten sterkste dat de Heer VAN DER VLIET,
alias BOUDEWIJN, die blaadjes wel goed gelezen (had). Misschien (had) hij het alleen
maar van hooren zeggen, of dat hij ze allen (beoordeelde) naar wijlen het Haagsche
Lilliputtertje van MEETER’.
Dit laatste vermoeden komt mij verre van ongegrond voor, want het heeft er veel
van alsof juist Meeter met zijnen Haagsche Miniatuur-Nieuwsbode de Lilliputters
in een' slechten reuk heeft gebracht, en dat hij heeft gemaakt, dat die blaadjes, die
de Kamper Courant, blijkens de Physiologie, wegens hunnen stekeligen inhoud,
moskieten of muggen noemde, door een' Amsterdammer in het Journal du Commerce
d'Anvers met den vereerenden titel van ‘libellen eener KANAILLE-PERS’ konden
worden bestempeld. ‘De eerste Lilliputters’ toch hadden, volgens de Physiologie,
‘niet veel om het lijf, en bevatten, bijna uitsluitend, nieuws van plaatselijk belang’.
Onder de toenmalige tijdsomstandigheden evenwel moest het weldra anders worden.
Wien toch, niet al te jong van dagen, staat het niet levendig voor den geest, hoe de
zoogenaamde Vrijwillige Leening sedert de laatste dagen van 1843 onder alle standen,
in alle kringen, door oud en jong werd besproken en weerzin verwekte; hoe een jaar
later de ontevredenheid toenam door de verwerping van het zoo vurig gewenscht
voorstel tot grondwetsherziening; hoe weinig tijds daarna de aardappelenziekte
gepaard met
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duurte van andere levensmiddelen in sommige plaatsen ongeregeldheden veroorzaakte;
alles te zamen verschijnselen des tijds in overvloed om zich af te spiegelen op de
kleinst mogelijke ruimte papier waarover de pers te beschikken had. Zoo dan moet
de loop der omstandigheden hebben teweeggebracht, dat de kleine blaadjes, die onder
begunstiging eener wetsbepaling van 1832, algemeener gemaakt in 1843, ongezegeld,
dus zeer goedkoop, het licht konden zien, en oorspronkelijk slechts onschuldige
nieuwsblaadjes waren, geheel overeenkomstig hun karakter, in de jaren 1844 en 1845
het staatkundig nieuws van den dag moesten meedeelen waarvan ieder den mond
vol had, en dat wel wegens beperkte ruimte in een' vorm zoo bondig, puntig mogelijk,
en bij de algemeene stemming in afkeurenden zin. Eijlart Meeter vervulde hier stellig
en zeker in 1845 eene hoofdrol.
Zóó door de bepalingen van de Wet zelve te worden gefopt en aangevallen, was
voor Van Hall, op wien, als de ziel der regeering, alle slagen neerkwamen, wat kras!
Maar de door en door gevatte staatsman wist wel raad! In de bijeenkomst der Tweede
Kamer van Maandag 27 October 1845, één maand dus nadat Meeter reeds achter
slot was gebracht, kwam eene Koninklijke Boodschap in, met daarbij behoorend
Ontwerp van Wet en Memorie van Toelichting, van den 24sten October. Dat ONTWERP
den
VAN WET tot wijziging van de Wet van den 3
October 1843 (Staatsblad N0. 47),
op het Zegel, medegedeeld in de Nederlandsche Staats-Courant van Dinsdag 28
October 1845, N0. 255, blz. 1, kol. 1, was van den volgenden inhoud:
‘WIJ WILLEM II, ENZ.’
‘Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat de vrijstelling van zegel, bij de
wet van 3 October 1843
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(Staatsblad n0. 47) toegekend aan drukwerken waarvan het papier geene grootere
oppervlakte heeft, dan twee vierkante Nederlandsche palmen, tegen de oorspronkelijke
bedoeling is te baat genomen tot de ongezegelde uitgifte van nieuwsbladen van die
verkleinde oppervlakte, en dat die wet alzoo behoort te worden gewijzigd’,
‘Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan
bij deze:’
‘Eenig, artikel.’
‘Artikel 27, letter C, n0. 1 der wet van 3 October 1843 (Staatsblad n0. 47) wordt
voortaan gelezen als volgt:’ ‘Alle drukwerken, waarvan het papier geene grootere
oppervlakte heeft dan twee Nederlandsche palmen, met uitondering der dagbladen,
couranten en nieuwspapieren’.
‘Lasten en bevelen, enz.’
De hierbij behoorende Memorie van Toelichting luidde als volgt:
‘In art. 39, n0. 10, der wet van den 16den Junij 1832 (Staatsblad n0. 29) zijn van
het zegel vrijgesteld ‘de aanplakbiljetten, berigten, aankondigingen, mitsgaders
adressen van woning, wanneer het papier geene grootere oppervlakte had dan twee
Nederlandsche palmen’.
‘Eene gelijke vrijstelling van zegel is in de wet van 3 October 1843 (Staatsblad
0
n . 47) toegekend, maar de algemeenheid der uitdrukkingen in art. 27, litt. C, n0. 1
dier wet voorkomende, heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van ongezegelde
nieuwsblaadjes, welke, in een verkleind formaat uitgegeven, en onder de geringere
volksklasse verspreid, eene begunstiging boven andere dagbladen genieten, op welke
derzelver strekking en inhoud geenszins eenige aanspraak geeft’.
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‘De vrijstelling, gelijk de wet van 16 Junij 1832 uitwijst, was uitsluitend bestemd,
om geringere neringen en bedrijven aan welke men, door gedrukte berigten, eenige
bekendheid tracht te geven, in derzelver uitoefening niet te bezwaren of te
belemmeren’.
‘Het is uit dit tweeledig oogpunt, dat de wet van 3 October 1843, op het zegel,
eene verduidelijking vereischt; eene geringe verandering zal aan het oogmerk voldoen,
en eene vrijstelling doen vervallen, welke noch door het het belang der schatkist,
noch door dat der maatschappij gevorderd wordt’.
Hoe andere Lilliputters dit wets-ontwerp beoordeelden is mij niet bekend, maar
blijkens de Physiologie sprak het ‘Nieuws- en Advertentie-Blaadje voor Zwolle,
Deventer, Zutphen en Apeldoorn’ in N0. 90, van Dinsdag 4 November 1845, er het
volgend oordeel over uit:
‘De Heer VAN HALL gelieft te zeggen, tot aanprijzing van zijn voorstel, om de
Lilliputters den nek te breken, dat zij ‘eene begunstiging boven andere dagbladen
genieten, op welke derzelver strekking en inhoud geenszins eenige aanspraak geeft’,
waarom wordt voorgesteld, ‘eene vrijstelling (van zegel) te doen vervallen, welke
noch door het belang der Schatkist, noch door dat der Maatschappij gevorderd wordt’.’
‘Dat de strekking en inhoud van enkele dier blaadjes, welke niet onder den plak
staan van Gemeente-besturen, (gelijk het Zierikzeesche, het Arnhemsche, het
Harderwijker en het onze) den Ministers niet bevallen, gelooven wij geredelijk:
niemand toch wordt, bij kwade zaken, gaarne op de vingers gezien; en dat zij vooral
met leede oogen aanzien, dat ook de mindere standen, wegens de min kostbaarheid
dier blaadjes, onderrigt worden, hoe er al zoo met de natie gehandeld wordt, is geheel
natuurlijk’.
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‘Dat het belang der Schatkist er door benadeeld zoude worden, is eene in 't oog
vallende onwaarheid. Integendeel, de MIRIS trekt van de Miniatuurtjes. Voor elke
advertentie, die er in geplaatst wordt, betaalt men even zoo goed 34 1/2 Ct. alsof zij
in een gewoon dagblad werd opgenomen; en vele dier advertentiën, hoofdzakelijk
in plaatsen waar geene andere dagbladen verschijnen, als Zutphen, Apeldoorn,
Harderwijk, Zwartsluis, Steenwijk, Meppel enz. enz. zouden achterwege blijven,
waarvoor thans aan de Schatkist geofferd wordt. Ons blaadje alleen draagt nog pl.
min. 100 gulden 's jaars daartoe bij; eene geringe som, wel is waar, in vergelijking
tot een Budjet van 70 millioen; maar rekent onze Minister van Finantiën niet zelf,
dat veel kleintjes één groote maken? Ook de gewone Couranten worden door hare
zusjes geenszins benadeeld. Zij worden er niet minder om gelezen; integendeel
wekken deze laatste den lust op, om ook met de volwassenen kennis te maken. Ze
zijn voor velen het A B C boek der Couranten-lectuur. Dat die blaadjes tegen het
belang der Maatschappij zouden zijn, is insgelijks eene onwaarheid. Men moet hier,
in plaats van Maatschappij, MINISTERS lezen, en dan is het volkomen waar’.
‘Het belang van Ministers toch, en van alle Aristocraten en Oligarchen, zoo groote
als kleine, is immers, dat het volk zwijge, geloovig vertrouwe, hen love en prijze, en
blijmoedig betale! En vordert, daarentegen, het belang der Maatschappij, der Natie,
niet, dat men haar naar waarheid inlicht, hare regten, verpligtingen en belangen leert
kennen, de gelegenheid aanbiedt, om zich opentlijk te kunnen beklagen of verdedigen,
wanneer haar onregt geschiedt; dat onwettige handelingen, door wie ook begaan,
aan het licht worden gebragt? Ook het gerief en voordeel, dat er, niet alleen voor de
neringdoenden (dit geldt
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toch bij onzen wijsgeerigen Minister in Nederlandschen zin, niet veel), maar ook
voor den partikulier in gelegen is, om op eene spoedige en minkostbare wijze iets
van plaatselijke strekking aangekondigd te krijgen (waartoe anders geene dan veel
kostbaarder en minder doelmatige middelen bestaan), meenen wij wel degelijk in 't
belang der Maatschappij te moeten rekenen’.
‘Van de eene zijde wordt gewerkt op de verliGting (onzer beurzen); van de andere
op de verliCHting (van den geest). Vandaar de verschillende belangen’.
‘Wij tarten de Ministers, ons aan te toonen, dat één der thans nog bestaande
blaadjes, in strekking en inhoud eenen verderfelijken geest hebben aan den dag gelegd,
die maatschappelijke banden konden schaden? Hebben zij niet al de pogingen, die
door het graauw hier en daar, ter verstoring der rust werden aangewend, ten sterkste
afgekeurd, en tot orde en onderwerping aan de wetten, met alle kracht aangemaand?
Moet dit eene nadeelige strekking, een gevaarlijken inhoud heeten?’
‘Men leze die blaadjes en oordeele! Maar de bijl ligt aan den wortel! Van eene
Tweede Kamer is geen heil voor ons te wachten. Wij zijn echter op den slag
voorbereid, en weten wat ons te doen staat’.
Een week later bleek in de Nederlandsche Staats-Courant van Donderdag 13
November 1845, N0. 269, blz. 2, kol. 2, van het aanvankelijk oordeel door de Tweede
Kamer over het wets-ontwerp uitgesproken. In het verslag namelijk ‘in Centrale
afdeeling vastgesteld, op Dinsdag 11 November 1845’ werd gezegd, dat ‘reeds bij
gelegenheid van de behandeling der wet van den 16den Junij 1832 (Staatsblad n0.
29)’ - ‘in eene der afdeelingen van de Tweede Kamer de vrees (was) te kennen
gegeven, dat de daarbij verleende vrijstelling tot ontduiking
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van het regt aanleiding zou kunnen geven, in welke vrees de Regering destijds, bij
de meerdere bepaaldheid der gebezigde uitdrukking, verklaarde niet te kunnen deelen’.
Verder werd in het verslag gezegd:
‘Bij het voorloopig onderzoek van deze voordragt heeft de groote meerderheid
der leden van de Tweede Kamer verklaard zich met dezelve te kunnen vereenigen.
Aan eenige literale bedenkingen, welke bij die gelegenheid in het midden gebragt
zijn, is de Regering door eene gewijzigde redactie te gemoet gekomen, terwijl zij
ten aanzien van de bedenking of marktberigten in klein formaat, die thans aan geen
zegel onderworpen zijn, daarvan in het vervolg vrijgesteld zouden blijven, bij hare
beantwoording eene geruststellende verzekering heeft gevoegd’.
‘Bij het nader onderzoek in de afdeelingen hebben enkele leden evenwel de vrees
geuit, dat die verzekering in de toepassing welligt onvoldoende zoude kunnen zijn,
om aan de bedoelde marktberigten het voorregt der vrijstelling op den duur te
waarborgen, weshalve zij den wensch te kennen hebben gegeven, dat de vrijstelling
alsnog in de wet zelve met name worde uitgedrukt’.
‘Terwijl overigens de beantwoording door de groote meerderheid voor kennisgeving
is aangenomen, hebben daarentegen sommige leden hun leedwezen betuigd wegens
de onvolledigheid van dat antwoord, in hetwelk niet alle punten, die in het voorloopig
verslag waren aangeroerd, zijn opgenomen en behandeld, en waarbij zelfs eene zeer
belangrijke bedenking, waaraan door sommige dier leden veel gewigt werd gehecht,
geheel met stilzwijgen is voorbijgegaan’.
‘Die bedenking namelijk betrof de geheele strekking van het wetsontwerp, waarin
sommige leden gemeend hadden het geheime oogmerk te bespeuren om de vrijheid
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der drukpers te fnuiken, door de uitgave en verspreiding van kleinere nieuwsblaadjes
te belemmeren en tegen te gaan. Zij hadden zich te dien opzigte op de memorie van
toelichting zelve beroepen, waarbij, als eene reden tot opheffing der genotene
vrijstelling, was gewezen op de strekking en den inhoud van die nieuwsblaadjes;
hetgeen dan ook bij gelegenheid van het voorloopig onderzoek aan de meerderheid,
die in de aangebodene voordragt niet anders dan eene belastingwet had gezien,
aanleiding had gegeven om het verlangen te uiten, dat in den considerans meer
duidelijk zou worden opgegeven, uit welk oogpunt de tegenwoordige voordragt
eigenlijk moest worden beschouwd’.
‘Het stilzwijgen nu, hetwelk omtrent dit geheele punt in de memorie van
beantwoording bewaard is, heeft de aandacht van onderscheiden leden getrokken,
die meenden dat de Regering inderdaad beter zou hebben gedaan om de staatkundige
strekking van hare voordragt niet te willen verbergen of ontveinzen. Enkele dier
leden beschouwden dat stilzwijgen als veelbeteekenend, en als een blijk dat hunne
opvatting ten aanzien van de voornaamste zoo niet eenige bedoeling dezer voordragt
geenszins van grond ontbloot was geweest. Zij verklaarden overigens in het streven
der Regering, om met behulp eener belastingwet de vernietiging der kleine dagbladen
en nieuwspapieren tot stand te brengen, een ongeoorloofd en ongrondwettig middel
te zien ter verkorting van de vrijheid der drukpers, - een middel, hetwelk trouwens,
naar het gevoelen dier leden, voor zeer ontoereikend te houden is, vermits het zeer
gemakkelijk zal zijn, door verandering van vorm en inkleeding, deze nieuwe
wetsbepaling te ontduiken. Zij oordeelden daarteboven, dat de uitdrukking
nieuwspapieren, in deze voordragt gebezigd, aanleiding zal geven
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tot veelvuldige fiscale vexatien en toepassing dezer wet tegen haren zin en bedoeling.
Zij hebben eindelijk doen opmerken, dat de Regering bij deze voordragt van eene
verkeerde onderstelling is uitgegaan, daar zij niet konden toegeven, hetgeen in den
considerans van het wets-ontwerp wordt gezegd, dat het de bedoeling der wet van
3 October 1843 niet zoude zijn geweest, de kleinere dagbladen van het zegel vrij te
stellen’.
De ‘literale bedenkingen’ bij het voorloopig onderzoek opgeworpen, waaraan de
Regeering door eene gewijzigde redactie te gemoet kwam, moeten, bij vergelijking
van het Ontwerp met de Wet, zooals die later in het Staatsblad N0. 86 van 1845
verscheen, hierin hebben bestaan, dat in den considerans de uitdrukking ‘verkleinde
oppervlakte’ minder gewenscht werd geacht, en vervangen werd door de woorden
‘kleinere oppervlakte’, en dat in het eenig artikel voor ‘twee Nederlandsche palmen’
de aanwijzing ‘twee vierkante Nederlandsche palmen’ wenschelijk werd gekeurd,
geheel in overeenstemming én met het bepaalde in den considerans van het
wets-voorstel, én met den inhoud van de wet van 1843. Verder werd nog in het eerste
lid van het eenig artikel de uitdrukking: ‘wordt voortaan gelezen als volgt’, veranderd
in ‘zal luiden als volgt.’
In de zitting der Tweede Kamer van Vrijdag 14 November 1845 kwam het
wets-ontwerp in beraadslaging. De rij der sprekers werd geopend door Mr. B. Wichers,
den Vice-President van het Provinciaal Gerechtshof van Groningen, die zich vroeger
sterk tegen de regeering had uitgelaten, en door de Staten van Groningen op 19 Juli
1844 afgevaardigd was ter vervanging van den, eerst sedert 1843 zitting hebbenden,
en acht dagen vroeger plotseling overleden 35 jarigen Groningschen Advocaat Mr.
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Tj. P. Tresling; weldra meer bekend als een der negen mannen die een voorstel tot
grondwetsherziening deden, werd hij reeds op 7 Juli 1846, tengevolge van welke
ininvloeden ook, vervangen door Mr. C.M. Nap, maar dertien jaren later, toen de
Heer S. Blaupot ten Cate, wegens zijne benoeming tot Inspecteur van het Lager
Onderwijs in de provincie Groningen, op 6 Augustus 1859 zijn ontslag nam als lid
der Tweede Kamer, werd Mr. B. Wichers op 30 Augustus andermaal gekozen, en
nam hij op 20 September zitting; op 23 Augustus 1863 nam hij wegens gevorderden
ouderdom zijn ontslag, en werd op 16 September daaraanvolgende vervangen door
Mr. J.H. Geertsema Cz. Blijkens de Nederlandsche Staats-Courant nu, waarin destijds
de beraadslagingen in de Tweede Kamer gehouden zoo uitvoerig en onpartijdig
werden medegedeeld als mogelijk was, van Maandag 17 November 1845, N0. 272,
blz. 3, kol. 2, bestreed Mr. Wichers het wets-ontwerp in de volgende bewoordingen:
‘Het bij dit wets-ontwerp voorgedragen middel is nadeelig in strekking, en het
denkbeeld, waarvan men daarbij uitgaat, is onjuist en het gevolg eener verkeerde
voorstelling. De strekking der wet blijkt duidelijk uit de memorie van toelichting.
Tot nu toe waren kleine nieuwsblaadjes vrij van zegel, maar er zijn zoodanige blaadjes
in het licht verschenen, wier strekking de Regering niet goed kan keuren, en nu wil
zij door middel van het zegelregt derzelver uitgave bemoeijelijken. Ziet daar dus
eene belasting gebezigd tot het bereiken van een staatkundig doel, en de Kamer
geroepen om over eene staatkundige gelegenheidswet te beraadslagen. De spreker
vraagt of de bestaande strafwetten, gedeeltelijk ook afkomstig van den op zijn gezag
zoo naijverigen Franschen Keizer, dan niet genoegzaam zijn om aanranding der Re-
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gering, burgertwisten, oproer, hoon en laster te beteugelen; en of de regterlijke magt
dergelijke overtredingen straffeloos laat bedrijven? Neen, op de regterlijke magt
kleeft niet de blaam, dien men ingewikkeld haar heeft willen aanwrijven. Men kan
de bestraffing der misdrijven, welker voorkoming men bij het wets-ontwerp op het
oog had, gerustelijk aan de voorziening der strafwet en het oordeel des regters
overlaten. Eene belastingwet moet uit een zuiver finantieel oogpunt worden
daargesteld; eene strafwet alleen moet het voorkomen van misdaden ten doel hebben.
Bij het tegenwoordig wets-ontwerp is dit onderscheid niet in het oog gehouden, en
bestaat er in dit opzigt verwarring van begrippen, die de spreker voor strijdig houdt
met de eerste beginselen eener beschaafde wetgeving. Door de aanneming van het
wets-ontwerp zou, zijnes inziens, eene schrede gedaan worden op eenen weg, die op
donkere bijpaden uitloopt. Want wat zal verhinderen, dat men, na eene eerste schrede
gedaan te hebben, eene schrede verder ga? Het verwacht wordende nieuwe
Strafwetboek zou men op die wijze eveneens aan een daaraan geheel vreemd doel
dienstbaar kunnen maken; men zou daarbij eene gedeeltelijke verbeurdverklaring
van goederen kunnen opnemen, op grond dat alleen de geheele verbeurdverklaring
bij de grondwet verboden is. Tot zulke schromelijke gevolgen leidt het, wanneer
men eenmaal de eigenaardige perken overschrijdt. De spreker toont vervolgens aan,
van welke onjuiste denkbeelden en voorstellingen de Regering, zijnes inziens, ten
deze is uitgegaan. Zoo wordt in de memorie van toelichting gezegd, dat de kleinere
nieuwsblaadjes eene begunstiging boven de grootere genoten en dat men deze
begunstiging wil doen ophouden. Deze voorstelling der zaak acht hij onjuist. Er is
geene bevoorregting mogelijk, dan waar
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eigenaars of bezitters zijn, en de Regering heeft dus te kennen willen geven dat de
uitgevers van kleinere dagbladen thans boven die van grootere dagbladen begunstigd
zijn. Maar zijn, vraagt de spreker, de uitgevers der groote dagbladen altijd andere
personen dan die van kleinere bladen? Dit is het geval niet of zou dit wel niet altijd
blijven en de uitgever van beiderlei soorten van bladen zou dus ten gevolge der
voorgedragene wet, dikwijls dubbel belast worden en meer moeten betalen dan
vroeger. Hieruit blijkt reeds de onjuistheid van dit denkbeeld der Regering
genoegzaam. De spreker merkt ten dezen aanzien nog op, dat elke belasting steunt
op de behoefte van den Staat, en wanneer het voor die behoefte noodzakelijk is den
eenen te belasten, volgt daaruit nog niet dat ook de andere belast moet worden. De
wet heeft bepaald, dat van de bladen van eene gegevene grootte eene belasting zal
worden voldaan en van die beneden de aangewezene grootte niet. Hierdoor nu wordt
geene bevoorregting der kleinere dagbladen daargesteld, maar dit toont alleen, dat
de behoefte der schatkist niet zoo groot is, dat er eene belasting op eene ruimere
schaal noodig wordt geacht. - Een ander onjuist denkbeeld, waarvan de Regering ten
deze is uitgegaan, is, volgens den spreker, dat het de bedoeling der wet van October
1843 geweest zou zijn, om ook de kleinere bladen aan een zegelregt te onderwerpen,
om welke bedoeling te bewijzen de Regering tot de wet van Junij 1832 opklimt.
Daarlatende of het in het algemeen rationeel is bij de toepassing eener wet, hare
bedoeling op te maken uit eene andere die tien jaren vroeger gemaakt is, merkt de
spreker aan, dat dit beweren, zijnes inziens, geheel strijdig is met den aard eener
belastingwet, omdat de behoefte der schatkist op het eene tijdstip geheel anders kan
ge-
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geweest zijn dan op het andere, en men bij de eene wet van geheel andere
grondstellingen kan zijn uitgegaan dan bij de andere. Dit geldt ten opzigte van alle
belastingwetten, maar vooral in het onderwerpelijk geval. In den considerans toch
der wet van 1832 wordt gezegd: ‘en willende tevens de uitvoering der tot dit
onderwerp betrekkelijke bepalingen, zoo veel mogelijk, verduidelijken en
vereenvoudigen, in afwachting der na de invoering der nieuwe Nederlandsche
burgerlijke wetgeving voor te nemene herziening der wetten op de indirecte
belastingen’, zoodat door de herziening, welke na de invoering van het Burgerlijk
Wetboek, in verband daarmede noodzakelijk was en in 1843 heeft plaats gehad, alle
vorige bepalingen omtrent het zegelregt ophielden van kracht te zijn. Daarom werd
dan ook bij de wet van 1843 in art. 45 bepaald, dat alle vroegere wettelijke
verordeningen op het regt van zegel vervielen, behoudens de vrijstellingen vermeld
in art. 27, n0. 71 dier wet, en in dit artikel werden onderscheidene bij vroegere wetten
verleende vrijstellingen alle bij name opgenoemd en bestendigd. Wat intusschen zou,
wanneer het bestredene denkbeeld der Regering waarheid was, eenvoudiger geweest
zijn dan dat de wet van 1843 daarbij ook de hier in aanmerking komende bepaling
der wet van 1832 vermeld had? Aan vergissing valt hier niet te denken, want de
aanhaling der uitzonderingen heeft tot twaalf malen toe plaats. De wetgever van 1843
had dus niet dezelfde bedoeling als die van 1832. In het genoemde art. 27, n0. 71,
waar het bestendiging van vroeger verleende vrijstellingen geldt, wordt gezegd:
‘worden in stand gehouden de vrijstellingen, bepaald,’ enz. terwijl ten opzigte van
de zaak in geschil eene andere uitdrukking gebezigd wordt, namelijk: ‘van het
zegelregt zijn vrijgesteld’. De algemeene uit-
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drukking in art. 27, C, n0. 1 is dus én naar de letter én naar den geest der wet ook op
kleine bladen toepasselijk en het voorgedragen wets-ontwerp bevat alzoo niet eene
autentieke interpretatie der wet van 1843, maar is inderdaad eene nieuwe belastingwet,
tot iets anders moetende strekken, dan daarbij wordt opgegeven.’
Een tweede bestrijder van het ontwerp was Mr. S. Baron Van Heemstra, die 9 Juli
1844 door de Staten van Friesland tot lid der Tweede Kamer gekozen, weldra ook
behoorde tot het bekende negental, van 30 Juni 1848 tot 31 October 1849 Minister
voor de zaken der Hervormde en andere eerediensten was, weinige dagen later
andermaal lid der Kamer voor Leeuwarden tot 20 Augustus 1850, daarna Commissaris
des Konings in Utrecht tot 31 Maart 1858, daarop in Zeeland tot 2 Maart 1860,
Minister van Binnenlandsche Zaken tot 31 Januari 1862, eindelijk voor de derdemaal
lid der Kamer voor Middelburg van September 1862 tot December 18641. Deze
spreker was ‘in de eerste plaats, van oordeel, dat de aanleiding tot het indienen dezer
wet verkeerd is opgegeven, en zal bij de behandeling van dit punt de Regering volgen
in hare eigene beschouwingen. De thans bestaande zegelwet geeft vrijstelling van
het zegel aan blaadjes beneden eene bepaalde grootte. Het gevolg daarvan is, gelijk
de Regering zegt en de spreker beaamt, geweest, dat er ongezegelde nieuwsblaadjes
ontstaan en verspreid zijn geworden, die in een verkleind formaat worden uitgegeven.
Wat de inhoud dier blaadjes betreft, de spreker verklaart ze niet te kennen. Hij wil
echter met de Regering aannemen, dat zij zich niet alleen bepalen tot het vermelden
van nieuws; dat daarin verkondigd wordt wat men niet

1

Zie zijn levensbericht door Mr. J. Dirks in Levensb. dezer Maatschappij 1865, blz. 180.
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gaarne verkondigd zag; dat zij een satiriek karakter bezitten, en daarin met meerdere
scherpte de Regering zelve wordt aangevallen. Had men in die blaadjes de
beschouwingen der Regering goedgekeurd, deze wet zou niet aangeboden zijn. Nu
echter, omdat men de strekking dier blaadjes verkeerd achtte, omdat de daden van
het bestuur daarin beoordeeld worden op eene wijze die men niet gaarne zag, wil
men ze van hun bestaan berooven. Daarin ligt dus de aanleiding tot het indienen
dezer wet. Maar, naar het oordeel des sprekers, is het beneden de waardigheid der
Regering om tot eenen strijd tegen dagbladschrijvers af te dalen. Zij moet in haar
zelve kracht genoeg bezitten om zich aan zulke aanvallen niet gelegen te laten liggen.
Men heeft naar een middel rondgezien om daaraan een einde te maken. Slechts één
middel had daarbij in aanmerking bëhooren te komen, namelijk, dat de minister van
Justitie door de procureurs-generaal liet vervolgen de schrijvers van zoodanige
blaadjes, die onrust stoken. Maar neen, de magt der justitie schoot hier te kort, en
men wil dus door eene belastingwet bereiken, hetgeen niet door eene toepassing der
strafwetten te verkrijgen was. - Dit brengt den spreker tot een tweede punt, dat
namelijk het doel der wet verkeerd is. Het geschrijf, waarvan hier sprake is, is
strafbaar, ja of neen. Is het strafbaar, waarom dan degenen, die zich aan misbruik
van de vrijheid der drukpers schuldig maken, niet streng vervolgd? De regterlijke
collegien zullen, indien hier werkelijk zoodanig misbruik bestaat, in die vervolging
niet achterlijk zijn. Mogt dit echter het geval zijn, dan is de Minister van Justitie daar,
om de ambtenaren van het publiek ministerie bij hunnen pligt te houden. Is
daarentegen het geschrijf niet strafbaar, dan doen deze schrijvers niets anders dan
gebruik maken van een regt, het-
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welk ieder in Nederland bezit, namelijk om zijne gedachten door middel der drukpers
openbaar te maken. Langs den koninklijken weg de blaadjes, waarvan gesproken
wordt, niet van hun bestaan kunnende berooven, heeft men daartoe zijpaden
ingeslagen. Men wil in stilte en in 't geheim het leven berooven aan de zoodanigen,
over wie men in 't openbaar geen vonnis kan doen uitspreken. - In de derde plaats
acht de spreker het middel, waarvan men zich hier bedient, onvoldoende en verkeerd.
Door ontduiking der wet zal men hetzelfde trachten te doen, wat de Regering thans
wil beletten. De spreker wil dit niet door voorbeelden bewijzen; zij zullen weldra
bekend worden, en het zal ook hier zijn: Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin.
Het wets-ontwerp is daarenboven, naar het oordeel des sprekers, te veelomvattend.
Op welken grond geeft Zijne Excellentie de Minister de verzekering, dat de
marktberigten van het zegelregt zullen worden vrijgesteld? Zouden blaadjes, waarin
het nieuws der markt, het nieuws der beurs, de rijzing en daling der prijzen worden
medegedeeld, geene nieuwsbladen zijn? En zoo ja, wat geeft dan het regt, om zekere
nieuwsbladen van de algemeene verpligting omtrent het zegelregt te verschoonen?
Men zegge niet, dat hier eene bloot finantiele wet is voorgesteld, dat men slechts het
beginsel der gelijkheid van lasten heeft willen handhaven. De Regering zelve heeft
het aangewezen, dat zij iets anders beoogt. - Ten slotte maakt de spreker eene
opmerking, die, zoo hij zegt, evenzeer op het verhandelde over dit, als over andere
wets-ontwerpen toepasselijk is. Zij bestaat hierin, dat, wanneer de Regering voor
een ingediend wets-ontwerp op eene meerderheid in deze Kamer rekent, zij het der
moeite niet waardig acht, om de bedenkingen der minderheid te beantwoorden. Hij
acht dit hoogst
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verkeerd. Het moet der Regering niet te doen zijn, om alleen eene meerderheid van
stemmen te verwerven, maar wel om door kracht van argumenten alle bezwaren
tegen een aanhangig wets-ontwerp uit den weg te ruimen, al waren die bezwaren
ook van een enkel lid afkomstig’.
Een derde bestrijder was Mr. J. Corver Hooft, een veteraan der Kamer, daar hij
reeds sedert 1824 voor Noord-Holland zitting had1. Van diens redevoering opgenomen
in de Nederlandsche Staats-Courant van Dinsdag 18 November 1845, N0. 273, blz.
1, kol. 1, werd twee dagen later in dezelfde courant van Donderdag 20 November
1845, N0. 275, Bijv. blz. 3, kol. 1, de volgende verbeterde lezing gegeven: ‘Indien
het hier alleenlijk sprake ware van eene wijziging of verduidelijking in een artikel
van de wet op het zegel, en dat er noch in het voorloopig verslag, noch in de memorie
van beantwoording eenige melding gemaakt ware geweest van den zijdelingschen
invloed, dien deze wijziging op de onbelemmerde vrijheid der drukpers konde hebben,
zoude ik het woord niet hebben gevraagd over een wets-ontwerp oogenschijnlijk van
een zeer beperkt belang; of zoude ik mij ten minste hebben kunnen bepalen tot de
aanmerking of de uitdrukking nieuwspapieren in deze voordragt gebezigd, niet
aanleiding zoude kunnen geven tot veelvuldige fiscale vexatien, door onder dezelve
te begrijpen zoodanige marktberigten of prijs-couranten, hetzij van effecten, hetzij
van andere goederen, die dagelijks of wekelijks, of op gezette tijden verschijnen, en
die uit hunnen aard moeijelijk van dagbladen, couranten en nieuwspapieren door
omschrijving onderscheiden kunnen worden; terwijl het niet genoegzaam is, dat die
bedoeling in de memorie van beant-

1

De Bosch Kemper, De Staatk. Gesch. v. Nederland tot 1830, blz. 659.
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woording gevonden wordt, zonder dat dit in de wet zelve zij opgenomen’. - ‘Doch
nu, dat in het voorloopig verslag als een gevoelen van de minderheid is opgegeven,
dat onder deze voordragt voornamelijk het voornemen ligt opgesloten om op deze
wijze de verspreiding van kleinere nieuwsbladen tegen te werken, en alzoo op eene
bedekte wijze de vrijheid der drukpers te fnuiken, nu, dat dit doel in de memorie van
beantwoording niet onduidelijk doorstraalt, nu, zeg ik, komt de zaak mij van oneindig
meer belang voor, en stel ik het mij tot pligt, het stilzwijgen daarover niet te bewaren,
maar openlijk voor mijn gevoelen uit te komen. Dit had de Regering naar mijn inzien
ook behooren te doen, en indien bij haar de overtuiging bestaat, dat maatregelen
tegen de ongebondenheid der drukpers genomen moeten worden, moest zij eene wet
op de verantwoordelijkheid van schrijvers, drukkers en uitgevers voorslaan, en zich
niet verschuilen achter gezochte of voorgewende ontduikingen op eene zegelwet,
die zeker niet genoegzaam is, om deze hoogst moeijelijke materie te regelen. De
vrijheid van de drukpers, Edel Mogende Heeren, is het palladium van alle vrijheid;
men behoort ze onder alle vormen te eerbiedigen en alles te vermijden, wat haar
regtstreeks of zijdelings belemmeren kan. Laat elk openlijk voor zijn gevoelen
uitkomen. Waar vrijheid heerscht, bestrijdt, vernietigt de eene dwaling de andere,
tot dat eindelijk de waarheid zegeviert. De hartstogten door de vrije drukpers zoo
ligt in beroering gezet, waar deze in de zeden eener natie nog niet is doorgedrongen,
bedaren, of schamen zich, zich te vertoonen, waar zij een bestanddeel van het politiek
bestaan uitmaakt’. - ‘Waant echter niet, Edel Mogende Heeren, dat ik de
buitensporigheden der drukpers zoude voorstaan. Daaraan schrijf ik dien geest van
insubordinatie toe, die zich alom openbaart.
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Alle eerbied voor de wet, alle ontzag voor de overheid, alle ondergeschiktheid voor
zijne meerderen gaat bij de jeugd verloren, waar onophoudelijk en op alle mogelijke
toonen al voor wat eerwaardig in de maatschappij gehouden moet worden, ongestraft
aan de minachting wordt prijs gegeven. Dit is reeds zoo verre gekomen, dat in de
meeste landen van Europa de naam van de jeugdige bevolking en die van
oproermakers dezelfde beteekenis bekomen heeft. Het is tijd en meer dan tijd, dat
dit met kracht tegengegaan wordt, maar dit doel zal niet bereikt worden door te
chicaneren over de uitgestrektheid, die een blad hebben moet, om het aan het regt
van zegel te onderwerpen. Daartoe behooren krachtiger maatregelen. Elk blad, groot
of klein, gezegeld of ongezegeld, moet verantwoordelijk zijn voor hetgeen daarin
wordt gelezen. Behelst het waarheid, zoo moet dezelve geëerbiedigd worden, al ware
het ook ten koste van wien het ook zij. Maar de minste afwijking van de waarheid
in de aanhaling der daadzaken, de minste lasterlijke aantijging tegen de personen,
moet door de zich beleedigd achtende partij vervolgd en achterhaald kunnen worden,
hetzij dan dat het publieke autoriteiten, hetzij dat het particulieren geldt’. - ‘Eene
strenge wet tegen de misdrijven der drukpers, de vervolging daarvan aan het publiek
ministerie opgedragen, en eene onverbiddelijke toepassing der strafbepaling, - ziedaar,
Edel Mogende Heeren, het eenig middel tegen dit kwaad, dat geenszins door de
voorgedragen wet getroffen zal worden. Ik zal tegen de wet stemmen’.
Het algemeen bekende en geachte lid der Kamer sedert 1828 voor Zuid-Holland,
Mr. L.C. Luzac1, zeide

1

Zie zijn levensbericht door Mr. G.W. Vreede, in Levensb. dezer Maatschappij van 1862.
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‘dat dit wets-ontwerp ook hem bij den eersten opslag allereenvoudigst en natuurlijk
toescheen; doch toen hij in de memorie van toelichting las, dat de bedoeling van den
maatregel was, om aan de kleine nieuwsblaadjes eene begunstiging te ontnemen,
waarop zij door strekking en inhoud geenszins eenige aanspraak hadden, werd het
hem duidelijk, dat hier geene quaestie meer was van eene zegelwet of van het belang
der schatkist, maar dat de wet eene staatkundige strekking had. Hij vroeg zich zelven
dus af, of hij mede kon werken tot het doel der Regering, en in de tweede plaats, of,
zoo hij al met haar van gevoelen kon zijn, dat de kleine courantjes behoorden
beteugeld te worden, hij dan de wijze, waarop men dit wilde doen eenigermate kon
goedkeuren. Hij heeft beide die vragen ontkennend moeten beantwoorden. Hij acht
het hoofddoel, dat men zich met deze wet voorstelt, nadeelig voor het palladium
onzer vrijheid, beleedigend voor de regterlijke magt en allezins beneden de
waardigheid der Regering. Hij is daarenboven van oordeel, dat zoo al het doel goed
ware, het daartoe voorgedragen middel schadelijk, nadeelig en onstaatkundig zou
zijn’. - ‘Het hoofddoel der wet is, volgens den spreker, beperking of inkrimping der
vrijheid van drukpers, vermindering der publiciteit en van de vrije uiting der
gedachten, door middel eener belasting. Het is dus in strijd met art. 225 der grondwet,
hetwelk men onlangs, bij het verhandelde over de herziening derzelve, toen van eene
verplaatsing van dat artikel quaestie was, onder het hoofdstuk van het onderwijs
behouden wilde hebben, omdat de drukpers beschouwd werd als een middel van
onderwijs1. Men zal zeggen, dat dan toch op de groote

1

Art. 225 van de Grondwet van 1840 luidde: ‘Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten
en gevoelens door de drukpers, als een doel matig middel tot uitbreiding van kennis en
voortgang van verlichting, te openbaren, zonder eenig voorafgaand verlof daartoe noodig te
hebben, blijvende nogtans elk voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt,
verantwoordelijk aan de maatschappij of bijzondere personen, voor zoo verre dezer regten
mogten zijn beleedigd’.
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couranten een zegelregt drukt. Maar waarom is dit het geval? Omdat in der tijd de
nood des vaderlands dwong, om ook die couranten door eene belasting te treffen.
Vóór 1795 waren hier te lande alle couranten vrij van zegel; de herinneringen in de
familie des sprekers laten daaromtrent bij hem geen twijfel over1. Maar zoo men dus
gedwongen is geweest van de groote couranten een zegelregt te heffen, ziet hij geene
reden, dat daarom ook de kleinere getroffen moeten worden. Tot volledige uitvoering
van art. 225 der grondwet zou het veeleer in aanmerking komen, om ook de groote
nieuwspapieren van het zegelregt te ontheffen’. - ‘De wet is eenigzins beleedigend
voor de regterlijke magt. Men gaat daarbij van het beginsel uit, dat de kleine blaadjes,
die men op het oog heeft, ondeugend zijn. Maar is dit zoo, waarom worden zij dan
niet gestreng vervolgd en hunne overtredingen gestraft? Doen dan de officieren bij
de regtbanken hunnen pligt niet? Is dit laatste het geval, waarom weet de Minister
van Justitie dan zijne onderhoorige ambtenaren niet bij hunnen pligt te houden?
Kunnen echter, bij mangel van genoegzame wetsbepalingen, de overtredingen niet
gestraft worden, dan behoorden de ministers met een nieuw wets-ontwerp tegen het
misbruik van de vrijheid der drukpers te voorschijn te komen. Doen zij dit in het
veronderstelde geval niet, dan rust dit op de stilzwijgende veronderstelling, dat de
Kamer, ook wan-

1

Verg. intusschen mijne studie over De Fransche Leidsche Courant in de Handel. van 1870,
blz. 139, ontleend aan de papieren berustende in de familie Luzac.
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neer de Ministers haar de noodzakelijkheid van zulke wetsbepalingen zouden
aantoonen, hare medewerking zou weigeren. Er schuilt dus hier een beginsel van
wantrouwen tegen de regterlijke magt en zelfs eenigermate tegen deze Kamer’. - ‘De
spreker acht het voorts beneden de waardigheid der Regering, dat zij om
dagbladschrijvers te treffen den fiscus inroept; ten einde raad den Minister van
Finantien door eene kleine wijziging in eene belastigwet doet bewerken iets, waarvoor
men niet regtstreeks uitkomt. En wat zal het gevolg van den maatregel zijn? Dat men
aan sommige ingezetenen een klein stuk broods ontneemt, dat men de kleine blaadjes
niet doodt, maar van krachten berooft, opdat zij aan tering zouden sterven; terwijl
in allen gevalle het voordeel voor de schatkist allergeringst zal zijn. Is dit eene wijze
van handelen, die men edel, grootsch, cordaat kan noemen? Is werkelijk bij de
Regering de overtuiging aanwezig, dat de drukpers moet worden beteugeld, dan zou
het allezins cordaat geweest zijn, om daarvoor uit te komen en door nieuwe wetten
te zorgen, dat de dagbladschrijvers zich niet meer aan overtredingen van dien aard
schuldig maakten’. - ‘Maar al kon de spreker het doel der wet goedkeuren, dan zou
hij het voorgedragen middel nog onvoldoende achten. De mogelijkheid zal altijd
blijven bestaan, om door het drukken onder eenen anderen vorm als anderzins het
zegelregt te ontduiken. Had er werkelijk geen andere uitweg bestaan, dan had de
Regering het voorstel moeten doen, om de geheele wet op het zegel van hare
menigvuldige leemten te zuiveren en niet als in transitie eenen kleinen slag moeten
slaan. Het voorstel heeft ook eene schadelijke strekking, omdat het middelen van
bestaan doet opdroogen, daar waar men die in stand moet houden. Heeft de Minister
van Finan-
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tien niet onlangs bij de behandeling van de wet omtrent den aanvoer van
levensmiddelen te kennen gegeven, dat hij daarin geene verandering kon brengen,
uit vrees van sommige trafijken te belemmeren en daardoor stremming van arbeid
te doen geboren worden? En is het dan goed en voorzigtig dit in het tegenwoordig
geval te doen? - Men zegt, dat de kleine blaadjes eene schadelijke strekking hebben?
Maar is daarin dan nooit iets goeds te kennen gegeven? En zoo neen, kan hetzelfde
middel, dat thans kwaad heeft gedaan, niet goed stichten, en kunnen in plaats van de
ondeugende kleine blaadjes, niet andere te voorschijn komen, die een heilzaam
tegengif leveren?’ - ‘Het hoofd-argument voor de wet is gelegen in de billijkheid en
in het beginsel, dat geen privilegie in zaken van belasting mag bestaan. Maar de
spreker heeft zich van die billijkheid niet kunnen overtuigen. Is het voorstel billijk
omtrent de uitgevers der kleine couranten? Zeker neen. Zij hebben hunnen tak van
nijverheid opgerigt en uitgeoefend onder eene wet, die hen van zegelregt vrijstelde,
en nu zij dien tot zekere hoogte hebben gebragt ontneemt men hun die vrijheid. Is
het voorstel billijk omtrent de groote massa der ingezetenen? Neen, deze zuchten nu
reeds onder de duurte der groote couranten. Het moet voor de mindere klassen, voor
den eenvoudigen burger aangenaam zijn, in een kort bestek en voor een gering geld
te kunnen vernemen wat er in den lande omgaat. Is het eindelijk billijk voor de groote
couranten? Ja, zegt men, want deze betalen zegelregt en de kleinere, die niet betalen,
genieten dus een beneficie. Maar zijn er dan van de zijde der groote couranten over
dit punt klagten ingekomen? Hebben zij gevraagd, dat hunne kleinere confraters aan
denzelfden druk onderworpen mogten worden, als hun is opgelegd? Inte-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

44
gendeel, wat de groote couranten vragen is ontheffing of eene aanzienlijke
vermindering van zegelregt; die zoo al niet voor de eigenlijke nieuwstijdingen, dan
ten minste zou behooren te worden toegepast op hetgeen in deze landen voorvalt en
met name ook op de handelingen der volksvertegenwoordiging. Het is toch eene
waarheid, dat, zal men in een constitutioneel land den publieken geest aanwakkeren,
het hoogst nuttig is, dat ieder burger wete wat de volksvertegenwoordiging doet; en
dat, nu de dagbladen, die, als zij op de gewone wijze worden uitgegeven, geene
ruimte genoeg hebben, om al die handelingen te bevatten, nog zegelregt moeten
betalen voor hunne poging om met opoffering dat verhandelde meer volledig te leeren
kennen, strijdt, naar het inzien des sprekers tegen den geest onzer constitutie. Hij
meent dan ook, dat zoodra onze finantien zulks slechts eenigzins veroorloven dit
bezwaar moet worden weggenomen. Het is, hij herhaalt dit, hem niet gebleken, dat
immer de wensch is geuit, om die arme kleine, nietige couranten aan een zegelregt
van eene fractie van een cent te onderwerpen. Hij kan het niet billijk vinden, dat men
een mesje opneemt, om aan een kleinen tak van den grooten boom eene insnijding
toe te brengen. Het doet hem leed, dat aan den Minister van Finantien en aan de
Regering het voorbeeld van Mazarin niet voor de oogen is geweest, die, toen Frankrijk
door zware belastingen gedrukt werd en dit aanleiding gaf, dat allerwege ondeugende
geschriften en liedjes te voorschijn kwamen, aan dengene, die hem voorstelde om
daartegen maatregelen te nemen, ten antwoord gaf: Qu'ils chantent pourvu qu'ils
payent. De natie, die zoo blijmoedig betaalt wat haar is opgelegd, verdiende ten
minste wel die belooning, dat zij eene enkele maal over de daden der Regering mogt
glimlagchen en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

45
zich vrolijk maken over misschien niet altijd gepaste aanvallen’.
De vijfde spreker, die eindigde met vóór het wets-ontwerp te stemmen, was Mr.
J.J. Uytwerf Sterling, lid der Kamer sedert 1841 voor Noord-Holland, en
Procureur-Generaal bij het Provinciaal-Gerechtshof van dat gewest1. Hij zegt ‘dat
de hoofdbedenking, die hij tot dusverre tegen het behandelde wets-ontwerp heeft
hooren aanvoeren, daarin bestaat, dat het eene beperking van de vrijheid der drukpers
ten doel zou hebben en dus eene staatkundige gelegenheidswet zoude zijn. Hij erkent,
dat voor die opvatting wel eenige grond bestaat. De Regering heeft zelve daartoe
aanleiding gegeven door eene uitdrukking in de memorie van toelichting en
voornamelijk door haar stilzwijgen in de memorie van antwoord. Ware dit inderdaad
de strekking van dit ontwerp, de spreker zou het moeten afkeuren; want hij is het
met den tweeden spreker van heden eens, dat wanneer er bepalingen tot beperking
van het geschrijf in kleine blaadjes, die hij evenmin kent als vroegere redenaars,
noodig waren, dit dan regtstreeks bij eene strafwet, niet zijdelings bij eene
belastingwet zou behooren te geschieden. Het is toch te regt aangemerkt, dat de
bestaande strafwetten toereikend zijn om hoon, laster en opruijing tegen te gaan, ja
dan neen. In het eerste geval is niets noodig, dan eene strikte handhaving der bestaande
wetten; in het tweede zou eene wet tot aanvulling daarvan behooren te worden
voorgedragen. Maar is het doel dezer wet wel om de vrijheid van drukpers aan banden
te leggen? De spreker vindt daarvan niets in de overwegingen van

1

Zie over hem Mr. M.C. Van Hall in Hand. dezer Maatschappij 1853, blz. 74.
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het wets-ontwerp, die alleen gewagen van het doen ophouden eener thans bestaande
ongelijkheid, die namelijk, dat thans de groote dagbladen aan het zegelregt
onderworpen en de kleine daarvan ontheven zijn. Is dit werkelijk het eenig doel, dan,
moet de spreker een voorstel toejuichen, waarin niets onbillijks gelegen is en dat
overeenkomt met de zoo dikwijls in deze Vergadering verkondigde beginselen van
gelijkheid van allen voor de wet en met het grondwettig voorschrift tegen alle
privilegie in materie van belastingen. De spreker verlangt dus omtrent de strekking
der wet eene pertinente verklaring der Regering, en alleen indien daaruit blijkt, dat
werkelijk enkel gelijkheid van belasting bedoeld wordt, zal hij eene goedkeurende
stem aan de wet geven. - Wat het punt der marktberigten betreft, voedt hij geene de
minste vrees, dat deze aan het zegelregt onderworpen zullen zijn, en zulks niet om
het deswege door de Regering gegeven antwoord, maar omdat in geval van
regtsvervolging de wet alleen het rigtsnoer zou zijn, en bij dit ontwerp niet de
marktberigten, maar alleen de dagbladen, couranten en nieuwspapieren van de
vrijstelling omtrent het zegelregt worden uitgezonderd. Voorts had de spreker
gewenscht, dat de Regering, indien zij de bestaande wet op het zegel wilde herzien,
zich niet tot eene enkele verbetering had bepaald. De ervaring heeft doen zien, dat
in die zegelwet onderscheidene bepalingen voorkomen, die voor verschillende
opvatting vatbaar zijn, en waaromtrent tot nu toe geene andere beslissing bestaat,
dan die van den Minister van Finantien. De spreker zal hier niet in bijzonderheden
treden. Hij noemt echter als voorbeelden van bepalingen in de zegelwet, die
verbetering wenschelijk maken, dat thans het regt gevorderd wordt van quitantien
voor eene geringe som, die vroeger nooit aan zegel onderhevig waren,
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en dat men ook de beschrijvingen van geringe boedels aan het zegelregt onderwerpt.
De wetgever heeft, blijkens art. 872 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering,
de beschrijving van geringe boedels zooveel mogelijk willen aanmoedigen. Indien
dus thans in dat geval zegelregt geheven wordt, stemt dit wel overeen met de letter
der zegelwet, maar strijdt het met den geest van het wetboek. De spreker had te liever
gewenscht, dat men ook op soortgelijke verbeteringen bedacht ware geweest, omdat
dan zelfs de schijn van beperking der drukpers vermeden ware geworden. Hij zal
daarom, indien hij de door hem verlangde verklaring omtrent het doel en de strekking
dezer wet erlangt, haar niet verwerpen, daar ook slechts eene enkele verbetering
welkom moet zijn, en hij zich daarvoor het wel eens gedane verwijt van mede te
werken tot zoogenaamd lapwerk zal getroosten, wel wetende, hoe moeielijk het is,
eene algemeene herziening van eene bestaande wet tot stand te brengen.’
Krachtig werd het wets-ontwerp bestreden door Mr. J.K. Baron Van Goltstein,
die sedert Juli 1840 voor Utrecht zitting had, gelijk later, sedert 1848, voor het
hoofd-kiesdistrict van dien naam; die van 1849 tot 1852, en van 1856 tot 1858
Voorzitter der Kamer was; van Maart 1858 tot Februari 1860 Minister van
Buitenlandsche Zaken; daarna, sedert 8 Mei 1860 lid voor Amersfoort, totdat hij op
8 Juni 1869 door de anti-revolutionaire partij werd verworpen; weldra lid der Eerste
Kamer tot op zijn overlijden 17 Februari 18721. ‘Bij eene oppervlakkige lezing van
het ontwerp, zegt hij, schijnt dit inderdaad van weinig beteekenis en van geringen
omvang te zijn. De wet van 3 October 1843 heeft in het alge-

1

Zie zijn levensbericht door Mr. N.F. Van Nooten in de Levensb. dezer Maatschappij 1873,
blz. 69.
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meen vrijstelling van het zegelregt bepaald voor drukwerken beneden zekeren
omvang, en daar deze bepaling van drukwerken spreekt in het algemeen, strekt de
vrijstelling zich ook uit tot dagbladen van die kleine uitgebreidheid. Wat, evenwel,
zoo vraagt de Regering, is natuurlijker, dan dat die kleine bladen evenzeer als de
grootere door de zegelwet getroffen worden? Het is dus, voert de Regering verder
aan, voldoende gebleken, dat er eene leemte in de wet op het zegel bestaat, en dat er
eene bepaling noodig is ter behoorlijke aanvulling en verduidelijking dier wet. Zij
meent alzoo dat men behoort terug te komen tot de grondbeginselen der wet van 16
Junij 1832 en eene belasting als de nu besprokene algemeen moet zijn. Deze
redenering schijnt geene bedenking hoegenaamd toe te laten, want wanneer de
wetgever van 1843, zoo als men daarbij onderstelt, zich aan eenig verzuim heeft
schuldig gemaakt, behoort er eene aanvulling plaats te hebben. Maar de juistheid
dezer redenering is bloote schijn; want indien men tot den grond der zaak doordringt,
zal men moeten erkennen, dat de wetgever niet zoo onbezonnen gehandeld heeft, als
de Regering wil doen gelooven. Immers er bestaan vele redenen om de vrijstelling
der kleinere dagbladen van het zegelregt te regtvaardigen. De dagbladen van eenen
meer aanzienlijken omvang en uitgestrektheid zijn bestemd voor lezers van den
welgestelden en meer bemiddelden stand, en deze bladen kunnen dus ligtelijk de
kosten van het zegel goedmaken. Geheel anders is het gelegen met de bladen van
geringeren omvang; deze zijn voor de lezers van de mindere volksklasse bestemd,
en wanneer zij door zegelregten gedrukt worden, dan zal het voor hen niet mogelijk
wezen de te maken kosten te boven te komen, zoodat de lezing van kleine dagbladen
op die wijze inder-
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daad aan de mindere standen ontzegd zou worden. De pligt der Regering intusschen
is het, om voor het onderwijs der lagere standen te zorgen en onder deze de kennis
te verspreiden van hetgeen omtrent handel, nijverheid en landbouw voorvalt, ten
einde den geringen man op die wijze te leiden en zijnen geest te ontwikkelen en te
beschaven. Wanneer men dus doordringt tot den geest der wet van 1843, wanneer
men nadenkt over de redenen eener vrijstelling, die men thans op wil heffen, dan
wordt men overtuigd, dat de bepaling der genoemde wet op behoorlijke grondslagen
rust en de wetgever van 1843 wordt aldus vrijverklaard van de beschuldiging, door
de Regering tegen haar (sic) ingebragt. Het geldt alzoo hier niet eene bloote aanvulling
van de bestaande wet op het zegel. De spreker zegt aan zijne bedenking te meer
waarde te hechten, omdat hij gevoelt dat de tegenwoordige zegelwet reeds gewigtige
bezwaren voor de dagbladen oplevert, en hij dus niet ligtelijk zou kunnen overgaan
een nieuw bezwaar van dezen aard te helpen daarstellen. Het is toch bekend, dat het
zegelregt voor alle dagbladen, grooter dan twee vierkante palmen, 1 cent beloopt,
en dat zoodra een dagblad 15 palmen groot is, 1 1/2 cent zegelregt en voor elke 5
palmen daarboven 1/2 cent verschuldigd is. Wat nu is het noodwendig gevolg dezer
bepaling? Dat de dagbladen zoo veel mogelijk ingekrompen worden, dat zij op die
wijze dikwijls verhinderd worden belangrijke mededeelingen aan het publiek te doen,
en dat het voor hen met name inderdaad onmogelijk is het algemeen kennis te doen
dragen van hetgeen in deze Kamer verhandeld wordt. De openbaarmaking van de
beraadslagingen dezer Vergadering is dus aan de regeringsbladen overgelaten, maar
deze ruimen slechts nu en dan eene verlorene plaats daarvoor in en wanneer de be-
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raadslagingen al medegedeeld worden, dan is die mededeeling steeds geschoeid op
de leest der Regering1.

1

Deze woorden gaven aanleiding dat in de Nederlandsche Staats-Courant van Woensdag 19
November 1845, N0. 274, Bijv., blz. 1, kol. 1, het volgende voorkwam:
‘Bij de beraadslagingen over de wijziging der wet op het zegel, in de zitting der Tweede
Kamer van den 14den November jl. heeft de heer van Goltstein een verwijt tegen de redactie
der Staats-Courant gerigt, hetwelk die redactie zoowel heeft gegriefd als bevreemd. Zijn
Edel Mogende heeft in zijne alstoen uit het hoofd uitgesprokene redevoering, naar hetgeen
daarvan door andere snelschrijvers dan die der Staats-Courant is opgeteekend en in
verscheidene dagbladen te lezen is, het volgende gezegd (zie b.v. Arnhemsche Courant van
Zondag 16 Nov. 1845, N0. 232, bl. 3, kol. 1): ‘Zij [de dagbladen in 't algemeen] kunnen niet
alle noodige stukken en mededeelingen opnemen. Van daar dat zij van het verhandelde in
deze Kamer geen uitgebreider verslagen kunnen geven. Zij moeten de mededeeling blootelijk
aan de regeringsbladen overlaten. En die bladen wijden dikwerf aan de belangrijkste slechts
eene verlorene plaats, terwijl de mededeelingen naar de mededeelingen der Regering worden
geschoeid.’’
‘Daar in ons vaderland geen ander regeringsblad bestaat dan de Staats-Courant, heeft de
redactie dat laatste gezegde op zich zelve moeten toepassen. Die redactie is allezins bereid
om te erkennen, dat, bij spoedig op elkander volgende, langdurige beraadslagingen van de
Tweede Kamer, haar verslag van die beraadslagingen noch zoo volledig is, noch met dien
spoed medegedeeld wordt, als zij dit wel zou wenschen. Maar het verwijt van in die
mededeelingen met partijdigheid te werk te gaan, werpt zij verre van zich. Zij zou meenen
door zulke eene partijdigheid te handelen tegen de voorschriften, die zij van regeringswege
ontvangen heeft. Zij beroept zich, ten bewijze dat zij zich nimmer daaraan schuldig maakt,
op al de leden der Tweede Kamer en op den heer van Goltstein in het bijzonder. Het moest
haar te meer bevreemden, een verwijt te dezen aanzien van Zijn Edel Mogende te hooren,
omdat de heer van Goltstein tot dusverre meestal gewoon is geweest zijne voor de vuist
uitgesprokene redevoeringen zelf op het papier te brengen en aan de redactie der
Staats-Courant toe te zenden, welke redactie zich dan altijd beijverd heeft, om die
redevoeringen, niet op eene verlorene plaats, maar in het ligchaam der Courant, in het verslag
van de zittingen, op te nemen.’
Terecht beweerde de redactie, dat er destijds in ons vaderland geen ander regeeringsblad
bestond dan de Staats-Courant; maar als de Heer Van Goltstein sprak van ‘regeringsbladen’,
dacht hij aan het Journal de La Haye, en aan 's lands penningen daarvoor gebezigd, een feit
door hem reeds in de zittingen der Tweede Kamer van Woensdag 17 Januari 1844 bestreden;
zie mijne studie over het Journal de La Haye in de Mededeelingen dezer Maatschappij, 1879,
blz. 98 en volgg. En vermoedelijk dacht de spreker behalve aan genoemd blad, ook aan de
's Gravenhaagsche Nieuwsbode, de Utrechtsche Avondpost en de Drentsche Courant, waarvan
in De Volksbode, blz. 309, in 1847 gezegd werd: zij ‘zijn opzettelijk opgerigt, om de regering
te verdedigen tegen de oppositiebladen, en zij zijn hun bestaan dan ook geheel en al aan de
regering verschuldigd. De regering betaalde de kosten hunner oprigting en maakt de uitgaven
goed, benoodigd voor schrijvers, zetters, drukkers, papier, inkt, localen, zegelregt enz. enz.’
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De vrije dagbladen, die onder den druk der zegelbelasting leven, vinden bovendien
eene geduchte mededinging in de regeringsbladen; om hen in staat te stellen zich bij
deze mededinging staande te houden en tevens ter tegemoetkoming van het zoo even
aangeduide bezwaar, behoorden die vrije dagbladen van het zegelregt eerder ontheven
te worden, dan dat men den bestaanden last nog vermeerderen zou. Maar is het,
vraagt de spreker verder, alleen het denkbeeld om de opbrengst der belasting te
vermeerderen, dat de Regering tot het doen der tegenwoordige voordragt leidde? Hij
meent zulks niet te mogen gelooven, omdat de Regering erkend heeft hier ook het
belang der maatschappij op het oog gehad te hebben. Wanneer de spreker let op de
omstandigheid, die aanleiding gegeven heeft tot het tegenwoordig wets-ontwerp,
dan gelooft hij dat het antwoord der Regering, hetwelk het lid uit Noord-Holland
(Mr. J.J. Uytwerf Sterling) alsnog verlangde, duidelijk genoeg is op te maken uit de
memorie van toelichting, waar niet alleen van het belang der schatkist, maar ook van
dat der maatschappij gesproken wordt. Die omstandigheid nu bestond hierin, dat er
eenige kleine blaadjes in het licht verschenen zijn, waarin daden van het oppergezag
werden afgekeurd,
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waarin levendige uitdrukkingen tegen de Regering voorkwamen en hare bedoelingen
in een ongunstig daglicht geplaatst werden. En nu was de Regering er op bedacht,
om zoodanig bezwaar aan dergelijke blaadjes in den weg te leggen, dat het verder
uitkomen daarvan wierd tegengegaan. Dit is, naar des sprekers inzien, het hoofdpunt,
hetwelk hier in het oog moet vallen. Het was dus van het denkbeeld, om een maatregel
te nemen tot voorkoming van het misbruik van de vrijheid der drukpers, dat de
Regering ten deze uitging. Maar het is bekend, dat het nemen van zoodanigen
maatregel de vrijheid der drukpers zelve ten onder zou brengen. Om de weldaad
eener vrije drukpers te genieten moet men het daarvan gemaakte misbruik tegengaan,
maar niet dat misbruik willen voorkomen; want daardoor zou men de vrijheid der
drukpers zelve aanranden. En is het, vraagt de spreker, bovendien wel noodig, tot
zulke maatregelen als de thans voorgedragene over te gaan? Staat de Regering
ongewapend tegenover de uitspattingen der drukpers? Wij leven nog onder eene
Napoleontische wetgeving, waarbij elke aanranding van het oppergezag strafbaar
verklaard is, en wij hebben voorts eene eigene wetgeving, bij welke elke smaad en
beleediging, aan eenen ambtenaar, tot den minsten toe, aangedaan, met straf bedreigd
wordt, en wat zullen wij, bij zoo vele waarborgen tegen misbruiken der vrije drukpers,
nog maatregelen vaststellen ter voorkoming van dezelve; maatregelen die bovendien
onbestaanbaar zijn met de handhaving van de vrijheid der drukpers? Wanneer de
spreker ziet, dat de Regering verklaart bereid te zijn om, bij de toepassing der thans
behandelde wet, enkele blaadjes in klein formaat, zoo als de marktberigten, vrijstelling
van het zegelregt te laten behouden, dan gelooft hij dat de Regering toont zelve voor
den
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door haar voorgestelden maatregel eenigzins terug te deinzen. Hij ziet in die verklaring
tevens de strekking om in de toekomst aan een of ander blaadje gunsten toe te kennen
en de kleinere dagbladen naar willekeur al of niet met het zegelregt te treffen, en
hierin ligt voor den spreker eene nieuwe reden, om zulk een gevaarlijk wapen als
het tegenwoordig wets-ontwerp aan de Regering niet in handen te geven. De spreker
zal alzoo tegen het voorstel der Regering stemmen, omdat er eene gewigtige reden
bestaat voor de vrijstelling bij de wet van 1843 aan de kleinere dagbladen verleend;
omdat hij de bezwaren, die op de dagbladen drukken, niet vermeerderen wil; omdat
hij het beginsel van vrijheid der drukpers huldigt en een maatregel ter voorkoming
van misbruiken in dezen met die vrijheid zelve onvereenigbaar acht; en eindelijk,
omdat hij ontwaard heeft, dat de Regering voornemens is bij de toepassing van de
voorgedragene wetsbepaling gunsten uit te deelen.’
Mr. J.M. De Kempenaer, lid der Kamer sedert 3 Juli 18441, was stellig de meest
lastige bestrijder van het wets-ontwerp. Deze ‘acht het onderhavige wets-ontwerp
een treurig verschijnsel; treurig met opzigt tot de Regering, omdat zij voor een klein
belang in het strijdperk treedt met dagbladschrijvers, en daarvoor haar gewigtig
standpunt verlaat; treurig met opzigt tot de natie, omdat haar hier een genot betwist
wordt, waarop de tegenwoordige beschaving en belangstelling in de openbare zaken
haar prijs doen stellen. Verscheidene leden hebben verklaard de blaadjes, die het hier
geldt, niet te kennen; de spreker verkeert niet in dit geval. Hij heeft zich de

1

Zie over hem het uitvoerig levensbericht door Mr. J. Heemskerk Az. in Levensb. 1870, blz.
559.
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bedoelde blaadjes, zoo ver hij die verkrijgen kon, aangeschaft en thans eenen geheelen
bundel van zes verschillende soorten voor zich liggen1. Na het doorzien daarvan heeft
hij zich zelven afgevraagd, wat dan toch de gevoeligheid der Regering tegen die
blaadjes heeft gaande gemaakt, maar de aanleiding daartoe niet kunnen vinden. Het
is des sprekers voornemen niet, die dagblaadjes te verdedigen: hij is daartoe niet
geroepen, en het is daarvoor thans noch de tijd, noch de gelegenheid. Integendeel
wil hij die blaadjes in een donker daglicht beschouwen; hij wil aannemen, dat zij
reden tot ontevredenheid hebben opgeleverd, niet voor bijzondere personen en van
dien aard, dat daardoor eene strafvordering mogelijk wordt, want dan is het openbaar
ministerie daar, om daarin te voorzien; maar tot zoodanige ontevredenheid, die bij
de Regering zelve huisvest en waarvan de aanleiding buiten het bereik der strafwet
ligt. Maar dan ook ziet men de Hooge Regering in het strijdperk treden tegen
schrijvers van kleine blaadjes, die bijzondere personen onaangeroerd gelaten, en de
strafwet niet overtreden hebben, maar zich de ontevredenheid der Regering op den
hals hebben gehaald. Tegen dezen trekt men te velde, want het doel der tegenwoordige
voordragt is niet twijfelachtig; het bestaat in niets anders dan dat men het zegelregt
wil uitbreiden, om langs dien weg deze kleine blaadjes te vernietigen. Om die
bedoeling te leeren kennen behoeft men de stukken der Regering slechts in te zien
en het verwondert den spreker dus, dat een lid uit Noord-Holland (Mr. J.J. Uytwerf
Sterling) van den minister nog eene verklaring van zijne bedoeling verlangd heeft,
en op die

1

In den Catal. Bibl. De Kempenaer, Arnhem, 1873, heb ik dien bundel vruchteloos gezocht.
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verklaring zoo veel prijs stelde, dat hij daarvan zijne stem omtrent het behandelde
wets-ontwerp deed afhangen. Wanneer toch die verklaring overeenstemt met hetgeen
de Regering in de gedrukte stukken gezegd heeft, is zij onnoodig, en komt zij
daarmede niet overeen, dan zal zij niet afdoende zijn. De spreker zegt verder bij de
beoordeeling van het wets-ontwerp niet te zullen opklimmen tot de wet van Junij
1832, omdat hij het met een ander lid (Mr. B. Wichers) eens is, dat die wet van
provisionelen aard was en in afwachting eener nieuwe burgerlijke wetgeving was
vastgesteld. Door de herziening van de zegelwet in 1843, na het invoeren van het
Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, verviel de geheele wet van 1832. In die nieuwe
wet nu van October 1843 leest men in art. 23: dat aan het zegelregt bij art. 22
vastgesteld, onderhevig zijn alle dagbladen, couranten enz., behoudens de
uitzonderingen, vermeld onder letter c van art. 27, en hier staat bepaald: ‘Van het
zegelregt, hiervoren bij art. 22 vastgesteld, zijn vrijgesteld: 10. Alle drukwerken,
waarvan het papier geene grootere oppervlakte heeft dan twee vierkante
Nederlandsche palmen.’ Wanneer men deze beide wets-bepalingen naast elkander
legt, dan blijkt daaruit dat de wetgever gewild heeft, dat het zegelregt op de
drukwerken geëvenredigd zou zijn aan de uitgebreidheid van het daarvoor gebezigde
papier, maar ook uitdrukkelijk bepaald heeft, dat dagbladen, couranten enz. van
geene grootere oppervlakte dan twee vierkante Nederlandsche palmen van het
zegelregt zouden zijn vrijgesteld. Dit is eene duidelijke wetsbepaling, eene bepaling
die helder, klaar, en voor geene tweeledige opvatting vatbaar is, noch stof kan
opleveren tot eenig verschil van gevoelen. Wanneer dit nu zoo is, wat zal men dan
zeggen van den considerans van het tegenwoordige wets-ontwerp, waar men
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leest, dat de vrijstelling van zegel bij de wet van 3 October 1843 toegekend aan
drukwerken van geene grootere oppervlakte dan twee vierkante Nederlandsche
palmen, tegen de oorspronkelijke bedoeling is te baat genomen tot de ongezegelde
uitgifte van nieuwsbladen van die kleinere oppervlakte? Men heeft dit, blijkens de
aangehaalde wets-bepalingen, gedaan, niet tegen de oorspronkelijke bedoeling der
wet, maar overeenkomstig hare uitdrukkelijke en duidelijke letter, en het gezigtspunt,
waarvan de Regering ten deze is uitgegaan, is alzoo geheel valsch. Even zoo is het
gezegde, in de memorie van toelichting voorkomende, in strijd met de duidelijke
bepaling der wet, het gezegde namelijk, dat de algemeenheid der uitdrukkingen in
het meergenoemde art. 27 aanleiding gegeven heeft tot het ontstaan van ongezegelde
nieuwsblaadjes en deze alzoo tegen de bedoeling der wet eene begunstiging boven
andere dagbladen genieten zouden. De wet heeft duidelijk vastgesteld, dat zulke
blaadjes vrij zullen zijn van zegel. Bovendien leert de memorie, in verband met het
ontwerp zelf, dat de blaadjes, die onlangs in het licht verschenen, het misnoegen der
Regering hebben opgewekt, dat men betreurt dat er eene vrijstelling van zegelregt
aan dezelve verleend is, dat men daarom eene uitbreiding der zegelwet voordraagt,
ten einde op deze wijze die kleine courantjes te niet te doen gaan. Het eenige doel
van de uitbreiding der zegelwet is aldus de vernietiging der kleine blaadjes, niet de
opheffing eener beweerde begunstiging. - De spreker toont vervolgens aan, dat het
hier voorgestelde middel ter bereiking van het bedoelde einde geheel ondoelmatig
is. Hij herinnert voor zijn betoog aangenomen te hebben, dat er voor de Regering
redenen van ontevredenheid over de kleine blaadjes bestonden, dat daarin
uitdrukkingen en gezegden ge-
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bezigd en gevoelens geuit werden, die onaangenaam moesten zijn voor de Regering.
Maar dit verschijnsel schrijft de spreker daaraan toe, dat wanneer een minister thans
het vaderland doorreisde, hij niet slechts malaise, maar overal onvergenoegdheid en
misnoegen vinden zou. En die onvergenoegdheid ontstaat volgens hem daaruit, dat
onze huishouding van Staat voortdurend op eenen te uitgebreiden voet en te kostbaar
is ingerigt, dat ten gevolge hiervan belastingen van zeer grooten druk moeten worden
opgebragt en er allerlei middelen gebezigd worden om de opbrengst dier belastingen
op te drijven, en dat zelfs in dit jaar eene schoone gelegenheid om de materiele
belangen der natie te bevorderen, ongebruikt is voorbijgegaan, de gelegenheid
namelijk om een vrijzinnig tarief der regten van in-, uit- en doorvoer tot stand te
brengen en daardoor verstopte bronnen onzer welvaart weder te openen. Die
onvergenoegdheid en misnoegen spruit verder niet in mindere mate voort uit het
algemeen verlangen naar eene herziening onzer grondwet, waarvan de ministers uit
één mond verklaard hebben de noodzakelijkheid niet in te zien, hoewel alle leden
der Kamer, op één na, verklaard hebben van die noodzakelijkheid overtuigd te zijn.
Over dat alles is de natie onvergenoegd, en zal men nu het uiten van dat misnoegen
kunnen tegengaan door de kleine nieuwsblaadjes te vernietigen en te bezwaren?
Neen, dan alleen zal men die uitdrukkingen van ontevredenheid doen ophouden,
wanneer men de mogelijkheid daarstelt, om de belastingen te verminderen, wanneer
men de bronnen onzer welvaart opent, en wanneer men tot eene grondwetsherziening
overgaat. Wanneer men dezen weg volgde, zou men weldra niet meer over die kleine
blaadjes te klagen hebben; dan zouden deze niet langer uitdrukkingen bezigen, die
voor de
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Regering onaangenaam zijn, maar zouden zij integendeel de loftrompet voor die
zelfde Regering opsteken. - Behalve de genoemde bedenkingen, zou ook de
onduidelijkheid van het wets-ontwerp den spreker verbieden, daaraan zijne
goedkeuring te schenken. Want voor hem is het onduidelijk, wanneer in het eenige
artikel gesproken wordt van ‘dagbladen, couranten en nieuwspapieren.’ Het is een
vereischte in iedere wet, dat daarin niet meer woorden gebruikt worden dan volstrekt
noodig zijn en nooit tweemaal hetzelfde worde gezegd; de uitlegger dezer wet zal
dus verpligt zijn hier te onderscheiden, wil hij niet veronderstellen dat de wetgever
driemaal hetzelfde heeft gezegd. En nu mag men vragen, welke geleerde het
onderscheid zal kunnen aantoonen tusschen dagbladen, couranten en nieuwspapieren
en of niet het woord nieuwspapieren een zoo uitgebreiden zin heeft, dat daaronder
prijs-couranten, markt-berigten en eene menigte andere papieren kunnen verstaan
worden. Het tegenwoordig wets-ontwerp zou dus, in stede van tot verduidelijking,
tot verduistering der wet van 1843 strekken, terwijl in allen gevalle de daarin vervatte
bepaling gemakkelijk ontdoken zou kunnen worden, als b.v. door gedurige
verandering van naam of vorm. - De spreker had zich voorgesteld in de laatste plaats
nog te betoogen, dat de tegenwoordige voordragt ongrondwettig is, als in strijd met
art. 225 onzer staatsregeling. Na het hieromtrent gezegde, zal hij daarover niet verder
uitweiden, maar nog slechts ten slotte als zijne meening doen kennen, dat het
geschrevene vrijelijk moet kunnen verspreid worden, zoolang het niet in strijd is met
de bepalingen van ons Strafwetboek, en dat wanneer dit niet toereikende is om de
misbruiken van de vrijheid der drukpers te beteugelen, de wetten van 16 Mei 1829
en van 1 Junij
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18301 daartoe zeer zeker voldoende zullen zijn. De spreker besluit met te verklaren,
dat hij aan een wets-ontwerp, dat aan zoo vele gebreken lijdt, zijne goedkeuring niet
geven kan.’
Geheel tegenovergesteld was het oordeel van den Amsterdamschen Hoogleeraar
Mr. C.A. Den Tex, lid der Kamer voor Noord-Holland van 1842 tot 18462. Deze
verklaart ‘dat hij, niettegenstaande hetgeen onderscheidene sprekers in het midden
hebben gebragt, in het tegenwoordig wets-ontwerp niets anders zien kan, dan alleen
eene wijziging van de wet op het zegel. De stand der zaak is, zijns inziens, deze: Er
hebben zich, nadat de wet van 1843 in werking is, kleine nieuwspapieren opgedaan,
aan welke bij de daarstelling dier wet niet kon worden gedacht, omdat zulke blaadjes
toen onbekend waren. En nu is het de vraag of aan die kleinere nieuwspapieren
vrijstelling van zegelregt verleend zal worden, dan wel of zij zullen vallen in de
categorie der grootere dagbladen, dat is van de drukwerken, die aan zegelregt
onderworpen zijn. Nu meent de Regering, dat er geen genoegzame grond voor eene
vrijstelling bestaat, en het is daarom, dat deze voordragt geschied is. De spreker
erkent, dat volgens eene juiste interpretatie der wet van 1843 de kleinere blaadjes
thans niet onderworpen zijn aan het zegelregt, maar het geldt hier de vraag, om die
wet, nu zich iets wat vroeger niet voorzien was heeft

1

De spreker bedoelde de Wet van den 16 Mei 1829, houdende aanvulling van eenige gapingen
in het wetboek van strafregt, Stbl. N0. 34, en de Wet van den 1sten Juni 1830, tot beteugeling
van hoon en laster en andere vergrijpen tegen het openbaar gezag en de algemeene rust, Stbl.

2

N0. 15.
Zijne levensschets door Mr. J. Van Hall is te vinden in de Handel. dezer Maatschappij 1854,
blz. 94.
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opgedaan, te wijzigen. En wat deze vraag betreft, verklaart de spreker, ofschoon hij
een zoo groot voorstander van de vrijheid der drukpers is als iemand wezen kan, niet
te kunnen inzien, dat die vrijheid der drukpers in het minste geschonden zal worden,
wanneer kleinere nieuwspapieren even als de grootere aan een zegelregt onderworpen
worden. Hij meent hiermede zijne uit te brengen stem genoegzaam geregtvaardigd
te hebben en legt de verklaring af, dat alle politieke bedoelingen in dezen verre van
hem verwijderd zijn.’
Hierop trad de Minister van Financiën op ter verdediging van zijn ontwerp. Hij
zegt: ‘In alle rijken van Europa, waar een zegel van de dagbladen betaald wordt, zijn
kleine en groote bladen daaraan gelijkelijk onderworpen. Ook hier te lande was dit
tot voor twee jaren het geval. De kleine bladen waren daar niet tot dusverre vrij,
gelijk de geachte spreker uit Groningen (Mr. B. Wichers) zich minder juist heeft
uitgedrukt; zij waren integendeel, evenzeer als de groote, aan een zegelregt
onderworpen. Eene te algemeene uitdrukking in art. 27 C. 10., der bestaande wet op
het regt van zegel van 3 October 1843 heeft daarin eene verandering gebragt; en dien
ten gevolge hebben de dagbladen in klein formaat een privilegie in zake van belasting
erlangd, dat hun niet toekwam en waarvan misbruik is gemaakt op eene wijze, welke
hier door mij niet zal ontwikkeld worden.’ - ‘De voorlaatste spreker (Mr. J.M. De
Kempenaer) heeft gezegd, de hier bedoelde blaadjes te kennen. Zijn Edel Mogende
heeft er bijgevoegd, daarin niets te hebben gevonden, wat eenigzins verkeerd was.
Ik laat dat gezegde geheel voor rekening van den geachten spreker. Het bewijst alleen,
dat het gevoel van regt, billijkheid en betamelijkheid bij den eenen eerlijken man en
den anderen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

61
aanmerkelijk kan verschillen.’ - ‘Het doel van het tegenwoordig wets-ontwerp is om
een begaan ongelijk te herstellen, en om een privilegie in het stuk van belasting te
ontnemen aan personen die zich het genot daarvan niet bijzonder hebben waardig
gemaakt. Dit is het antwoord, dat ik, als eerlijk man, geven kan aan den geachten
spreker uit Noord-Holland (Mr. J.J. Uytwerf Sterling), die eene bepaalde verklaring
op dit punt heeft verlangd. De Regering, ik herhaal dit, heeft geen ander doel, dan
om een privilegie te ontnemen aan hen, die bewezen hebben, daarvan geen goed
gebruik te maken. Niets anders wordt in de memorie van toelichting tot deze wet
gezegd. Wanneer men de daarin gebezigde woorden in derzelver verband beschouwt,
zal men daarin de bedoeling der Regering volkomen zoo uitgedrukt vinden, als ik
die thans opgeve.’ - ‘En wie zal dan in een land als het onze, waar wij het geluk
hebben te leven onder het heerschen van het beginsel van gelijkheid van allen voor
de wet, zich verwonderen, dat de Regering pogingen aanwendt, om eene bestaande
ongelijkheid te doen ophouden? Wie zal daarachter geheime oogmerken zoeken?
De overtuiging echter, die blijkbaar ook de tegenstanders dezer wet - de geachte
spreker uit Gelderland (Mr. J.M. De Kempenaer) uitgezonderd - koesteren, dat van
het bedoelde privilegie misbruik is gemaakt op eene wijze, die onze natie tot oneer
strekt en op den duur onze taal zou doen verbasteren en onze zeden zou bederven,
heeft het denkbeeld doen ontstaan, dat de Regering een ander doel beoogde; dat zij,
met belemmering van de vrijheid der drukpers, de blaadjes, waarvan hier gesproken
wordt, zou willen tegengaan. Men verwart door dit te stellen het hoofddoel met eene
bijkomende omstandigheid. Dat hoofddoel is reeds duidelijk toege-
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licht. Het komt nog meer uit wanneer men met hetgeen thans hier met opzigt tot het
zegelregt der dagbladen bestaat, de wetgeving daaromtrent in alle andere naburige
landen en die, welke tot voor twee jaren hier geldig was, vergelijkt.’ - ‘Voor het te
keer gaan van het misbruik, dat van de drukpers gemaakt wordt, moet de strafwet
en de justitie waken. Mijne denkbeelden daaromtrent zijn ontwikkeld in de circulaire,
geschreven tijdens mijne aanvaarding van de portefeuille van het departement van
Justitie. Die denkbeelden worden door mijne geachte ambtgenooten gedeeld en zijn
sedert ook bij mij onveranderd gebleven.’ - ‘Maar zoo dit de taak der justitie is, moet
ook de fiscale wetgever van zijne zijde zijnen plicht betrachten, en zorgen, dat geen
onregtvaardig privilegie blijve bestaan. Dit was thans mijne taak, voor de volvoering
waarvan ik niet ben teruggedeinsd. Zijdelings blaadjes te keer te gaan, ik beaam dit
ten volle, voegt der Regering niet, kan nooit de taak zijn van het departement van
Finantien. Maar wel was het mijne taak om, toen ik zag, dat eene bepaalde klasse
van ingezetenen een privilegie genoot en dat daarvan geen behoorlijk gebruik werd
gemaakt, te zorgen, dat dit privilegie niet bleef voortduren. Daarom ook, omdat dit
het eenige doel is der wet, ga ik met stilzwijgen voorbij, wat door sommige geachte
sprekers gezegd is geworden omtrent het onvoldoende van het middel tot stuiting
van het kwaad. Men heeft aan de Regering een doel toegekend, hetwelk zij niet heeft,
en neemt dan daaruit aanleiding om te betoogen, dat dit doel niet zal worden bereikt.
Dit alles is mij onverschillig. Het doel, hetwelk de Regering werkelijk beoogt, zal
bereikt worden, namelijk, dat voortaan geene courant, geen nieuwsblad zal kunnen
worden uitgegeven, hetzij dan in grooter, hetzij in kleiner formaat, zonder
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dat daarvan zegelregt betaald wordt.’ - ‘Van pogingen om de vrijheid der drukpers
te belemmeren, zal wel niemand de Regering kunnen verdenken. Ook ik heb de vrije
drukpers steeds beschouwd als het palladium van alle andere vrijheden, als van het
hoogste belang niet enkel voor de natie, maar ook voor de Regering zelve. Ik beaam
alles wat daaromtrent door een geacht spreker uit Noord-Holland (Mr. J. Corver
Hooft) is gezegd, en zou het voor het ongeluk van mijn leven houden, indien ik immer
bewogen mogt worden om mede te werken tot iets, waardoor al ware het dan slechts
zijdelings de vrijheid der drukpers zou kunnen worden gefnuikt. Ik geloof te mogen
zeggen, dat de namen van 's Konings ministers en hunne bestaande antecedenten op
zich zelve daaromtrent reeds voldoende waarborgen opleveren. De lankmoedigheid,
waarmede de Regering de dagelijksche aanvallen der drukpers aanziet, bewijst
waarlijk niet, dat zij de vrijheid der drukpers vreest of zou willen verkorten. Wij
rekenen ons dit niet aan als eene verdienste. De meeste van die aanvallen toch zijn
van zoodanigen aard en komen van zoo laag, dat hij, welke zich die aan zou trekken,
niet verdienen zou de standplaats te vervullen, welke hem door 's Konings vertrouwen
is aangewezen. Op het gezond verstand van het Nederlandsche volk zullen die
aanvallen op den duur geen indruk maken, wanneer 's lands regenten voortgaan met
rustelooze inspanning hun pligt te doen en alles aan te wenden wat, naar hun beste
weten, in het belang van Koning en vaderland gevorderd wordt. En indien ik mij
daarin bedroog, indien het Nederlandsche volk verdwaasd en ongelukkig genoeg
kon zijn, om zich door de laster- en schandtaal van dergelijke bladen, als die hier
door mij bedoeld worden, te laten bedriegen, wie die zich zelven acht en bewust is
alleen door
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pligtgevoel geleid te worden, zou dan nog blijven hechten aan eene zoogenaamde
openbare meening, die dergelijke bladen als hare tolken erkende!’ - ‘Men versta mij
wel, Edel Mogende Heeren. Ik zeg dit alleen om u mijne gevoelens te doen kennen
voor zoo verre die aanvallen mijn persoon mogten betreffen, en er nog iemand zou
kunnen zijn, die meende, dat eenige persoonlijke wrok of verdriet mijne bekende
beschouwingen omtrent de vrijheid der drukpers zou hebben kunnen wijzigen. Maar
wanneer ik dit zeg, en wanneer zij, die mij eenige achting toedragen, wel verzekerd
zullen zijn, dat geenerlei persoonlijke beschouwingen hier eenigen invloed op mij
hebben kunnen uitoefenen, - voeg ik er echter te gelijker tijd bij, dat de Regering
diep doordrongen is van de overtuiging, dat in eene welgeordende maatschappij de
wet en de justitie voor de eer der regenten zoowel als voor de eer en de rust der
burgeren behooren te waken; en dat zoo het den staatsman al vrijstaat zich persoonlijk
te verheffen boven laaghartigen laster en valsche voorstellingen, op hem in het belang
van het algemeen pligten berusten, welke hij niet uit het oog mag verliezen.’ - ‘De
vrijheid der drukpers wordt door dit wets-ontwerp in geenerlei opzigt benadeeld of
belemmerd, evenmin als door de bepalingen der bestaande zegelwet. Zulk eene
belemmering ligt niet in den geest van 's Konings Ministers, en dit wilde ik doen
uitkomen, terwijl ik tevens de toepasselijkheid van het voorschrift der grondwet, dat
op het stuk der belastingen geen privilegie mag bestaan, waarvoor geene genoegzame
reden aanwezig is, in het licht wilde stellen. Ik beaam dan ook alles wat door een
geacht spreker uit Noord-Holland (Mr. J.J. Uytwerf Sterling) is gezegd, om te doen
zien, dat indien de bestaande wetten niet genoegzaam zijn om het mis-
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bruik van de vrijheid der drukpers te keer te gaan, men dan regtstreeks en door eene
directe wet, niet zijdelings, daarin behoort te voorzien. Maar ik moet er bijvoegen,
dat onder zoodanige omstandigheden er geene gronden kunnen bestaan, om een
privilegie te doen voortduren, door hen genoten, tegen welke men directe middelen
van beteugeling denkbaar acht.’ - ‘Ik kan het ongegronde der aanvallen van de
tegenstanders dezer wet, die met mij voorstanders zijn van de vrijheid der drukpers,
maar de denkbeelden daaromtrent anders toepassen, niet beter in het licht stellen,
dan door de zaak om te keeren. Wat zou het geval zijn, wanneer hier nog in het geheel
geen zegelregt bestond, en dan de Regering het voorstel deed, om voortaan een
zegelregt te heffen van alle dagbladen, grooter dan twee vierkante palmen? Zouden
dan niet zij, die zich thans tegen dit wets-ontwerp verzetten, op grond dat er een
geheime toeleg tot fnuiking der dagbladschrijvers zou bestaan, met meer regt dien
toeleg daarin erkennen? Zou men dan niet zeggen, dat de Regering juist die grootere
bladen, die gerekend worden met meer kennis van zaken te worden geschreven,
waarin althans meer kennis van zaken zou kunnen worden ontwikkeld, ook omdat
men voor de redactie daarvan betere schrijvers kan bekomen, uitsluitend belastte en
daardoor trachtte te belemmeren; terwijl men die kleine nietige blaadjes, welke alleen
op het minst beschaafde en minst invloed hebbende gedeelte der bevolking kunnen
werken, vrijliet? Zou men dan niet zijne stem verheffen tegen het privilegium
odiosum, dat in zulk een geval met opzigt tot de kleinere bladen zou worden
ingevoerd? Zouden dan niet aangevoerd worden al die redeneringen, die de geachte
spreker uit Zuid-Holland (Mr. L.C. Luzac) nog in deze zitting heeft doen gelden,
toen hij beweerde,
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dat de natie door middel der dagbladen behoorlijk moest worden bekend gemaakt
met al wat in deze vergaderzaal wordt verhandeld? Zou men dan niet wijzen op het
voorbeeld van het vrijzinnig Engeland, waar juist die kleinere blaadjes het zwaarst
belast zijn? Ik vraag het in gemoede, of, zoo men de zaak omkeert, het bedoelde
voorstel niet zoodanige oppositie zou ontmoeten van de zelfde zijde, als thans het
tegenwoordige bestreden wordt? Welnu, Edel Mogende Heeren, die staat van zaken
bestaat thans bij ons; en dien staat van zaken willen wij doen ophouden. Het is
gelijkheid voor de wet, die de Regering voorstaat, en geenszins het vernietigen van
blaadjes, die velen van U Edel Mogenden verklaard hebben niet te kennen, die de
Regering verpligt is te kennen en die door het geachte lid uit Gelderland gelezen
worden.’ - ‘Het is niet om te benadeelen, maar om te beletten, dat langer bij uitsluiting
begunstigd worde, dat de Regering het onderwerpelijk voorstel heeft gedaan. Dat
voorstel levert dan ook niet het treurig verschijnsel op, hetwelk het gevoelig hart van
een der geachte sprekers (Mr. S. Baron Van Heemstra) getroffen heeft, dat de
Regering, met voorbijzien van hare waardigheid, in het strijdperk treedt tegen kleinere
dagbladschrijvers. De Regering treedt op voor de wet, in het belang van het algemeen,
tot het doen ophouden van een ten onregte toegekend privilegie. Waar het zulke
beginsels geldt, is in de oogen der Regering niets te klein, niets te gering. Daarom
ook acht zij het voorstellen en verdedigen van dit wets-ontwerp niet beneden hare
waardigheid, omdat wat met de pligten, die op haar rusten, overeenstemt, niet beneden
die waardigheid zijn kan.’ - ‘Ik hoop, Edel Mogende Heeren, door het aangevoerde
genoeg te hebben gezegd om alle miskenning van het beginsel,
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waarop dit wets-ontwerp berust, weg te nemen. Ik zal niet stilstaan bij de enkele
litterale aanmerking, die door het geachte lid uit Gelderland (Mr. J.M. De Kempenaer)
op het eenig artikel van dit ontwerp is gemaakt, en het gebruik daarin der nagenoeg
gelijkluidende woorden: ‘dagbladen, couranten en nieuwspapieren,’ betreft. Bij die
aanmerking is het aan Zijn Edel Mogende waarschijnlijk niet voor den geest geweest,
dat die zelfde drie woorden ook in de oorspronkelijke wet van 1843 zijn gebezigd,
en dat dus hier, waar het eene wijziging geldt, dezelfde uitdrukkingen behouden
moesten blijven.’
De Heer De Kempenaer bleef den Minister het antwoord niet schuldig. Nogmaals
zegt hij ‘dat hij niet over de kleine blaadjes heeft willen spreken zonder die te kennen;
dat hij zich dus die zoo veel mogelijk heeft aangeschaft, en daarin veel heeft gevonden
wat hij geestig keurt, maar ook veel wat hij hoogstens afkeurt, omdat het was
geschreven in eenen verkeerden toon, valsch vernuft en persoonlijke beleedigingen
bevatte. Dit zijn oordeel heeft echter bij deze beraadslaging geen de minste waarde.
Hij moest vragen: wat is in deze bladen, dat de verontwaardiging der Regering zoo
zeer heeft opgewekt, en dit heeft hij daarin te vergeefs gezocht. Met bevreemding
heeft hij den Minister hooren zeggen, dat dit een bewijs oplevert, hoe twee eerlijke
en regtschapene mannen over dezelfde zaak een geheel verschillend oordeel kunnen
vellen. Deugd is alleen deugd, eerlijkheid alleen eerlijkheid, en bij hem, wier hoofd
en hart op de regte plaats staan, kan geen verschil van dien aard plaats grijpen. Het
geheele betoog des Ministers over de billijkheid van het voorstel, de gelijkheid voor
de wet en het privilegie op het stuk der belastingen, rust op de ver onderstelling, dat
belasting de natuurlijke toestand is
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Bij den spreker is het omgekeerd. Hij acht het niet belasten den natuurlijken toestand1,
en daarom heeft iedere belasting hare grenzen. Het is geen privilegie dat volgens de
wet op het personeel de woningen van geringen aard zijn vrijgesteld. Het belasten
der couranten acht hij strijdig met den geest der eeuw en met de zedelijke behoeften
der natie. Hij blijft volhouden, niet in te zien, dat door dit wets-ontwerp de gelijkheid
zal worden bevorderd en ziet integendeel de uitgevers der kleine blaadjes opgeofferd
aan het misnoegen der ministers.’
De Minister Van Hall antwoordde hierop nog in hoofdzaak: ‘Edel Mogende Heeren!
De laatste gezegden van den redenaar uit Gelderland, die zoo even weder het woord
heeft gevoerd, herinneren mij, dat ik nog ééne bedenking onbeantwoord gelaten heb;
die namelijk, ontleend uit de vrijstelling van de belasting op het personeel in bepaalde
gevallen. Die vrijstelling wordt verleend aan zoodanige personen, die geacht worden
hun aandeel in de genoemde belasting niet te kunnen betalen. Het is eene vrijstelling
steunende op armoede, in verband met de behoefte om de belastbare voorwerpen te
bezitten. Maar geen beroep, hoe gering en weinig winstgevend ook, is van het
patentregt vrijgesteld; alle beroepen en neringen zijn daaraan onderworpen, en er is
zelfs ééne klasse van neringdoende lieden, die men gemeend heeft hooger te moeten
belasten, dan de vermoedelijke winsten van hun beroep anders zouden medebrengen.
Het is de stand der tappers. Ik moet daarvan hier gewagen, omdat de geachte spreker
uit Zuid-Holland (Mr. L.C. Luzac), die thans zoo zeer geijverd heeft tegen het
denkbeeld,

1

Gulden woorden, in onze dagen te plaatsen boven den ingang van menige wetgevende
vergadering, als prikkel tot bezuiniging!

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

69
om zijdelings te treffen en door eene belastingwet iets anders dan het belang der
schatkist te beoogen, in der tijd zoo krachtig heeft aangedrongen op dat onderwerpen
der tappers aan een hooger regt, op grond dat de uitoefening van dit beroep nadeelig
kon worden voor de zeden en voor de maatschappij in het algemeen. Ik voer dit
alleen aan ten bewijze, dat er beroepen kunnen bestaan, die niet heilzaam zijn voor
de maatschappij, en dat er, naar het oordeel van het geachte lid redenen kunnen
aanwezig zijn, om zulk een beroep zijdelings te treffen. Ik herhaal overigens, dat de
Regering bij het voordragen dezer wet dat voorbeeld niet heeft gevolgd, maar alleen
een privilegie heeft willen doen ophouden, dat ten onregte was verleend en op welks
voortduring zij, die het genieten, geene aanspraak hebben.’
De zege verbleef natuurlijk aan de Regering. In stemming gebracht werd het
ontwerp aangenomen met 33 tegen 15 stemmen. Vóór stemden de leden: Strens, Van
Naamen, Van Harencarspel, Backer, De Jong van Beek en Donk, Van Sasse van
IJsselt, Hiddema Jongema, Timmers Verhoeven, Cost Jordens, De Backer,
Nederburgh, Bijleveld, Star Busmann, Michiels van Verduijnen, Menso, Den Tex,
Van Heloma, Faber van Riemsdijk, Telting, Van Leeuwen, Duijmaer van Twist, Van
Bleiswijk, Van Rijckevorsel, De Monchy, Van Panhuijs, Kien, Corneli, Gevers van
Endegeest, De Man, Uytwerf Sterling, Lycklama à Nyeholt, Gouverneur en Luyben.
Tegen stemden de leden: Verweij Mejan, De Kempenaer, Anemaet, Hooft, Van
Goltstein, Corver Hooft, Van Heemstra, Luzac, Modderman, Nedermeijer van
Rosenthal, Storm, Hoffman, Boreel van Hogelanden, Schooneveld en Wichers.
Van hetgeen bij de Eerste Kamer voorviel met het
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wets-ontwerp, is, bij gemis der openbaarheid van de handelingen van dit lichaam
destijds, niets bekend. De uitkomst intusschen heeft geleerd, dat de beste Kamer,
zooals de Physiologie het uitdrukte, niet genadig tusschen beide kwam! Zij werd,
zooals uit de Nederlandsche Staats-Courant van Maandag 8 December 1845, N0.
290, Bijv. blz. 3, kol. 1, blijkt, bijeengeroepen om te vergaderen op Maandag 15
December 1845, en in dezelfde courant van Dinsdag 23 December 1845, N0. 303,
blz. 1, kol. 1, vindt men de Wet van 18 December 1845 gelijk die is opgenomen in
het Staatsblad N0. 86 van dat jaar.
De Arnhemsche Courant liet natuurlijk de redevoering van Van Hall niet ongemoeid,
en ze gaf in het voorbijgaan diens zwager Den Tex het volgende niet onaardige
snuifje1. De Amsterdamsche Hoogleeraar toch had beweerd, dat ‘toen de wet van
1843 werd daargesteld, aan geene kleine nieuwspapieren kon worden gedacht.’ En
waarom niet? ‘Want’ liet hij er op volgen: ‘want zij bestonden niet.’ Dat men om
iets niet kan denken, zeide nu de Arnhemsche, omdat het niet bestaat, is zeker eene
nieuwe bijdrage ter verklaring wat Nederlandsche zin is, in welken geest de Professor
in de zitting van 11 November 1844 verklaard had de grondwet te willen herzien,
terwijl hij een half jaar later, toen met die uitdrukking de draak was gestoken, in de
zitting van 27 Mei 1845, zich hieromtrent nader had uitgelaten. En, zeide de
Arnhemsche, ‘waarschijnlijk hebben wij dan daaraan

1

Zie Arnhemsche Courant van Zondag 23, Dinsdag 25, en Donderdag 27 November 1845,
N0. 238, 240, en 242.
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onze te-korten te danken, omdat men niet aan te-korten kan denken, vóór zij bestaan.’
Wat Van Hall zelf betrof, deze had gesproken van ‘eene min duidelijke bepaling
der wet van 1843’ waaraan de kleine blaadjes hun oorsprong verschuldigd waren.
Maar hiermede strookte niet de ‘vrijstelling’, waarvan de Minister meende dat die
blaadjes volgens de wet het genot hadden, want dan had men in 1843 wel degelijk
aan de mogelijkheid van bestaan dier blaadjes gedacht, en was de wet dus volstrekt
niet onduidelijk. Die blaadjes moesten volgens den Minister aan zegelrecht
onderworpen worden, omdat zij zich hunne vrijstelling ‘weinig waardig’ hadden
betoond; omdat zij van hun privilegie ‘geen goed gebruik’ hadden gemaakt; omdat
er ‘misbruik van het privilegie was gemaakt.’ Hadden zij zich dus die vrijstelling
‘waardig’ gemaakt, hadden zij geen ‘misbruik’, maar een ‘goed gebruik’ van hun
privilegie gemaakt, dat is te zeggen, hadden zij de Regering en de Ministers
toegejuicht, geprezen, vergood, aangebeden, - dan zou men hun het zegelrecht kwijt
gescholden hebben. Handhaving van het grondwettig beginsel ‘gelijkheid voor de
wet’ was derhalve niet de ware beweegreden van het wets-ontwerp. - In een tweede
artikel werden de woorden van Van Hall, dat de namen der ministers en hunne
antecedenten tot waarborg konden strekken, dat zij op de heiligheid van de vrije
drukpers geene inbreuk zouden maken, beantwoord met de opmerking, dat de
Arnhemsche Courant nooit vermoed had, dat er in die namen zulk eene tooverkracht
school; zij had al de namen en de letters van de namen der ministers met vlijt
bestudeerd, afzonderlijk en gecombineerd, doch zij had den talisman niet gevonden.
De eenige zinvolle namen waren die van de ministers van justitie, van oorlog,
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van marine en van de R.K. eeredienst, De Jonge, List, Rijk, Van Son. Voorwaar een
groote waarborg! En de antecedenten van de ministers kwamen er natuurlijk niet
beter af. - Eindelijk werd in een derde artikel een loopje genomen met de
lankmoedigheid der regering tegenover de dagelijksche aanvallen der drukpers,
waarop Van Hall had gewezen.
Weinige dagen later brak de Arnhemsche Courant in hare N0. 244 en 245, van
Zaterdag 29 en Zondag 30 November 1845, nog eene lans met het Journal de La
Haye, dat in de nummers van Vendredi en Dimanche 21 en 23 Novembre de gehouden
beraadslagingen in de Kamer had behandeld.
Nog moet worden aangeteekend hoe De Staatkundige Tooverlantaarn of
Utopisch-Politische Snelwagen, 2de deel, blz. 129-155 (en dus het laatste gedeelte
van het 2de stuk dat blz. 87 begint, en het eerste gedeelte van het 3de stuk dat blz. 151
aanvangt) wordt ingenomen door ‘Eene tweede voorstelling van den Staatkundigen
Tooverlantaarn. - De Zegelwet,’ opgevoerd te Amsterdam in het Théâtre des Variétés
van Duport, naar aanleiding van het wets-ontwerp tegen de Lilliputters en de
beraadslagingen daarover gehouden, waarvan het stuk eene parodie was.
Hoe heeft nu de wet van 18 December 1845 gewerkt? ‘Au lieu de disparaître,’ heeft
Adriaan Van Bevervoorde aangeteekend in het Appendice au N0. 24 du Courrier
Batave, du Vendredi 5 Mai 1848, ‘tous ces lilliputiens, un seul excepté peut-être,
reparurent le lendemain dans un format aussi grand que le permettait le timbre coûtant
1 cent. Ce n'étaient que des feuilles volantes; ce devinrent
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tout-à-coup autant de journaux; le gouvernement enragea, mais il ne put en accuser
que ses vues mesquines et sa maladresse.’ Zeker was Van Bevervoorde iemand die
het weten kon, en toch komt het mij voor, dat zijne voorstelling van zaken sterk
gekleurd is. Uit het begin van dit onderzoek toch blijkt, dat van de veertien mij
bekende Lilliputters slechts zes de voor hun bestaan zoo noodlottige wet hebben
overleefd, namelijk de Meppeler Courant, de Tielsche Courant, de Gelderland, de
Kaleidoskoop, de Zwartsluizer Bode, en de Zierikzeesche Nieuwsbode, van welke
zes op dit oogenblik nog slechts deze drie in leven zijn: de Meppeler Courant, de
Tielsche Courant, en de Zierikzeesche Nieuwsbode. Van het denkbeeld door Luzac
en De Kempenaer aangegeven, om door gedurige verandering van naam of vorm
van een nieuwspapier de nieuwe wetsbepaling te ontduiken, heeft niemand zich
meester gemaakt.
A m s t e r d a m , October 1882.
Mr. W.P. SAUTIJN KLUIT.
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Johan van Nyenborgh en zijne letterkundige nalatenschap. Door
Hooft van Iddekinge.
Geen dichter of schrijver die meesterwerk leverde, blijft onbekend; vroeger of later
valt hij in het oog, te eerder naarmate hij zich door zijn' arbeid wist te plaatsen en
dan, hetzij bij zijn leven dan wel na zijn verscheiden, beërft hij de onsterfelijkheid,
dat is, zijn naam met eerbied en bewondering genoemd, blijft voor de vergetelheid
bewaard. Niet voldaan met zijn werk alleen, wenscht dan tijdgenoot of nakomeling,
ook omtrent 's mans leven en lotgevallen, vorming en voortgang zooveel mogelijk
onderricht te worden. Men geeft zich moeite om elke, ook de geringste, bijzonderheid
omtrent zijn leven en persoon op te sporen en daardoor geholpen, vormt men zich
langzamerhand van den beroemd geworden man eene voorstelling, een beeld nader
bij de werkelijkheid en juister al naar mate het door onbevooroordeelden op historisch
juiste gegevens ontworpen is.
Vandaar dat het in den regel niet ontbreekt aan levensbeschrijvingen en
karakterschetsen van beroemde dich-
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ters en schrijvers; anders is dit evenwel met die breede reeks van hen die zich aan
den voet van den Parnassus bewogen hebben doch die den zangberg door gebrek aan
talent, zelfs bij overmaat van goeden wil, geen manslengte wisten op te klimmen.
Door hunne tijdgenooten minder opgemerkt, geraakten zij voor de nakomelingschap
in vergetelheid totdat hun bestaan door dezen of genen navorscher als bij toeval
weder ontdekt en aan het licht gebracht werd, om veelal spoedig daarna opnieuw
vergeten te worden.
Evenmin toch als het mogelijk is om een lijk weder tot een levend lichaam te
maken, evenmin gelukt het om den eenmaal gewogen maar te licht bevonden dichter
tot een beroemdheid te stempelen. En dit is ook goed; men moge zich al eens voor
een oogenblik vermeien in de beschouwing van het leven en de werken eens lang
gestorvenen pruldichters, de boekverzamelaar die rare boeken bijeenbrengt doch ze
niet leest, moge zich verblijden in de hooge zeldzaamheid zijner uitgaven, welke
door den waren letterkundige niet wordt betreurd, in den regel zal niemand door een
herdruk medewerken tot de wedergeboorte eener middelmatigheid, aangezien elke
eeuw voor zich zelf in dat genre zóo rijk voorzien is dat men geen behoefte heeft
aan exemplaren uit een vroeger tijdvak. Zoolang watersnood- en andere
weldadigheidspoëten blijven rijmen, kan men hunne XVIIe-en XVIIIe-eeuwsche
evenknieën in het graf, en de door laatstbedoelden bezorgde uitgaven op den
boekenzolder laten rusten.
Hoezeer ook overtuigd van het zoo even aangevoerde, zoo hebben wij toch niet
geschroomd de pen op te vatten om een lang vergeten schrijver en dichter van de
bedoelde soort weder in herinnering te brengen.
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Hadden wij daarbij alleen de waarde zijner geestesproducten op het oog gehad, wij
hadden beter gedaan met te zwijgen, want onder 's mans verzen zijn geen drie regels
te vinden die behoorlijk gebouwd of door eenige dichterlijke gedachte merkwaardig
zijn. Ware het ons te doen om zijne, meest alle zeldzaam geworden werken
bibliografisch toe te lichten, wij zouden over zijn persoon hebben gezwegen; nu wij
dit niet doen bestaat daarvoor elders aanleiding. Johan van Nijenborgh, want hij
wordt hier bedoeld, is in zoover een belangrijk persoon, omdat hij, door zijn leven
en werken, ons een blik verschaft op den smaak en de ontwikkeling op letterkundig
gebied van zijne tijd- en gewestgenooten, iets wat ons zonder hem niet gegund ware
geweest. Voor de geschiedenis onzer letterkundige ontwikkeling heeft eene nadere
kennismaking met dezen zeventiende-eeuwschen prulpoëet eenige waarde, en dewijl
zich nog niemand over hem ontfermde, zoo geven wij hier de door ons opgespoorde
bijzonderheden die den man en zijn werk beter dan tot hiertoe in het licht stellen,
aan het in onze letterkunde belangstellend publiek ten beste.
Geheel onbekend bleef Johan van Nyenborgh niet; Jöchers Gelehrtenlexicon bevat
over hem juist genoeg om te weten dat hij bestaan heeft, en Van der Aa's Biographisch
Woordenboek niet voldoende om te weten wie hij was. Elders vonden wij hem niet
genoemd, maar in zijne eigene geschriften zijn vele bijzonderheden omtrent zijn
geslacht en persoon verspreid die, bijeengebracht en geordend, ons het volgende
leeren.
Johan van Nyenborgh is te Groningen uit een deftig burgerlijk geslacht geboren,
den 1sten of 11den April
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16211. Zijn vader is, vijftig jaren oud, in 1639 gestorven; zijne grootmoeder, de laatst
overgeblevene van een gezin van twintig kinderen, overleed hoog bejaard in 1640.2.
Van de tien kinderen, waaruit het gezin van den ouden Nyenborgh bestond, leefden
er in 1659 nog drie. In 1651 overleed een broeder van Johan, in den bloei zijner jaren,
in Frankrijk. Wij vinden van dit geslacht de navolgende leden met namen genoemd.
Jacobus N. der beide rechten doctor en amptman tot Oldersum in Oostfriesland in
16573. Daniel N. rechtsgeleerde, op wien Sibille Van Griethuisen in 1651 een
grafschrift dichtte4. Mogelijk is hij wel de in genoemd jaar gestorvene broeder van
Johan geweest. Daniel N., drapenier, wellicht

1

Zooals blijkt uit het omschrift: Aetatis 32 Anno 1653 om zijn in koper gegraveerd portret
dat in eenige zijner werken voorkomt, en verder uit de regels:
En van mijn geboorte dagh
die men Paesch-avont heten magh.
(Nyenborghs Hofstede bl. 130).
In 1621 viel Paschen op 1 of op 11 April naarmate men ouden of nieuwen stijl volgt. In het
Gulden A, B, C, komt achter een rijmpje voor (zie hieronder aant. 12) waaruit zou blijken
dat hij in 1620 geboren is. Paschen viel in dat jaar op 19 April n.s. Dat N. te Groningen
geboren is blijkt o.a. uit de regels:
Mijn geboorte-Stat, daerbij,
Met veel Toorens, en gebouwen, enz.

2
3
4

(N. Hofstede ol. 30).
waar hij Groningen mede bedoelde.
J.v.N. Achtendertigjarige Bedencking ofte Tijdts consideratien, te vinden in zijne Hofstede
bl. 127 en verv., alwaar de meeste der hier vermelde bijzonderheden gevonden worden.
Aan hem droeg Johan, 12 Febr. 1657: Het Wonder-Tooneel ofte Lust-Hof der Historiepaerlen
op. Hij noemt hem daarin: ‘Waerde Cousijn’.
Te vinden op bl. 311 van het Wonder-Tooneel.
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Johan's vader of grootvader1, zoo zijn grootvader niet geweest is Johan N., die in
1594 stierf, terwijl hij de mis te Frankfort bezocht2. Ten slotte vinden wij als eene
nicht vermeld Juffrouw E. de Marees, die in 1648 te Antwerpen woonde3.
Of het geslacht Nyenborgh in Groningen dan wel in Oostfriesland tehuis behoorde
is onzeker; het laatste komt ons niet onwaarschijnlijk voor, omdat Johan's neef,
Jacobus N., te Oldersum amptman was, en wij te vergeefs onder de regeeringsleden
of in het register van het Groninger Archief naar iemand van dezen naam hebben
gezocht. De leden die te Groningen gevestigd zijn geweest schijnen zich met den
handel onledig gehouden te hebben. Ook Johan deed dit, doch trok zich reeds vroeg
terug, immers in den tweeden druk van zijn Tooneel der Ambachten, in 1659
verschenen, noemt hij zich op bl. 161:

1

Bericht van den Koophandel achter het Tooneel der Ambachten, bl. 245.

In een seecker glas dit gevonden.
Daniel Nyenborgh liefhebber der Drapery,
Heeft gegeven dit glas, tot herstellingh daer by,
Van den Say-neeringen en Say-wercken daer aen,
Die door des tijdts verloop hier was te niet gegaan.
2

Bericht, als voren, bl. 244.

Graf-schrift tot Frankfoort, 1594.
Hier onder desen steen rust Johan Nyenborgh,
Die vroom van leven was, en sprack Godt is mijn Borgh;
En als hy op de Miss' quam om sijn Coopmans-waren,
Soo is hy, leyder, daer te vroegh in 't Graf gevaren.
3

Wonder-Tooneel, bl. 470,

Aen Joffr. E. de Marees.
Waerde Nicht, 'k salt niet licht vergheten
Doen ick laest was t' uwent gheseten,
t' Antwerpen enz. J.N. 1648.
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praediatus en gewesen negotiant. Waarschijnlijk leefde hij toen stil en hield hij zich
uitsluitend bezig met zijne letterkundige liefhebberijen, deels te Groningen, deels op
de hofstede door zijn vader gebouwd en aangele d in 1634, buiten de Boteringepoort
op een half uur gaans ten noorden van genoemde stad gelegen1.
Of Nyenborgh ooit gehuwd was en kinderen heeft gehad, is onzeker, maar
waarschijnlijk komt ons dit niet voor, aangezien daarop dan wel hier of daar in zijne
werken gedoeld zou zijn. Even onbekend is het tijdstip van zijn overlijden; het jongste
zijner ons voorgekomen werken, - de derde druk van het Tooneel der Ambachten,
Groningen 1670 - doet ons vermoeden dat hij in of kort na 1670 zal gestorven zijn.
Had hij het voor Groningen merkwaardige jaar 1672 beleefd, zijne graage pen zou
niet in gebreke zijn gebleven om, gelijk zooveel anderen het deden, de gebeurtenissen
van dat jaar op de een of andere wijs te beschrijven of te herdenken.

1

N. Historyen, bl. 1. ‘Alsoo deese voor seyde Hoff-steede In den Jaere 1634 eerst gesticht is,’
Ten tijd' als mijn vader dees Hoff-steed eerst anleyden’. Hofsteede, bl. 95.
Als ick belustet ben nae mijn Hoff-steed' te gaan
Dat is maer een half uyr van ons wooningh van daen,
Omtrent, twee-hondert Roe, van huys af, tot de Poort,
De Bottringer, genaemt, van daer aff, gae ick voort,
Den wech langhs, tot dat ick aen myn Hof-steed' belendt
Dat is, vier hondert en vyftich Roeden, omtrent.
(Hofsteede, bl. 13).
Van Groningen, leyt dit mijn Hoff,
Een hallef uyr gaens; verre off, (Hofsteede, bl. 22).
Op deese mijn Hof-steed' voor zeyt,
Den welcken by Groningen leyt; (Hofsteede, bl. 46).
Eene afbeelding van het gebouw met zijne omgeving, tuin en koepel ziet men op het titelblad
van J.v. Nyenborchs Hof-Stede.
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Nyenborghs uiterlijk bleef voor ons bewaard in een portret, dat van hem op
twee-en-dertigjarigen leeftijd in 1653 in koper is gesneden en dat voorkomt in eenige
zijner werken1. Daarop zien wij hem, den voor zijn leeftijd oud uitzienden, tengeren
man, voorgesteld in de deftige burgerkleeding van zijn tijd, en ofschoon ernst en
goedmoedigheid uit zijn gelaat spreken, zoo is het er verre van af dat men het met
zijne vriendin Sybille Van Griethuysen eens is, als zij onder zijn portret de woorden
plaatst:
T' sa, Argus, Slaet dyn
oogen op dit beelt.
T' is Platoos geest die in
dat weesen speelt,

want groote schranderheid spreekt uit die eenvoudige, goedhartige oogen juist niet.
Maar Sybille, van wie menig gedicht door Nyenborgh in zijne werken opgenomen
en zoodoende bewaard gebleven is, was geen onpartijdige beoordeelaarster, daarvoor
was zij met haren vriend, dien zij ergens
Beroemde Nyenborgh en ongemene Heer,
Ghy schenckt my stof, om my op nieuws de eer te geven
U Hof-stee nae waerdy, onsterflijck te doen leeven;
Maer leyder mijn begrijp, en krachten zijn te teer2.

1

2

Onder anderen in zijne in 1657 uitgegeven Weeckwercken en somtijds in de tweeden druk
van het Tooneel der Ambachten die in 1659 verscheen, almede in de in dat laatste jaar
verschenen Hofstede. Dit portret, waarvan de graveur onbekend is, komt nu eens voor zonder,
dan weder met Nyenborgh's wapen - een doorsneden schild waarop boven een kasteel met
drie torens; onder drie rozen, 2 en 1 geplaatst - boven het hoofd in den rand geplaatst. In een
ander exemplaar van den tweeden druk van het Tooneel enz. troffen wij ter plaatse, waar
anders Nyenborgh's portret wordt gevonden, enkel eene gravure van zijn wapen aan.
Te vinden voor zijne Hof-Stede, alwaar ook het volgende hier medegedeelde gedicht
voorkomt.
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toezingt, te veel vooringenomen. En al zegt zij dat hare ‘krachten te teer’ zijn om
Nyenborgh en zijne hofstede naar waarde te vereeuwigen, men geloove haar niet,
want zij is hier tegenover zich zelve wederom te nederig. Wij verdenken haar sterk
van het volgende Sonnet gedicht te hebben, wellicht het beste gedicht dat in de
gezamenlijke werken van Van Nyenborgh te vinden is. Het is van dezen inhoud:

A. monsieur Mr. Jean de Nyenbourg sur ses meditations,
Theologiques, Moralles & Politiques, composées & recueillies en sa
Maison aux Champs, dite Nyenbourg. Sonnet.
Tout ainsi qu'on cognoit un bon Instrument au son,
Un arbre à ses fruicts, à la chasse un bon chien,
Le Soldat en guerre, au chant le Musicien,
Le bon Predicateur par son eloquent sermon,
De mesme Nyenbourg, cher et tres docte Nourisson
Des seurs Castalides, on voit par tes escrits
Quels sont tes estudes; car tousiours tu produis
Et donnes au publicq livre nouveau, rare & bon.
Tesmoings: ta Chronique, Perles des Histoires,
Tours & Piramides, Sepmaine, Memoires
Et Meditations, tous pieces admirables:
Que Mome murmure, Zoile les dents grince,
Si ose je dire, qu'en nostre Province
On trouvera bien peu des hommes tes semblables.

en met dit laatste had Sybille van Griethuysen gelijk, want waren de noordelijke
provinciën aan dichters nooit zeer rijk, haar tijd leverde er al zeer weinigen op, en
dit verklaart ons waarom Nyenborgh daar toen opgang heeft kunnen maken en er als
het ware een soort van Muiderkring in miniatuur op zijn Hofstede wist te vereeni-
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gen. Sybille, de niet onbegaafde apothekersvrouw uit Appingadam1, was daarvan de
Tesselschade, en onder de overige vriendinnen en vrienden zijn ons genoemd Eelkjen
van Bourricius en Sybille van Jongstal, Henrick Bruno, later te Hoorn, Willem
Snetlage, Rudolf H. Swaen, S. Steenoven, A. Ten Have en anderen meer, waarvan
de meest bekende is Simon Abbes Gabbema, seder 1659 historieschrijver van
Friesland.
Nyenborgh schijnt eene goede opvoeding gehad te hebben; in zijne jeugd is hij,
iets wat voor die dagen niet alledaagsch was, ter school geweest te Beverwijk2; met
verschillende, ook de klassieke, talen bekend, las hij veel, vooral nadat hij zich uit
den handel had teruggetrokken. Hij schetst ons zich en zijn leven op de volgende
wijze:
Mijn tijdt is hier vergaen, oock mee
Gelijcker wijs een schip op zee.

1

2

Door haren vriend S.F. Eydelsheim, van 1625 tot 1671 predikant te Appingadam, ‘de Damster
Sappho’ genoemd. In 1656 was zij gehuwd met Upke Wiitzema, Apotheker aldaar. Zie
Eekhoff, de Sted. biblioth. van Leeuwarden, bl. 198, N0. 15.
T' is in mijn jeught gebeurt nu langen tijd voorleden
Dat men te Beverwijck mij gingh in d' School besteden;
En terwijl ick daer was, Soo quam mijn Vader daer,
Mij besoecken, waerom ick zeer blijde waer,
(Hofstede, bl. 88).
En quam inde Bever-wijck aen
Daer ick wel eer had t' School gegaen,
(Hofstede, bl. 152).
Dit geschreeven in d' Beverwijck,
't Jaer Sestien-hondert van gelijck,
Twintich en negen, meed' daer naer,
Ter School. oudt zijnde neghen Jaer,
Door mij Johan van Nyenborgh,
Ghy Jeught draeght oock om 't leven sorgh.
(Het Gulden A, B, C, fol. G. 2, verso).
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'T zij dat ick hebbe gehadt vreught
Of leet, of ander ongeneught,
Of voor de windt, of tegenspoet,
Of wat mij anders is ontmoet,
Of heb gestaen, Of heb gegaen,
Ick ben dus verr gekomen aen;
En Godt die heeft mij staegh gespaert
Ende voor ongeval bewaert;
Waer voor dat ick hem dancken sal
Soo langh ick leef in 't aardsche dal;
En ben (Godt lof) dus verr' soo wijt
Gekomen nu tot desen tijdt,
En van mijn jeucht, tot deser uir,
Dickmaels gehadt veel Avontuir;
Een deel in de School besteed
Een deel is in de Koophandel meed;
En als ick dien verliet, daer by,
Begaf mij weer tot de study:
Doch al tot eerelyck vermaeck
En kennisse van meenigh saeck,
Of spraeck, of konst, of geleertheyt,
Edoch, alles met matigheyt;
Want ick mij niet vermoeij in dees,
Maer alleen tot vermaken lees:
Of dicht, of schrijf, tot tijdt-verdrijf,
Of elders mede besigh blijf;
Ick laet een ander staen na eer
Of daerom hem vermoeijen seer,
Ick doe het maer alleen uyt lust,
En houde voorder my gerust;
Als men na eer en goet niet streeft,
Dat maeckt dat men gerustigh leeft,
En dat beminne ick op 't meest.
Daerom, die mijn Geschriften leest,
En die dien niet gevalligh zij,
Die laat se maer alleen voor mij;
Sij werden niemant aen-geplant
Tegens sijn wille of verstant;
Elck heeft zijn keur en oordeel vrij1.

Toch werden zijne geschriften door zijne tijdgenooten gelezen, want hoe zwak ook
als dichter, hij viel in hun

1

Hof-stede. bl. 129.
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smaak, hij die geheel moralist, een zwakke navolger is geweest van den meest gelezen
volksdichter welken Nederland ooit heeft voortgebracht. Dat hij de werken van Cats
gekend heeft is zeker; hier en daar neemt hij er zelfs gedeelten uit over, b.v. het
volgende:
Als ick eens op mijn Hof stonde,
(Want het is niet langh geleen),
Aldaer ick be-oogen conde
Ende van ver het Calck-werck, sien;
Wat leeringh kan mij dit geeven,
Dacht ik doen met oogemerck?
Laet ons hooren wat geschreeven
Heeft, den Heer Cats, op dit werck;
Als den Kallick wort begooten
Met een kouden Water-stroom, enz.

waar hij verder een geheel gedicht van Cats inlascht1. Minder zeker is het of hij den
gemoedelijken Volksdichter onzer XVIIe eeuw van aangezicht tot aangezicht heeft
gezien, maar mogelijk blijft dit als wij van hem vernemen:
Van Haerlem vertoogh ick weer doe
Met de treck-schuit nae den Haeg toe,
En als ick in den Haeg quam aen
Soo ben ick duinwaers ingegaen,
Alwaer men nae Scheveningh gaet
En sagh daer aen de wegh of straet,
Een deftich weesen of hof-steed
Groot van begrijp langh en breet meed
Soo dat het hadde veer of nae
In duins geen gelyck of weergae.
Syn name die was Sorrich-vliet
Gelyck ick las, dat het soo hiet:
Oock sagh ick meed daer met verlof
Het deftich huis en tuin of hof,
Gelyckerwijs veel anders meer
Met recht een woonplaats voor een heer:
Gelyck den heer Cats op dees kust,
Syn woningh schept en herten-lust,

1

Hof-stede, bl. 48.
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En sijne oude dagen daer
(Als zynde over t' achtich jaer)
Aldaer in rust en vreed verslijt
Veer van 't gewoel en hof en streit1.

De medegedeelde proeven mogen volstaan om Nyenborgh als dichter of juister als
rijmelaar te doen kennen en beoordeelen; van eenige verheffing, van eene dichterlijke
gedachte, ja van versbouw en maat is daarin geen spoor te vinden; hij staat dan ook
ver achter bij Cats; want zoo ook deze den Pegasus niet bestijgt, hij gaat ten minste
terwijl Nyenborgh steeds hinkt, en zoo hij door zijne gewest- en tijdgenooten gezocht
en gelezen is, voor ons blijft hij ten eenen male ongenietbaar. Beter toont hij zich
als prozaschrijver, ziehier daarvan uit veel een enkel voorbeeld.
De Justitie, of de Werelt, by een Orgel vergeleecken. Soo de Werelt by een orgel
vergeleecken wort, de Justitie stelt de pypen daer in; grove en kleene elck op sijn
steede, en tot sijn bescheiden geluit; om also een goede Harmonije uit te maecken:
So doet de gerechticheyt, mede in een wel-gestelde staet, besorgende, dat elck een
't sijne gegeven, niemandt beschadicht, en overal wel ende eerlyck geleeft wert; en
gelijck jeder pijp sijn eygen geluit heeft, soo heeft oock jeder mensch sijn eygen
praet; en soo de kleenste pijp 't hoogste is blazende, soo sullen de ydele vaten oock
het meeste bom-geluid geven, als het spreeck-woort medebrengt; en de sekreet-lade
kan men by 't sekreet des herten, en de treckers of registers by de bewegende
oorsaecken en motiven van het goede, en quade vergelycken. Soo is het oock mede,
een suiver en heerlyck werck, alst Orgel wel accordeert, maar

1

Hof-stede, bl. 151.
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noch veel heerlycker en beter is de vrede in het lant, ende in de Kerck; en gelyckerwijs
als het pijpgat gestopt zijnde geen geluit meer gehoort wort; soo mede ons levens-pyp
of adem-tocht gegaen zijnde, soo ist met ons hier oock uit, en met alle onse
windericheyt gedaen; waernaer dat dan het oordeel sal volgen: nae, dat men gedaen
of gespeelt sal hebben, hier op aerden, den goeden in een bly-eind-spel en den quaden
in tragiditeyten als dan sullende komen te verkeeren, en uit te lopen.’1.
Hier trouwens is Nyenborg geheel in zijn genre, hij moraliseert steeds en de
geringste aanleiding is voldoende om hem dan te doen schrijven of dichten; een
boom, een kalkoven, handwerken, gebouwen, verhalen van verschillende schrijvers
door hem gelezen of gebeurtenissen van den dag, alles is hem welkom en alles geeft
hem stof tot moralisatie. Is het wonder dat de eeuw die Cats als den hoogsten
volksdichter vereerde en las, ook Nijenborgh in spijt van al zijne letterkundige zwaken onbeholpenheid kon genieten? Dat dit werkelijk het geval was blijkt uit de
herhaalde uitgaaf van eenige zijner geschriften die in onze dagen alle zeldzaam, ten
deele zelfs onvindbaar geworden zijn als gevolg van de groote navraag ten tijde
hunner verschijning. Als ware volksboeken algemeen gezocht, zijn zij op enkele
exemplaren na versleten en verloren gegaan. Eene opsomming van Nyenborgh's
werken en de verschillende drukken die er van bekend zijn mogen deze schets
besluiten.
Men treft zoowel in het voorwerk van den tweeden, den in 40- (1659), als van den
derden, den in folio (1670)-druk

1

Hof-stede, bl. 168.
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van het Toonneel der Ambachten eene: ‘Denombre der oude en nieuwe Wercken
deses Auteurs’ aan; daaruit ziet men dat de vier laatste hier te noemen geschriften
waarschijnlijk tusschen 1659 en 1670 zijn uitgekomen. Wij behouden de daar
gevolgde orde, ofschoon die niet chronologisch is, bij, omdat die waarschijnlijk door
den schrijver zelf zoo zal zijn aangegeven.
I. De Weeck-wercken Der ghedenck-waerdighe Historien, Leer-gedichten, en
Spreucken, etc. Door Johan van Nyenborgh. Gedruckt tot Groningen, by Jan Cöllen,
Anno 1657, in klein 40. VIII en 352 blz. benevens een bladtwijzer.
Dit werkje is versierd met des schrijvers portret en een drietal losse koperen platen,
als: een soort van titelprent, in ons exemplaar tegenover bl. 12 ingevoegd, waarop:
De weecke van Johan van Nijenborgh, tegenover bl. 112 vier afbeeldingen van curiosa
die ook in een ander zijner werken voorkomen en tegenover bl. 208 eene afbeelding
van den Engelenburg te Rome.
Behalve het onze zijn ons van dit boek exemplaren bekend in de bibliotheek van
de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden en in die van de stad Amsterdam,
alsmede in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
II. J.v. Nyenborch's Hof-Stede. Met desselfs andere Bedenckingen, gedichten en
Historien: door den selven Johan van Nyenborgh. Tot Groningen gedrukt by I.S.
(vermoedelijk Jacob Sipkes) Boekdrucker op de Hoge-straet. 1659. in klein 40. XVI
en 192 bladz.
Op den titel ziet men in kopergravure de afbeelding van Nyenborgh's Hofstede,
verder zijn portret en op bl. 16, 24 en 64 etsen die het geheele blad beslaan, terwijl
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er kleinere gravures tusschen den tekst gevonden worden op bl. 33, 37, gemerkt D.v.
Boons invent. bl. 79 J.v. Venne in. T. Matham Sc. 1628, bl. 132 V.S.F. bl. 136, 139,
146, 157, 162, 177 gemerkt A.v. Venne inue. A. Matham fc. 181. A.v.v. inuen. A.M.
Schulp. 184. HV (in monogram) X. Theod. Matham fc. 1628; 186 en 189.
Achter dit werkje volgt, maar met afzonderlijke paginatuur: Historyen van Anno
1634. ‘Alsoo deese voorseyde Hoff-steede, In den Iaere 1634 eerst gesticht js, Soo
hebbe jck goet gevonden, deese volgende corte Historien, van die tyt aff, ghebeurt,
tot nu toe, 1659, hier by te voeghen, en dat jaerlycks, als volght’. Op bl. 5 komt een
portret voor van Keizer Ferdinand II, gemerkt C.J. Visscher excud. De paginatuur
loopt in ons exemplaar, dat niet volledig is maar met 1654 eindigt, door tot bl. 22.
Vermoedelijk ontbreken daaraan twee of drie bladen.
Het eenige exemplaar, wat ons van dit werk onder oogen kwam, is dat hetwelk
wij aankochten uit de verzameling van wijlen den Heer J.D. Hesselink te Groningen1.
III. Sententiae Exempla & Apophtegmata. in 40.
Hiervan kwam ons nimmer een exemplaar voor; wij kennen het werk alleen uit
de bovengenoemde Denombre.
IV. Toonneel der Ambachten: of Den Winckel der Handtwercken en Konsten, &c.
Midtsgaders Het Bericht van den Koop-Handel; Ter leeringe gericht, en gedicht Door
Johan van Nyenborgh. Den Tweeden Druck: groo-

1

Verkocht te Groningen door P.L. Folmer, 21 October 1878. Zie Catalogus n0. 1227.
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telijcks vermeerdert. Tot Groeningen, gedruckt by Jacob Sipkes, 1659. klein 40.
Van dit werk bestaan drie drukken; de eerste kwam ons nimmer onder de oogen,
doch volgens mededeeling verscheen die te Groningen in 1659 in klein 40. Een
exemplaar daarvan moet in de bibliotheek der stad Haarlem berusten.
Van den tweeden druk van hetzelfde jaar 1659, die het meest van alle werken van
Johan van Nijenborgh voorkomt, bezitten wij twee onderling verschillende
exemplaren. Beide hebben Apollo omgeven door de negen muzen tot titelvignet,
XXIV (voorwerk, register enz.) en Het Toonneel enz. Eerste deel, 1-136 bladz. dan
met afzonderlijke pagineering (bl. 1-160) Den Winckel der Handtwercken, Het
tweede Deel, en verder, met doorloopende paginatuur (161-248) doch den op bl. 161
voorkomenden afzonderlijken titel: Bericht van den Koop-handel Door Johan van
Nyenborgh, Praediatus en gewesen Negotiant.
In het eene exemplaar komt wederom Nijenborgh's portret voor, doch het andere
heeft op diezelfde plaats zijn wapen met linten aan een boomtak opgehangen. Over
het geheel is deze druk zeer slordig; in het eene exemplaar toch is bl. 6 in verso van
bl. 1 en bl. 4 in verso van bl. 7, bl. 2 in verso van bl. 5 en bl. 8 in verso van bl. 3
gedrukt, terwijl zij in het andere in goede volgorde voorkomen. Verder ontbreekt in
het laatste op bl. 93 van het Toonneel, de kopergravure die in het eerste daar ter
plaatse wel voorkomt.
Gelijk de Hof-stede, is ook dit werk versierd met een aantal tusschen den tekst
opgenomen kopergravures en enkele houtsneden, die ten deele, zoo niet alle, vroeger
voor andere werken gemaakt en gebruikt zijn, doch waar-
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schijnlijk, in het bezit van Nijenborgh geraakt, door hem zoo goed en kwaad als het
ging in zijn werk te pas gebracht en opgenomen werden. Het duidelijkst blijkt dit bij
de gravure, op bl. 10 van het Tooneel der Ambachten afgedrukt, onder het opschrift:
Invallende Bedenckingen, op het sien van een Menschen-hooft. Deze gravure toch
is eene ingekorte en sterk afgesneden plaat met het portret van een Portugees, Barradas
geheeten, die tijdens de spaansche overheersching van zijn vaderland tusschen 1600
en 1625 geleefd heeft1 en die stellig voor dit werk nimmer gegraveerd is. Ook op de
Kon. bibliotheek is een exemplaar voorhanden.
De derde druk verschilt, wat uiterlijk betreft, van de vorigen geheel. De titel luidt:
Toonneel der Ambachten ..... door Johan van Nyenborgh. Den derden Druck:
grootelycx vermeerdert. Tot Groeningen, Gedruct by Henrick Roosingh Boeckdrucker,
woonende inde Broerstraat, by de Academie, Anno 1670. In plaats van het
bovenvermelde op koper gegraveerde vignet komt hier een cul de lampe voor. Klein
folio formaat, XII en 172 bladzijden.
Bij doorloopende pagineering bevat deze druk de drie deelen, het Toonneel, Den
Winckel, en Bericht van den Koop-handel, doch in spijt van het ‘grootelycx
vermeerdert’ op den titel, veel eer minder dan de vorige uitgaaf. De tekst is, voor
zooveel wij hebben kunnen nagaan, onveranderd opgenomen, doch een: ‘Ander
Generael Register, of Bladt-wijser, van eenige Namen, Historien, Oeffeningen en
andersmeer, in dit Boeck’, in den tweeden druk voorhanden, ontbreekt hier, en
evenzoo

1

Volgens opgaaf indertijd verstrekt door wijlen Mr. J.T. Bodel Nyenhuis te Leiden.
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alle kopergravures en houtsneden, ook des schrijvers portret. Overigens is deze druk
beter en met meer zorg bewerkt dan de tweede. Het eenige ons daarvan voorgekomen
exemplaar verkregen wij op de veiling der verzameling Hesselink.
V. Groninger Historien.
Volgens de ‘Denombre’, zijn deze gedrukt in 40., 80. en 240.
Alleen de eerste kwam ons voor, en ofschoon in verschillende exemplaren steeds
als vijfde druk. De titel is: Groninger Historijen: of Kort Verhael van het
gedenckwaerdighste datter in de Provincie ofte Heerlijckheydt van Stadt Groningen
en Ommelanden geschiedt is van de eerste geheugenisse af, tot desen tegenwoordigen
Iare toe. Door Johan van Nyenborgh. Den vijfden Druck: veel vermeerdert, en
verbeetert. Tot Groningen gedruckt by Jacob Sipkes, Boeckdrucker, woonende op
de Hoogestraet. 1660. Klein in 40. Op den titel het Groninger Stadswapen in een
encadrement. Ongepagineerd doch in het geheel 48 bladz. Signatuur A2. B. B2. F2.
Deze Kroniek, loopende tot 2 Februari 1660 is eene voorloopster der latere meer
bekende Groninger Kroniekjes in 1727 en 1743 uitgegeven. Nijenborgh's kroniek,
verdeeld in vijf divisiën, is eene compilatie uit verschillende bronnen bijeengebracht.
Slechts daar waar hij als tijdgenoot spreekt bevat zijn boekske enkele van elders niet
of minder volledig bekende bijzonderheden.
Behalve ons eigen exemplaar kennen wij dit werkje nog in de Bibliotheca Thysiana
te Leiden (Cat. bl. 249) alsmede op het Archief, en in eene bijzondere verzameling
te Groningen.
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VI. Het Dagh-werck der Historien en Rijmen, Groningen 1659 in 80.
Het eenige exemplaar waarvan het bestaan ter onzer kennis kwam, doch dat wij
niet gezien hebben, moet berusten in de Bibliotheek der Stad Haarlem.
VII. Het Wonder-tooneel of Lust-hof der History-paerlen, in 120 en folio. Van de
folio-uitgaaf is ons nimmer een exemplaar voorgekomen, van die in duodecimo
slechts twee, het eene dat uit de verzameling Hesselink is aangekocht voor de
Koninklijke bibliotheek te 's-Gravenhage en het andere in ons bezit.
De volledige titel is: Het Wonder-Tooneel ofte Lust-Hof der Histori-paerlen van
Wonderbaere Behoudenissen, mitsgaders van de vreemdigheden der Gewassen ende
Gedierten op Aerden, ende Wateren, Blixem, Bergen, Mineralen, Menschen, machtige
Steden, Gebouwen, Rijckdommen, Begrafnissen, op en ondergang der werelds Staten:
Als oock van 't Paradijs, Verschijningen, eenige Consten ende Sin-Gedichten, &c.
meer. Door Johan van Nyenborgh. Gedruckt tot Groeningen By Augustijn Eissens
Boeck-Drucker in Costerus 1657. in 120. XVI, 483 bladz. en register. Behalve een
aantal zeer ruwe tusschen den tekst gedrukte houtsneden, bevat dit exemplaar nog
eene in koper gesneden titelprent die mogelijk ook reeds vroeger voor een ander
soortgelijk werkje heeft gediend, althans de eerste anderhalve regel en het onderschrift
waarvan nog te lezen is: t' Amsterdam by ..... 1637 (?) zijn geradeerd. Verder luidt
de titel Lusthof.… waer in te vinden zijn de wonderlycke Beschryvinghe van Boomen,
Cruyden enz. enz., omgeven door een aantal curiositeiten, de voorstelling van het
Paradijs enz.
In het tweede exemplaar zijn nog ingevoegd Nijen-
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borgh's portret en een paar gravures, bl. 10 en 208, voorstellende vier monsters, bl.
354 de Engelenburg te Rome. (vergelijk hierboven sub I).
De inhoud van dit werkje is onbeduidend, alleen komen er enkele gedichten van
Sybille van Griethuijsen en anderen in voor, die het eenige waarde geven.
VIII. Graf-Pyramyde. Inhoudende verscheyden Vermaekelijcke, Historiale, en
Leersaeme, Graf-dichten, met eenige andere Historien, Invallen, en Sin-rijmen, etc.
meer. Door Johan Nyenborch. Tot Groningen, Door Jochem Frylingh,
Boeck-vercooper, inde Franse Bijbel. 1657. in 120 86 bladz. waarachter met
doorloopende doch foutieve pagineering (de laatste bladz. heeft 68 in plaats van 86
en wordt nu vervolgd met 69) Vervolgh off Graf-Tombe Inhoudende Verscheiden
Graf-Dichten, en Historien, &c. Door J van Nyenbergh. bl. 69-118.
Wij kennen van dit werkje geen ander exemplaar dan het onze. De inhoud is niet
veel belangrijker dan die van het Wondertooneel, doch ook hier treft men weder
eenige gedichten aan van Nijenborgh's vrienden.
IX. Variarum Lectionum Selecta, Figuris aeneis applicata: Per Iohannem à Nyenborg.
Groningae Frisiorum, Apud Jacobum Sipkes, Typographum, Anno MDCLX. klein
80. met een vignet in kopergravure op den titel 189 bladz. en drie bladz. Index.
Dit werkje, waarvan wij een fraai exemplaar bezitten, is onder alle bekende werken
van Nijenborgh het best en zorgvuldigst uitgevoerde. Het bevat een aantal
kopergravures van Kittensteyn, Adr. v.d. Venne, H. Goltzius, C. Visscher e.a. die
kennelijk voor andere werken gegraveerd, doch later hier als vignetten in den tekst
gevoegd
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en meestal ook in andere werken van Nijenborgh afgedrukt zijn. De tekst bevat 65
korte verhalen grootendeels in de latijnsche, enkele malen ook in de fransche taal
opgesteld. Aan het einde van den index ziet men Nijenborgh's wapen als cul de lampe.
X. Het Gulden A, B, C. ofte Jevgts Devghden-Spiegel, Inhoudende veel leersame
Voorschriften, en gedenckwaerdige Spreucken, &c. Door Johan van Nyenborgh.
Gedruckt tot Groeningen, in 't Jaer onses Heeren 1661. Langwerpig octavo, op den
titel een vignet, ongepagineerd, groot 64 bladz. signatuur A2, B, B2,-H3.
In verso van den titel ziet men een afdruk van de koperplaat met Nijenborgh's
wapen reeds door ons hiervoor bij IV vermeld, doch waarop thans nog gesneden zijn
de titels van des schrijvers verschillende werken, zooals: Lust-hof, Weecke,
Ambachten, enz. - Wijders 24 letters van het alphabet, fraai gesneden op koper, elk
in den linker bovenhoek van een blad afgedrukt, welk blad dan verder, ook in verso,
gevuld is met spreuken, rijmen en korte verhalen die steeds met die letter aanvangen.
Daar achter komen nog voor: Bijvoeghsel deses Matery-Boecks, van eenige leersame
Spreucken, en Voor-beelden, om te schryven, ofte Leesen, Door den selven I.V.
Nyenborgh. Later volgt nog: ‘Het tweede Bij-voeghsel, ofte het Gulden A.B.C. der
goede Leeringhen’ en ten slotte eene: ‘Na-Reden, deses Matery-Boecks’ waarin de
schrijver zegt: ‘Nadien, dat men in de oude Matery-boeckjes, (voor desen uytgegaen)
meerendeels op elck A.B. letter, maer een Voor-schrift, of Spreuck vindt, soo heeft
desen Auteur goet gevonden; tot meerder veranderingh, op yder A.B.C. letter,
verscheyten sententien, (soo wel om te Lesen als om nae te Schrijven) hier voor te
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stellen; en een yder letter met een Capitale voor-letter, in Coper gesneden, te versieren;
alsoo (aengaende den Druck) elck een zyn eygen handelingh, van nae te schrijven
heeft’.
Dit, voor de kennis der in de zeventiende eeuw gebezigde schoolboeken niet
onaardige werkje, is aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage; andere
exemplaren kennen wij daarvan niet.
XI. Schoole der wijsheit ofte het lof der Schoolen met der zelver nuttigheyt voor
deze bedenckelykheden en toeeygeningen. Groningen. 1662. in 40.
XII. Het Uyrwerck, in folio.
De onder N0. IX, XI en XII genoemde werken kennen wij alleen uit de ‘Denombre’
en uit de opgaaf in van der Aa's Biogr. Woordenboek. Wie ons een of meer van die
of van de overige ons onbekend gebleven uitgaven van Nijenborgh's werken kan
verschaffen, zal ons ten hoogste aan zich verplichten. Eenmaal toch daarmede
begonnen, zouden wij gaarne onze bio- en bibliographische aanteekeningen
betreffende Nijenborgh en zijne letterkundige nalatenschap, aanvullen en verbeteren.
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Levensberichten der afgestorvene medeleden
van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
Bijlage tot de Handelingen van 1883. Leiden E.J. Brill 1883.
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Levensschets van Josephus Justus Belinfante.
‘'s Gravenhage 2 December 1882. Heden morgen ten 10 ure is de heer Joseph Justus
Belinfante na eene slepende ziekte, op ruim 70 jarigen leeftijd, nog onverwacht
overleden. Onafgebroken arbeidde hij, van zijn vroegste jeugd tot den laatsten
avondstond. Zijne uitgebreide kennis, vrucht van rustelooze zelfstudie, werd alleen
door zijne bescheidenheid overtroffen’.
Zóó luidt de aanvang van een kort bericht voorkomende in het Weekblad van het
Regt van 4 December 1882, en inderdaad geven deze weinige maar veelzeggende
regelen een volkomen juist en beknopt begrip van de eigenaardige hoedanigheden
van den overleden vriend, wiens eenigszins meer uitvoerig levensbericht ik hierbij
aan de leden onzer Maatschappij aanbied. Gaarne voldeed ik aan de daartoe tot mij
door het bestuur gerichte uitnoodiging en het is mij eene aangename alhoewel
weemoedige taak, hem bij zijn oudere vrienden in herinnering te brengen en tevens
de jongeren van dagen - van wie de meesten hem uit-
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hoofde zijner teruggetrokken levenswijze nimmer gezien hebben - bekend te maken
met het leven en streven van dezen stillen en werkzamen geleerde, die alhoewel niet
algemeen bekend door groote of opzienbarende lettervruchten, toch meer nuttigen
arbeid geleverd heeft dan menige letterkundige van naam.
Joseph Justus Belinfante werd den 11den Maart 1812 te Amsterdam geboren. Zijne
familie was in de 18e eeuw uit Italie herwaarts gekomen en zijn grootvader bekleedde
het ambt van rabbijn bij de Portugeesch Israëlitische gemeente te 's Gravenhage,
terwijl zijn vader Jacob en diens broeder, de geleerde Mozes Cohen, reeds in het
begin dezer eeuw werkzaam waren in de journalistiek: de vader was sedert den tijd
van Koning Louis tot 1837 redacteur van de Staatscourant, en woonde tot 1830
beurtelings om het andere jaar te 's Gravenhage en te Brussel.
Reeds op den zeer jeugdigen leeftijd waarop andere jongens zich na afloop der
schooluren met spelen bezighouden, hielp hij zijn vader met schrijf- en vertaalwerk
voor de Courant en werd weldra aangesteld tot corrector bij de Algemeene
landsdrukkerij en Staatscourant.
In 1828 werd hij ook geplaatst bij het Dagblad van 's Gravenhage destijds onder
de redactie van Jhr. Mr. J.C. de Jong, later Rijksarchivaris en Mr. F. de Greeve, toen
advokaat later president van den Hoogen Raad. Aanvankelijk belast met de rubriek
‘buitenlandsche berichten’ voldeed hij daarbij zoo goed, dat hij na het vertrek van
den heer de Greeve onmiddellijk onder den heer de Jonge werkzaam werd gesteld.
Veel had deze uitstekende geleerde op met den werkzamen intelligenten jongeling,
die met een slechts zeer gewonen grondslag van elementaire kennis, opgedaan op
eene zoogenaamde Fransche school, zich door groote opmerkingsgave, zelfstudie
en volharding zoo gunstig begon te ontwikkelen. Belinfante was autodidact in de
volle
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beteekenis van het woord; hij leerde uit zichzelven uitmuntend Geschiedenis, vooral
die van ons Vaderland en de Koloniën, van Frankrijk en van het Jodendom; hij legde
zich daarenboven toe op verschillende talen en zulks met den besten uitslag.
De Fransche taal schreef hij met het grootste gemak, getuige o.a. de Chronique
der gebeurtenissen in Nederland en de Annuaire of het jaarlijksch overzicht daarvan,
welke hij jaren lang voor de Revue des deux Mondes bewerkte, terwijl hij zoodanig
in de kennis van het Hebreeuwsch wist door te dringen, dat hij in latere jaren een
berijmde vertaling der Davidische psalmen vervaardigde; laatst bedoelde arbeid is
echter nimmer in druk verschenen.
Doch ik streef te snel vooruit en moet nogmaals tot zijne jeugd terugkeeren. Alles
voorspelde den vluggen en ijverigen Joost eene schoone toekomst, toen hij helaas
op 22 à 23 jarigen leeftijd door eene zenuwziekte (Agorcephobie) werd bezocht,
welke hij nimmer geheel is te boven gekomen. Deze ziekte veroorzaakte bij hem een
soort van schuwheid en vrees om zich in het publiek te bewegen, waardoor hij zich
langzamerhand van de buitenwereld afzonderde. Hij moest zijne beide betrekkingen,
bij Staatscourant en Dagblad, vaarwel zeggen en trok zich terug in zijne woning, in
zijn studeervertrek, bij zijne boeken.
Dat hij daar echter niet werkeloos bleef, moge uit zijn verderen levensloop blijken.
Al spoedig vatte hij de pen op voor het Algemeen Handelsblad, waaraan hij tot voor
weinige jaren verbonden bleef en waarbij hij zich een gunstigen naam verwierf, door
de welbekende maandelijksche en jaarlijksche overzichten van de binnenlandsche
en buitenlandsche politiek, necrologiën van beroemde mannen, beschrijving van
gewichtige historische feiten enz.
Het nauwkeurig volgen der gebeurtenissen van zijn tijd, gevoegd bij zijn ijverige
geschiedkundige nasporingen, gaven hem een bijzonder helder inzicht in de
voornaamste
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politieke quaestiën, waarover hij in verschillende dagbladen en tijdschriften
beschouwingen leverde.
Een der belangrijkste studiën van dien aard aan zijne pen ontvloeit, vindt men in
den jaargang 1847 van de Gids, onder den titel van Verovering van Algerie. Dit stuk
beslaat ruim 10 vel druks en geeft een vrij uitvoerig en boeijend verhaal van den toen
reeds sedert zeventien jaren gevoerden strijd om dat Fransche wingewest, in 1830
door den laatsten der Bourbons aangevangen en onder Lodewijk Philips voortgezet.
Billijke hulde wordt daarin gebracht aan de roemruchtige oorlogsfeiten van
bevelhebbers als Bourmont, Bugeaud, Lamoricière en Cavaignac aan de Fransche
zijde, van Abd-el-Kader, Bou Maza en anderen als strijders voor den Islam, en met
profetische juistheid wordt door den schrijver twijfel geopperd of de schijnbaar
gevestigde toestand, die er toen (1847) in Algerië bestond, met den Hertog van
Aumale als gouverneur aan het hoofd, wel van blijvenden aard zou zijn?
De latere geschiedenis heeft dien twijfel bevestigd, want alhoewel reeds zeer kort
daarop, door de gevangenneming van Abd el-Kader, het felle woeden van den strijd
aanmerkelijk verminderde, kan men zelfs heden ten dage - dus 36 jaren later - nog
ter nauwernood zeggen, dat het uitgebreide gebied der Franschen in Noord-Afrika
in een normalen vredestoestand verkeert.
Vooral de buitenlandsche gebeurtenissen waarbij Nederland in meerdere of mindere
mate betrokken was, trokken B. bijzonder aan en steeds beijverde hij zich in zijne
geschriften, om daarbij het goed recht van ons Vaderland te verdedigen en op den
voorgrond te plaatsen. Geen wonder dan ook, dat hij zich met geestdrift aansloot bij
den Luit. ter Zee 1e kl. P. Baron Melvill van Carnbée, toen deze in 1846 onder
bescherming van Prins Hendrik der Nederlanden den Moniteur des Indes Orientales
et Occidentales stichtte.
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In dit tijdschrift, waarvan drie Jaargangen bij Gebr. Belinfante te 's Gravenhage het
licht zagen, werden door den kundigen en vluggen Melvill in overleg en met hulp
van zijn vriend Joost de koloniale vraagstukken van dien tijd: Sumatra-traktaat,
Borneo, Laboean enz., met het oog op de belangen en rechten van Nederland, op
scherpzinnige wijze besproken en dat wel in de Fransche taal; dus voor geheel de
beschaafde wereld verstaanbaar. Alhoewel onze Joost, met zijne gewone
bescheidenheid, zich volkomen tevreden stelde niet op den titel als mede-redacteur
bij het publiek bekend te staan, zoo geloof ik, mijne herinneringen raadplegende, ter
wille van de waarheid te mogen constateeren, dat hij, bij de verdeeling van den arbeid
tusschen hem en zijn vriend Melvill, voor zichzelven niet zelden het leeuwenaandeel
behield.
Ten bewijze hoe zijn arbeidsveld in velerlei richting uitgebreid was moge strekken,
dat hij reeds in 1839 medewerkte tot de oprichting van het Weekblad van het Regt.
Dit blad waarvan hij niet alleen mede-redacteur maar ook mede-eigenaar was, is veel
aan hem verplicht, evenals later ook het rechtskundig tijdschrift Themis; voor beiden
bleef hij tot zijn dood toe werkzaam. Ook was hij een ijverig lid van het Haagsche
Correspondentiebureau voor de dagbladen, met zijn broeder J. Belinfante, en een
trouw medewerker aan het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
Voorts was hij jaar in jaar uit, rusteloos aan den arbeid voor den Rijks- en
Residentie-Almanak, welke nu gedurende 58 jaren geregeld bij Gebrs. Belinfante te
's Gravenhage verschijnt. Hij had bijzondere voorliefde voor dat Jaarboek, waarvan
hem sedert een veertigtal jaren de leiding was opgedragen en waarvan hij dan ook
wist te maken wat het nu is: nevens den Staats-Almanak, de meest volledige gids
voor statistiek en andere gegevens dien wij in ons land bezitten. Het voorbericht van
den
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jaargang 1883, welken tijdkring hij niet meer mocht beleven, is nog van zijne hand.
Niet alleen op het algemeen en staatsburgerlijk literarisch, maar ook op het meer
speciaal Joodsch letterkundig gebied was J.J.B. veel en met vrucht werkzaam. Gehecht
aan zijn geloof, doch daarbij zeer verdraagzaam in godsdienstzaken en goed
vaderlander, was het steeds zijn ideaal, zooals terecht in het dagblad de Israeliet van
8 Dec. j.l. werd opgemerkt ‘Israël met behoud van zijne heerlijk moreele leer
staatsburgerlijk te doen opgaan in Nederland en zijne wetten.’
Op 23-jarigen leeftijd was hij reeds mederedacteur van een tijdschrift Jaarboeken
voor de Israëlieten in Nederland, dat vier jaargangen beleefde en later stond hij
gedurende eene reeks van jaren aan het hoofd der redactie van de Jaarboeken v.d.
Maatsch. tot nut der Israëlieten in Nederland. In al deze werken zoo ook in l' Univers
Israëlite, in les Archives Israëlites en in vele andere niet-Joodsche tijdschriften en
dagbladen, trad hij menigmaal op als de warme en toch bezadigde en beschaafde
verdediger van de maatschappelijke rechten en belangen der Israëlieten in het
algemeen. Hij stond dan ook bij zijne geloofsgenooten in hoog aanzien.
De werkkracht van B. was inderdaad bewonderenswaardig en hij wijdde zich
geheel aan zijn arbeid, want de gewone genoegens der maatschappij hadden niets
aantrekkelijks voor hem; hij was doordrongen van het gezegde van Boileau:
qu'heureux est le mortel qui du monde ignoré, vit content de soi-même en un coin
retiré! Wel genoot hij gaarne de afleiding van het verkeer in den familiekring, maar
overigens zocht hij in den regel zijne uitspanning, na ernstigen en vermoeienden
arbeid, in belletristische studiën en oefeningen.
Onmiddellijk na de oprichting, in 1834, van het thans nog in de residentie bestaande
genootschap Oefening kweekt

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

9
Kennis nam B. reeds deel aan de werkzaamheden van dien kring van jeugdige
letterkundigen en in de eerste bundels der mengelingen door dat genootschap
uitgegeven onder den titel van ‘Ochtendschemering’, (1836-1838), later onder dien
van ‘Morgenrood’ en ‘Mengelingen’, treffen wij eenige stukken van hem aan, zoowel
in poëzie als in proza.
Vooral verdient daarbij vermelding eene door hem in 1838 gehouden en later in
een dier bundels afgedrukte Voorlezing over Pascal Paoli, de Corsikaansche
vrijheidsheld van de tweede helft der 18e eeuw. Dit stuk vloeit over van sympathie
en bewondering van al wat edel en schoon is in karakter van dien belangeloozen
patriot.
De bedrijven van Paoli in de langdurige worsteling voor zijn vaderland tegen de
onderdrukking door de Genueezen, later tegen de overheersching van de Franschen,
worden door B. beschreven met een geestdrift en een poëtischen gloed, die wij later
geheel wedervinden in zijn Leven van Michiel Adriaanz. de Ruyter, het meest
uitgebreide zijner in druk verschenen werken: twee lijvige deelen in royaal octavo,
in afleveringen uitgegeven bij J. de Ruyter te Amsterdam, 1844-1852.
Dit werk uit hoogachting en erkentelijkheid opgedragen aan den Rijksarchivaris
Mr. J.C. de Jonge en geïllustreerd met meer dan 200 lithographische afbeeldingen,
in den thans eenigszins verouderden trant van dien tijd, geeft eene werkelijk zeer
belangrijke en uitvoerige levensbeschrijving van onzen grootsten zeeheld, geschreven
naar aanleiding van het in die dagen voor hem te Vlissingen opgerichte standbeeld.
Het bevat een schat van wetenswaardige historische en genealogische bijzonderheden,
geput uit de beste geschiedschrijvers, aangevuld uit de archiefstukken, als het ware
onder het oog en naar aanwijzingen van den geleerden Rijksarchivaris zelven.
Toen ik het boek voor het eerst in handen kreeg wist
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ik reeds wie de schrijver was, maar een oppervlakkig beschouwer zou het anders
niet spoedig bemerken. Op het titelblad toch, waar auteurs gewoonlijk hun naam
plaatsen, vindt men niets van dien aard; zelfs de daarachter volgende regelen van
opdracht aan den heer de Jonge zijn nog slechts onderteekend met de woorden ‘de
Schrijver’ tot dat men eindelijk na de lezing van het voorbericht, met kleine letters
gedrukt, den naam van J.J. Belinfante ontdekt! Deze kleine bijzonderheid kenschetst
geheel het karakter van den man, die zoo nederig was en zoo wars van vertooning
maken. Tevens is het niet onbelangrijk hierbij aan te teekenen, dat hij van dat
uitgebreide werk zelf eene vertaling in het Fransch maakte, ten einde den roem van
onzen bij uitstek nationalen zeeheld op wijder gebied bekend te maken. Tot de uitgave
van die vertaling - aanvankelijk door toevallige omstandigheden uitgesteld - kon hij
later niet meer besluiten; het M.S. is echter nog bij de familie voorhanden. Zelden
liet hij anders de gelegenheid voorbijgaan om de aandacht van het publiek te vestigen
op die gedeelten der geschiedenis van het Vaderland waaraan eervolle of roemrijke
herinneringen verbonden zijn. Zoo beijverde hij zich o.a. in 1863, om bij de viering
van het 50 jarig feest der herkrijging van onze onafhankelijkheid een nauwkeurig en
uitvoerig verhaal der Omwenteling van 1813 te schrijven, aanvankelijk opgenomen
in het Nationaal Museum, later afzonderlijk uitgegeven bij Gebr. Belinfante te 's
Gravenhage.Als een bewijs van vlugheid van werken en van ervarenheid in het
Fransch wil ik hier nog bijvoegen, dat J.J.B. op uitnoodiging van Prins Frederik, in
een paar dagen eene vertaling in het Fransch leverde van de Feestrede en Cantate,
op den 17den Nov. 1869 ten gehoore gebracht bij de onthulling van het gedenkteeken
op het Plein 1813 te 's Hage, welke vertaling op last van den Prins aan de leden van
het Corps diplomatique werd aangeboden; bij
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de dankbetuiging voor dien arbeid ontving hij tevens 's Prinsen portret met facsimilé.
Heb ik hierboven getracht eenigermate het leven te schetsen van Joost Belinfante
als letterkundige en schrijver, thans wil ik nog eenige regels wijden aan zijn beeld
als mensch en als vriend, op het gevaar af van te zondigen tegen den aan schrijvers
van levensberichten zoo te recht door het bestuur der Maatschappij voorgeschreven
regel, dat die levensberichten niet mogen ontaarden in lofredenen. Ik zal zeer kort
zijn, maar een enkel woord van lof moet ik toch brengen aan het karakter van den
overleden vriend, van hem die zoovelen aan zich verplichtte en steeds, zooals een
zijner vereerders het zoo eigenaardig na zijn dood uitdrukte ‘met een air alsof men
hem verplichtte als men een dienst van hem vroeg’.
Dit laatste kan ik bij ondervinding bevestigen en ik zeg niet te veel wanneer ik
tevens verklaar, dat ik zelden iemand heb leeren kennen, zóó conciliant en humaan,
zóó buitengewoon gehecht aan zijne familie en vrienden, als J.J. Belinfante.
In 1837 was hij gehuwd met mej. Bilha Lobatto, zuster van den hoogleeraar in de
Wis- en Natuurkunde aan de Academie te Delft; deze gelukkige echt bleef kinderloos
en eindigde door den dood der geliefde echtgenoote in 1880. Na dien tijd wijdde hij
zoo mogelijk nog meer dan vroeger zijne genegenheid aan zijne naaste familieleden.
Het was treffend hoezeer zelfs jonge neven en nichten zich met vereering en
toewijding aangetrokken gevoelden tot Oom Joost, die hen allen zoo liefhad en die
hen zoo vaak tot intelligenten raadsman en leider bij hun literarische werkzaamheden
en uitspanningen had gediend.
Nimmer echter is hij het verlies zijner echtgenoote, die trouwe levensgezellin van
meer dan 40 jaren, geheel te boven gekomen. Wel zocht hij steeds afleiding in zijn
drukken arbeid, maar hij was de oude Joost niet meer!
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Daarbij werd hij bezocht door eene onderbuikskwaal, die door zijn huiszittende
levenswijze niet voor genezing vatbaar was en die zijn overigens taai gestel
langzamerhand geheel ondermijnde. In den zomer van 1882 begaven hem zijn lust
en zijn kracht tot den arbeid; hij was niet meer te vinden in het bij zijne vrienden zoo
welbekende kantoortje, doch bleef in de huiskamer, toen ziekenkamer geworden,
waar hij door naastbestaanden met de grootste zorg en liefde verpleegd werd, totdat
hij op den 2en december j.l. bezweek.
Niet alleen door zijn eenig overgebleven broeder J. Belinfante en zijn talrijke
overige familiebetrekkingen, maar ook door zijn vele vrienden wordt hij diep betreurd,
- getuige het groot getal belangstellenden die 's morgens van den 4en december op
de begraafplaats der Portugeesch Israëlitische gemeente te 's Gravenhage bijeen
waren, om de laatste eer aan den hooggewaardeerden overledene te bewijzen.
Persoonlijk was ik tot mijn leedwezen verhinderd daarbij tegenwoordig te zijn en
daarom te meer ben ik het bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde
dankbaar, dat het mij in de gelegenheid stelde op deze wijze schriftelijk mijne hulde
te kunnen brengen aan de nagedachtenis van Joseph Justus Belinfante, sedert 1861
een zoo waardig lid onzer Maatschappij.
Hij was ongetwijfeld ‘een vriend en sieraad van Israël’ zooals op zijn grafsteen
gebeiteld staat, maar ik wil er met volle overtuiging bijvoegen ‘hij was een braaf,
werkzaam en nederig man, voor velen een trouw vriend, die weinig eischte en veel
gaf.’
's Gravenhage, Maart 1883.
P.M. NETSCHER.
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Levensschets van Jacob Leon Wertheim.
‘Sommige menschen werken vooral door hetgeen zij doen, anderen vooral door
hetgeen zij zijn’ zegt Thorbecke. Wie tot eene levenschets van Wertheim zich zet,
behoort aan dien regel indachtig te wezen. Te Amsterdam, uit joodsche ouders, 22
October 1839 geboren, en aldaar 18 Augustus 1882 aan een uitterende ziekte
bezweken, doorleefde Jacob Leon Wertheim slechts eene korte spanne tijds. Door
geestkracht, wilsvermogen, daden van breeden aanleg schitterde hij niet. Regelrechte
aansporing of opwekking tot dergelijk handelen ging van hem niet uit. Het volle licht
der openbaarheid was hem eer pijnlijk dan welgevallig. Toch werd, en niet enkel in
engen kring, bij zijn verscheiden menig oog vochtig, menig gemoed ontroerd.
Waarom? Ik zal beproeven het te zeggen.
Onuitwischbaar was het merk, dat de omgeving, waarin hij opwies, heeft
achtergelaten. Onze Jacob behoorde tot de jongeren van een zestal kinderen, die, hoe
verspreid, in het ouderlijk huis gestadig een vereenigingspunt
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vonden. Hij, de eenig ongehuwde, verliet het nooit, indien men korte tusschenpoozen
uitzondert. De indrukken zijner jeugd, bij voortduring verlevendigd, plooiden straks
het karakter van den man. Eenvoud, gulle hartelijkheid, eene echte humaniteit, die
van vormen, perken, vooroordeelen der belijdenis niet wist noch weten wilde,
onderscheidde beide zijne ouders. Hun was vroomheid een zaak des harten, niet van
uiterlijk vertoon, voor ieder bereikbaar, allerminst bij uitsluiting het eigendom van
deze of gene menschengroep. Goed te zijn en het goede te verspreiden was hun eene
behoefte, het kort begrip hunner levensopvatting.
Dergelijke les, niet in woorden doch metterdaad gepredikt, moet, waar het aan
vatbaarheid niet ten eenenmale hapert, sporen nalaten. En de ontvankelijkheid van
Jacob was des te grooter, daar hij van der jeugd af stil en in zichzelf gekeerd bleek.
Op hoe hoogen prijs hij, jongeling en volwassen, beschaafd onderhoud stelde, maar
al te vaak scheen hij afwezig, ook wanneer in het gezellig woonvertrek de vroolijke
jokkernij zijns vaders, Carel Wertheim, ieders voorhoofd ontrimpelen moest. Afwezig,
niet mokkend noch nurksch. Zoodra had niet zijne moeder, Dina van Minden, haren:
‘Père-la-Chaise’ tot de orde geroepen, of een vriendelijke glimlach plooide de lippen
van den aldus toegesprokene. Zij vergiste zich niet in hem, de degelijke vrouw van
klaar verstand en helderen blik. Zij wist, dat voor iedere natuur niet dezelfde eischen
gelden en liet haren zoon geworden, leidend, steunend, terechtwijzend, zooveel zij
vermocht.
Onderricht genoot de knaap van de heeren I.S. Speijer en I.M. Calisch, beiden
mannen van groote verdienste. Het reikte niet verder dan hetgeen wij thans uitgebreid
lager onderwijs zouden heeten. De eensklaps en als een wervelwind opgestoken
neiging tot overprikkeling van onzen tijd, was in die dagen, schoon zoo lang niet
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achter ons, zoo goed als onbekend. Daarentegen was tusschen meester en scholier
het verkeer onafgebroken, dus de band inniger en de indruk van meer blijvenden
aard. De bij uitstek letterkundige begaafdheid van den heer Calisch trok hem meer
aan dan de mathematische geestesrichting des heeren Speijer. Kennis van de nieuwe
talen maakte hij zich snel eigen, en het dus verworven kapitaal werd door
oordeelkundige leiding even spoedig vruchtdragend. Naar het dankbare getuigenis
van velen zijner leerlingen, was het onderwijs van den heer Calisch er op berekend,
den smaak, door verwijzing naar de meesterstukken der vaderlandsche en uitheemsche
litteratuur, te vormen. Onze leergierige jongeling met zijn voor het schoone zoo
vatbaren geest kwam hem meer dan halverwege te gemoet.
Bestemd werd Wertheim voor den handel. Doch, waar tusschen bestemming en
roeping tweestrijd bestaat, pleegt de zege, op den duur althans, niet ongewis te zijn.
De gebruikelijke voorbereiding werd gevolgd. Wat zij brengenmocht, de lust om
koopman niet slechts te worden, maar ook te zijn, bleef uit. Op bankierskantoren te
Amsterdam, te Antwerpen, te Parijs, in welke plaats hij omstreeks twee jaren
vertoefde, was hij werkzaam. Over zijne stipte nauwkeurigheid, onberispelijke
regelmaat en pijnlijke ordelievendheid was er maar ééne stem. Met deze
eigenschappen evenwel, hoe waardeerbaar, kan men ondergeschikt blijven, indien
het ééne noodige ontbreekt. En juist dat ééne noodige ontbrak. Al is - men denke aan
Tollens en Potgieter - de verstandhouding tusschen de Muzen en Mercurius geenszins
gespannen, de gevleugelde godenbode had hem nu eenmaal met zijn staf niet
aangeraakt. Onze handelswet zegge wat zij wil: zij, die van daden van koophandel
hun gewoon beroep maken, zijn nog lang niet kooplieden.
De ware neiging van Wertheim voerde hem naar letter-
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kundige oefening, eerst als ontspanning, straks, toen zijne zwakke gezondheid hem
gestadige werkzaamheid verbood, bij uitsluiting. Het verblijf te Parijs maakte hij
zich ten nutte om in die richting betrekkingen aan te knoopen. In het huis van
Lamartine werd hij van lieverlede gaarne gezien. Zijne kennis der fransche taal stelde
hem in staat haar met niet alledaagsche vaardigheid ook in versmaat te hanteeren.
Toen hij enkelen zijner dichtproeven aan den zanger van Jocelyn voorgelezen had,
moedigde deze hem dringend aan, en gaf later zijn Cours de littérature hem ten
geschenke.
Geruimen tijd leed het, eer hij, in het vaderland teruggekeerd, besluiten kon iets
van zijne hand het licht te doen zien. Het teekent zijne persoonlijkheid, dat daartoe
de onophoudelijke en vriendelijke aandrang zijns broeders, den heer A.C. Wertheim,
werd vereischt. De heerschende trek van zijn karakter was bescheidenheid, zóó groot,
dat een oppervlakkig beoordeelaar haar voor blooheid had kunnen houden. Inderdaad
was zij het gevolg deels van eene weeke, schier vrouwelijke natuur, deels van even
verregaand als misplaatst wantrouwen in eigen krachten en gaven. Volijverig,
veelzijdig en kieskeurig lezer, bewoog hij zich gestadig in aristocratische
gedachtensfeer. Doordien hij het ideaal al hooger plaatste, ontzonk hem de moed het
na te streven al meer. Met weerzin liet hij zich verlokken tot eene beslissing, die hem
op den voorgrond bracht. Het liefst zou hij, mijmerend, droomend, dwepend, te
midden zijner gedachtenwereld hebben verwijld.
De geestesstemming, wier subjectieve grondtoon: weifeling heet, leidt, wordt zij
levensopvatting, tot wankelmoedige droefgeestigheid. Het is met des levens raadselen
aldus gesteld, dat men òf met inspanning van alle krachten ze beheerschen moet òf
er door wordt beheerscht. Dit laatste was met onzen Wertheim het geval. De ‘Welt-
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schmerz’ van een Lenau of Leopardi was hem uit de ziel gegrepen en het
‘Peinzensmoede’ van onzen de Genestet gaf in den letterlijken zin zijn
gemoedstoestand weer.
Ik smacht, vermoeide
Van 's levens loop Mijn hope is weemoed,
Mijn weemoed hoop.

- in deze woorden moest hij zijn evenbeeld herkennen. Wie de fijne en tengere figuur
van den jongen man, het hooge doch steeds omwolkte voorhoofd, den kwijnenden
en gevoelvollen oogopslag aanschouwde, ontwaarde alras, dat in iederen trek
zwaarmoedige ernst zetelde.
Zijne eerstelingen waren Evelina, eene novelle in het Tijdschrift Nederland
opgenomen en een drietal verhalen onder den gemeenschappelijken titel: Tusschen
Licht en Donker verschenen. Van allen, gelijkelijk keurig van vorm, komt, wat
oorspronkelijkheid van vinding betreft, aan Evelina de palm toe. Het is het aangrijpend
verhaal van een vader, die, om zijne zieke dochter naar het Zuiden te kunnen zenden,
geld van zijn patroon aan de speeltafel waagt en verliest, gevangen genomen wordt,
zijn kind het pad der schande ziet inslaan en uit schaamte en wanhoop zich verdrinkt.
De lezer, in voortdurende spanning gehouden, komt aan het slot tot verademing, daar
de lotgevallen des vaders blijken een droom te zijn geweest - een droom aan het
ziekbed, met blijmoedig ontwaken, want het meisje herstelt en is door de vrijgevigheid
van den patroon in staat zachter klimaat op te zoeken.
Dit dorre geraamte eener schets vol afwisseling moge volstaan om van Wertheim's
methode voor het minst eene aanduiding te geven. Zij is, welk verhaal gij ter hand
neemt, dezelfde: reinheid van gedachte, adel van bedoeling, sierlijkheid van zegswijze,
doch tevens matheid van toon en lijnen. Ieder zijner scheppingen is met droef-
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geestige tint overtogen, waardoor de handelende personen op den somberen
achtergrond als schaduwen daarhenen glijden. Grauw op grauw maalt die pen.
Voorzeker wordt zij bestierd door afkeer van al hetgeen niet goed, niet schoon, niet
recht is. Doch in stede van vonken te spatten, in stede van geeselend te kastijden, is
de roerende elegie, van hare verontwaardiging de hoogste uitdrukking. De vaste
greep, den onverholen wapenkreet, de striemen kort en goed, mist ge allerwege.
Het is mij steeds voorgekomen, dat deze schroomvallige zwakheid met evenveel
recht vrucht der levensbeschouwing als persoonlijke eigenschap van Wertheim heeten
kan. Het pessimisme is de ballast, die aan het schip stuur en stevigheid leent, doch
de lading mag het niet zijn. Waar die richting onbetwist den geest vermeestert, is er
slechts één uitweg: wereldontvluchting. In welken vorm zij zich openbaart hangt van
aanleg, geaardheid, omstandigheden af. Wijsgeerig richtsnoer, leidt het pessimisme
tot contemplatie, beschouwing. Religieus motief, voert het naar ascese, boetedoening.
Het dichterlijk gemoed daarentegen vervult het van afkeer voor de immers schrille
werkelijkheid. De onbevangen blik wordt beneveld en het gestoorde evenwicht wreekt
zich door overspanning van één der geestesgaven: de fantasie. Den drang tot scheppen
op de hem eigen wijze ontgaat de kunstenaar niet. Plaatst hij tusschen de wereld en
zichzelf het eenzijdig sombere floers zijner stemming, een ander arbeidsveld dan dat
der verbeelding blijft hem niet over.
En deze liet onze Wertheim den vollen teugel, want onbeperkt was hare
heerschappij. Sla het drietal zoo even vermelde verhalen op. Wat u treffen zal, is het
fantastische licht overal aangebracht. In het eerste: Het oude huis, zijn het feeën, die
den roman der verlaten woning beurtelings fluisteren. Eene uitspraak van Longfellow:
in ieder huis, waarin menschen leefden en stierven waren
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geesten rond, had des dichters aandacht getrokken en werd door hem tot motto
gebezigd. In de Twee violen verneemt ge de geschiedenis van het speeltuig, aan de
vlammen ter prooi gegeven, door het knetterend haardvuur. De juweelen ring eindelijk
is een talisman, die een levend begravene van wissen dood heeft gered.
Dat over dit alles een vale, sombere kleur is gespreid, kan bevreemding niet
wekken. Desniettemin komt aan Wertheim's novellen eene eereplaats in ons
letterkundig proza toe. Zij onderscheiden zich door eene gekuischtheid van inkleeding,
die de weinige vruchtbaarheid van des schrijvers pen wel verklaart doch tevens doet
betreuren. Hij vijlde en schaafde schier onophoudelijk. In menig schitterend beeld
is de dichterlijke vlucht van zijn geest merkbaar en zijn taalgevoel vond bevrediging
niet alvorens het juiste woord op de juiste plaats was gesteld. Toch wist hij de klip
te vermijden, die men, met rechtmatigen bijsmaak van berisping, gemanierdheid
heet. Nergens spreekt hij du bout des lèvres. Zijn stijl is niet forsch, omdat zijn
karakter het niet was. Doch wat hij te zeggen heeft, zegt hij op sobere, eenvoudige,
ongekunstelde wijze. Zijne zinsneden zijn afgerond, want iedere scherpe kant hinderde
hem en niets was meer dan ruwheid hem vreemd. Gezwollen echter, opgeschroefd,
onder uitwendigen tooi zwoegend, zijn zij allerminst. Dat hij, die aldus schreef, aldus
gevoelde, niet in geleende Zondagsplunje voor den lezer verscheen, bemerkt men
oogenblikkelijk.
Den hachelijken toets der beeldspraak doorstaat hij dan ook ten volle. Nergens
wordt grooter behoedzaamheid vereischt dan bij dit redebeleid. De eigenaardigheid
van het beeld is, dat men plotseling en onvoorbereid wordt verplaatst in een aan het
onderwerp oogenschijnlijk vreemden gedachtengang. Die stoornis, die inbreuk op
de voor ons allen geldige wet der inertie getroost men zich dankbaar, - indien de
moeite wordt beloond. Waar echter
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overdrijving het doel voorbijstreeft, of valsch vernuft ons verschalkt, worden we,
krachtens het onvervreemdbaar recht der wedervergelding, even snel ontstemd.
Dergelijk gevaar nu loopt men bij Wertheim nooit.
Ter kenschets, een voorbeeld. In een letterlievend genootschap leverde hij een
inleidend woord tot Lessing's Nathan der Weise. Ziehier hoe hij zijn indruk samenvat
van hetgeen men veilig het Evangelie der verdraagzaamheid noemen kan: ‘Zie, toen
ik dat grootsche werk herlas, was ik te moede als iemand, die uit het alledaagsche
straatgewoel zich plotseling verplaatst ziet in eene ontzaglijke kerk, wier grauwe
muren de sporen der eeuwen toonen; waar het getemperd licht door de rijkbeschilderde
vensterruiten naar binnen dringt en een fantastisch mozaïek toovert op het donkere
plaveisel; waar reusachtige zuilen breede bogen schragen, die den blik doen duizelen,
en zich in het oneindige schijnen te verliezen; waar orgeltonen beurtelings zwellen
en dalen, liefelijk samensmeltend, om weg te sterven onder de trotsche gewelven.’
De hulde is even treffend als statig. Een krans van eikenloover om de slapen van een
groot denker.
Als van zelf werd Wertheim er toe geleid aan dichterlijke gedachten ook dichterlijke
uiting te geven. Het eerste werk van omvang, waaraan hij zijn krachten beproefde,
was - gaan wij enkele fragmentarische vertalingen voorbij - eene overzetting in
gebonden stijl van Tennyson's roerend schoone schets, Enoch Arden. Hem komt de
verdienste toe deze uitheemsche plant op hollandschen stam te hebben geënt.
Traduttore, traditore luidt de zegswijs. De woordspeling zondigt enkel door hare
algemeenheid. Vertalen beteekende voor Wertheim: zoo lang in vreemde stoffe zich
indenken, zoo innig met haar vertrouwd zich maken, totdat men op het ontleende
stramien eigen kleuren bezigen kan.
Na het verschijnen van dezen arbeid wekten voortbreng-
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selen van vreemde dramatische letterkunde zijne aandacht bij voorkeur. Eene uiterlijke
aanleiding kwam hem daarbij te stade. In 1876 trok zich een kring van mannen, wien
de kunst ter harte ging, de belangen aan van het Vaderlandsch tooneel, dat destijds
dien steun grootelijks behoefde en thans hem eer aandoet. Tot hen behoorde zijn
reeds genoemde broeder, A.C. Wertheim. Meer dan iemand wist deze, hoezeer onze
Jacob een prikkel behoefde om zijn natuurlijken schroom voor openbaarheid te
overwinnen. Nu de gelegenheid ongezocht zich voordeed, poogde eerstgemelde haar
te bezigen door al wat overreding en heusche opwekking vermochten in het werk te
stellen. Het doel was, Wertheim te winnen voor de zaak van het Nederlandsch
Tooneel, hem daaraan zijn gaven te doen wijden. En men slaagde gelukkig. Binnen
betrekkelijk korten tijd werden door hem een aantal juweeltjes uit den vreemde (de
Werkman, de Afwezige, Jean Marie, de Werkstaking, Gringoire, Yolanthe) bewerkt,
òf regelrecht voor de opvoering bestemd òf met het oog daarop vertolkt.
Het geheim dier vruchtbaarheid, vergeleken met het trager tempo van vroeger
dagen, lag niet in verhoogde wilskracht, maar in toewijding. Wertheim was er juist
de man naar om, liefst binnenskamers, eene gedachte, die hem goed toescheen, te
helpen verwezenlijken. Ons tooneel verkeerde in een crisis, die al meer den schijn
kreeg chronisch verloop te zullen hebben. Keuze der stukken, belangstelling van het
publiek, ontwikkeling der tooneelspelers op enkele eervolle uitzonderingen na - alles
had lager peil dan men verwachten mocht van een volk, dat, ook op het gebied der
kunst van goede huize, een roemrijken naam op te houden heeft. Toen eenmaal de
deelneming aan het luwen was, raakte men in den bekenden gebrekkigen cirkel. Het
haperde aan degelijke tooneel-litteratuur, omdat uiterst weinigen slechts aan het
tooneel zich gelegen lieten
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liggen en omgekeerd. In één woord, de toestand was naar waarheid geteekend in een
epigram - de onbescheidenheid blijft voor mijne rekening - afkomstig van den heer
A.C. Wertheim, die aan de beide rollende regelen, in den ouden Stedelijken
Schouwburg te lezen:
Der kunsten God aan 't Y, met geestdrift aangebeên,
Kroont in dit heilig koor, verdienste en deugd alleen.

dezen ondeugenden derden toevoegde:
Alleen, want ieder man van smaak gaat heen.

Redding uit dien benarden staat van zaken kon enkel worden aangebracht, doordien
gelijk geschied is, ernstige mannen, hunner roeping bewust, met vastberadenheid de
hand aan den ploeg sloegen. Onze Wertheim, eens gewonnen, sloot bij hen zich aan
met den gloed, dien ieder ideaal in hem wekte. Bekend, gelijk weinigen, met de
fransche letterkunde, persoonlijk bevriend met banierdragers der jongere romantiek
daar te lande, gelijk Manuel, Coppée en anderen, was hij als ware het aangewezen
om aan uitheemsche tooneelwerken hier het burgerrecht te helpen verschaffen. In
de keuze der stoffe straalt wederom zijn gelouterde smaak door. Niet, dat het hooge
drama met zijn toomeloozen hartstocht, met zijne rijkgeschakeerde en verrassende
wendingen zijnen bijval miste. Victor Hugo's leuze: ‘il ne faut pas que le drame fasse
la petite, bouche’, vond ook zijne instemming. Doch neiging en geaardheid voerden
hem bij voorkeur naar de rustige sfeerwaarin het lyrische element het dramatische
overschaduwt. Het lag geheel in zijne natuur ééne snaar, doch deze gevoelvol en
innig, te doen klinken. Als zoodanig zullen zijne bewerkingen van Theuriet's Jean
Marie en Coppée's Grève des forgerons op het hollandsch repertoire staan, zoolang
ons publiek voor beschaafde en reine kunstvormen ontvankelijk blijft.
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De hollandsche overzetting van laatstgemeld stuk werd, in des franschen dichters
tegenwoordigheid, hier ter stede door den heer Louis Bouwmeester, voor een
aanzienlijke schare, op meesterlijke wijze vertolkt. Aanschouwelijk werd daardoor
voor oogen gesteld hoe binnen luttel jaren, door verheffing van kunstzin, toenemende
opkomst en aangroeiende belangstelling, in de tooneelwereld ten onzent eene
omwenteling had plaats gegrepen. Wertheim had zijn aandeel, in zijne schatting
slechts gering, daartoe bijgedragen.
In 1880 werd hij uitgenoodigd met het secretariaat der Tooneelschool zich te
belasten. Reeds toen droeg hij, duidelijk merkbaar, de kiem met zich der kwaal, die
hem ten grave zou slepen, en waartegen hij vroeger, doch vruchteloos, door een
verblijf in het Zuiden gedurende de wintermaanden, genezing had gezocht. Evenwel
nam hij de hem opgedragen betrekking aan en vervulde haar, zoolang het aanging,
met onverflauwden ijver en onverpoosde toewijding. Hij meende het verschuldigd
te zijn aan de zaak van het Vaderlandsch tooneel, dat, gelijk al hetgeen den bloei
daarvan kon bevorderen, hem ter harte ging. Ook toen hij het langdurige ziekbed
niet meer verlaten kon, stelde dagelijksche mededeeling nopens den gang der
Inrichting, die zijn troetelkind geworden was, hem in staat daarover een wakend oog
te houden. Trouwens het eenige, dat zijn met gelatenheid gedragen lijden verzachten
kon, was letterkundige arbeid, die den uitgeputten man op zijne stervenssponde schier
nog bezig hield. Dra echter neigde de korte dag voor hem ten einde, en staarde eene
oude en zwakke moeder haren lieveling na.
Met haar, waren velen door het heengaan van den trouwhartigen man geschokt.
Het geheim van Wertheim's aantrekkingsvermogen school in een beminnelijkheid,
die nooit zich verloochende. Door goeden smaak en kieschheid liet hij bij zijn denken
en gedragingen gestadig zich leiden. Zijne hoffelijkheid van vormen ontaardde nooit
in
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hoofschheid, en zijne innemende vriendelijkheid had te hoogere waarde, doordien
over geheel zijn persoonlijkheid een waas van ernst was gespreid. Nooit kwam er
een onvertogen woord over zijne lippen, zijn schoonheidszin zou het niet verdragen
hebben. Zonder mededeelzaam te zijn, was hij, waar het onderwerp hem boeide, tot
een levendig gesprek gemakkelijk te krijgen, veeleer geneigd zijne meening prijs te
geven dan haar op te dringen. Geestig was hij van nature, zeldzaam vroolijk, doch
de snelle vernuftspranken, aan een flikkering gelijk, op halfluiden toon geuit, moesten
even spoedig worden opgevangen. Uit eigen beweging zou hij ze niet herhaald
hebben. Daartoe was hij te lichtelijk afgetrokken, te vreemd aan den schijn zelfs van
effectbejag.
‘U was het zijn meer dan het schijnen’.

getuigde de Amsterdamsche hoogleeraar A. Pierson bij zijn graf. In deze woorden
is Jacob Leon Wertheim naar waarheid gekenschetst. Schaars paarde zich meer
innigheid en toewijding aan grootere behoefte om stil, liefst onopgemerkt zijns weegs
te gaan. De gave der waardeering van anderer verdienste bezat hij in hooge mate.
Zeer zelden echter putte hij zelfvoldoening uit het eigen werk. En toch, geheel anders
luidt het eenparige oordeel van allen, die hem gadesloegen. Wat zijn beeltenis hun
te binnen brengt, is bescheiden eenvoud, onverpoosde hulpvaardigheid, teergevoelige
sympathie voor al hetgeen hulp behoeft en steun verdient, lust en zucht om zonder
grootspraak of gedruisch, door woord en voorbeeld, op zijne wijze nut te doen. Wat
wordt er meer vereischt om in heugenis en hart een blijvende plaats te verdienen?
Amsterdam.
I.A. LEVY.
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Levensbericht van Johannes Burchard Duisenberg.
Deze ijverige beoefenaar der letterkunde om haar zelve werd den 14 Juli 1807 te
Amsterdam geboren, waar zijn vader, Burchard Duisenberg, in 1806 gehuwd met
Maria Eugelina Keun, koopman was.
Na zijns vaders dood in 1816 vestigde zich zijne moeder met der woon te
IJsselstein, waar de jonge Duisenberg eene in alle opzichten gelukkige jeugd mocht
genieten. Hij bezocht daar het instituut van den Heer L. Cnopius, dat, schoon speciaal
ter opleiding voor de Militaire Academie ingericht, toch uitmuntend onderwijs
verstrekte en hem vooral in oude en nieuwe talen geheel doorkneedde. Met zijne
vele vrienden, zooals B.J. Momma, (met wien hij tot diens dood, in 1871, voortdurend
in nauwere vriendschapsbetrekking stond), J.A. Bouché (die in 1829 bij een storm
op zee over boord sloeg en zijn dood in de golven vond), S.A.N. van Petersom
Ramring, J.G. Thierry de Bye, H.J. Clarion en anderen, mocht hij hier aangename
en vroolijke jaren doorbrengen, waaraan hij nog op
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hoogen ouderdom dikwijls met genoegen terugdacht. Hij was en bleef steeds een
warm en hulpvaardig vriend voor allen, wien hij eens zijne genegenheid geschonken
had, ook voor die hij eerst in later jaren zijne vrienden noemen kon.
Op 19 jarigen leeftijd verliet hij IJsselstein, om bij zijn zwager, den notaris M. de
Haan Jz. te Woerden, voor het notariaat te worden opgeleid; hij bleef daar werkzaam
tot 1830 (in 1834 legde hij met goed gevolg het examen als candidaat-notaris af),
toen hij onder de velen behoorde, die aan 's Konings roepstem: ‘Te wapen’ gehoor
gaven. Als vrijwilliger bij het 3e Bataillon der 4e Afdeeling Zuid-Hollandsche
Schutterij ingedeeld, maakte hij ruim twee jaar deel uit van het Leger te Velde, hoewel
het 3e Bataillon juist niet tot de korpsen behoorde, die aan den veldtocht in België
deelnamen, maar aanhoudend in vestingen, als 's-Hertogenbosch, Brielle, enz.
garnizoen hield. Mocht het lot evenwel anders gewild hebben, en deze defensie-linie
in de gevechten zijn betrokken geweest, zoo zoude hij met zijn kalmen moed en zijn
bedaard overleg, die hem steeds tot sieraad strekten, ongetwijfeld het Vaderlandsche
leger geen oneer hebben aangedaan.
Den 19den December 1832 werd de ‘Sergeant-majoor bij het Leger te Velde’, J.B.
Duisenberg, aangenaam verrast door zijne benoeming tot burgemeester der gemeente
Kokkengen, een dorp bij Utrecht, welke betrekking hij ruim vier jaar bekleedde,
totdat hij in 1837 tot notaris te Boskoop werd aangesteld.
Hier had hij zich al spoedig het vertrouwen en de genegenheid zijner dorpsgenooten
verworven, zoodat reeds na weinige jaren bij droefheid en rampen, bij tegenspoed
en familiegeschillen ‘de notaris’ door een ieder werd geraadpleegd. Dat vertrouwen
werd ook weder bevestigd, toen hij in 1860 door het kiesdistrict Alphen tot lid der
Provinciale Staten werd verkozen, welke betrekking hij tot 1867 bleef bekleeden,
wanneer hij zijn notariaat nederlegde
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en zich te Haarlem ging vestigen. Aldaar bracht hij vijftien jaren van welverdiende
rust door, en wist zich door welwillendheid en hulpvaardigheid de algemeene achting
te verwerven, totdat hij den 30 October 1882 na langdurig lijden aan eene borstkwaal
overleed.
Tweemaal is Duisenberg gehuwd geweest. Het eerst in 1837 met Jacoba Anna
Mechteld Verburg, eene vriendin zijner jeugd uit IJsselstein, met wie hij zeventien
jaar waar geluk mocht smaken. Deze echt bleef kinderloos. In 1856 hertrouwde hij
met Maria Hendrika Los, die hij bij haar veelvuldig verblijf te Boskoop leerde kennen
en liefhebben, en met wie hij den 21 November 1881 het zilveren huwelijksfeest
mocht vieren. Dit huwelijk, dat in alle opzichten gelukkig kan genoemd worden,
werd door de geboorte van twee zoons gezegend, waarvan de jongste evenwel reeds
op den leeftijd van tien maanden overleed.
Duisenberg was reeds op jeugdigen leeftijd een beminnaar der fraaie letteren en
vooral der poëzie. Onder zijne nalatenschap werd een boek gevonden, waarin door
hem nauwkeurig zijne gedichten en verzen waren opgeteekend; men vindt hierin
reeds enkele op omstreeks twintigjarigen ouderdom vervaardigd. Over het algemeen
is de geest zijner gedichten hoogst ernstig; hij was een waar Christen in den echten
zin des woords, hoe weinig hij ook daarmede praalde. Hij was indachtig aan de
woorden der Schrift: ‘Niet zij die roepen: Heere! Heere!, maar die doen den wil des
Vaders, die in de Hemelen is.’
Eenvoud en weinig zucht naar lof bleven hem steeds bij; vandaar ook dat slechts
weinige der ‘kinderen zijner muze’ gedrukt werden,1 en dat op het eerste blad van

1

In den Christelijken Volksalmanak voor 1874 komt als bij uitzondering eene Hollandsche
bewerking van zijne hand voor van Luther's ‘Monolog, ehe er in die Reichsversammlung
geht’ van Th. Körner.
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bovenbedoeld boek de woorden staan geschreven: ‘Van den inhoud dezes mag niets
gedrukt worden.’
Toen in 1870 ‘De Haarlemsche Costerlegende’ door Dr. A. van der Linde in het
Haarlemsche leesmuseum kwam, werd dit al spoedig door hem anoniem van een
versje voorzien, waarin vele plaatselijke schijnbaar-onmogelijkheden waarschijnlijker
worden geacht dan dat:
. . . . . . een echte Haarlemiet
Dit boek een hartlijk welkom biedt.

Eene onbekende hand zond het aan de Nederlandsche Spectator, die het in n0. 47
opnam.
Viermalen (in 1876, 1878, 1880 en 1881) nam hij op verzoek van het bestuur
onder algemeenen bijval de functie waar van Factor der Societeit ‘Trouw moet
blijken’, eene voormalige Rhetorijkkamer, die aan hare traditie alleen in zooverre
getrouw is gebleven, dat jaarlijks op den eersten Januari door een der leden (den
Factor) een jaarvers wordt voorgedragen. Zijne wijze van voordracht was daarbij
volgens algemeen gevoelen uitstekend en geheel in den geest van zijne, bij die
gelegenheid, zeer luimige gedichten, die hij meerendeels onder de voordracht zelve
met een of anderen geestigen zet aanvulde, waarbij zijn zeer sterk geheugen hem
bijzonder te stade kwam.
Toen het in 1881 vijftig jaar geleden was, dat het Metalen Kruis werd ingesteld,
vierden de oud-strijders in de meeste plaatsen feest. Ook Haarlem bleef niet achter:
de Heer J. Boelen JRz. namelijk vatte het plan op, de voormalige strijdmakkers te
onthalen en hun een aangenamen avond te bezorgen, iets wat dadelijk bij Duisenberg
medewerking vond; zoozeer was hij hiermede ingenomen, dat hij op het feest de
oudjes met een Alphabet in verzen en andere voordrachten verraste, die door zijn
eigenaardigen en geestigen humor menigmaal de lachspieren in beweging brachten.
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Als proeve zijner gedichten eindigen wij met een door hem in 1842 vervaardigd vers
voor zijn vriend F. na het overlijden van diens zoon:
Schenkt Rede eenigzints reeds troost
Aan 't diepgewonde hart,
En lenigt zij reeds door haar kracht
Uw diepe boezemsmart,
O, Godsdienst, Godsdienst zij het, vriend!
Die U dien troost voltooit;
Wat immer U ontvallen moog',
Haar hulp ontvalt U nooit!
Zij is 't alleen, die troosten kan
Bij 't missen van uw kind,
Zij wijst op Christus, Uwen Heer,
Die dood en graf verwint.
Zij wijst U op dien Heiland steeds,
Die voor ons allen stierf,
En door Zijn dood ook voor Uw kind
Een plaats bij God verwierf.

J.B. DUISENBERG JR.
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Levensschets van Jhr. Mr. B. de Bosch Kemper.
Toen in den morgen van 24 November 1882 zich door Amsterdam het bericht
verspreidde, dat de rechter Kemper in den afgeloopen nacht, vermoedelijk door de
duisternis misleid, in het water geloopen en verdronken was, maakte deze ontzettende
tijding overal den diepsten indruk. Niet alleen gevoelde men uit den aard der zaak
algemeen medelijden met hem, die alzoo betrekkelijk jong beroofd werd van een
leven, waarin hij voor zichzelven nog zooveel goeds had kunnen vinden en voor
anderen zooveel nut stichten; maar bovendien veroorzaakte zijn plotseling sterven
in vele en zeer uiteenloopende kringen werkelijk eene ledige plaats. Zijne vrienden
betreurden den man, wiens beminnelijk karakter allen, die met hem in aanraking
kwamen, steeds had aangetrokken; zijne medeleden in de arrondissements-rechtbank
verloren een gewaardeerden ambtgenoot; en zij, die hem in allerlei betrekkingen
hadden leeren kennen, gevoelden, dat aan de maatschappij iemand ontvallen was,
die, zoo
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dikwijls hij geroepen werd om ten algemeenen nutte werkzaam te zijn, niet alleen
steeds bereid gevonden werd, maar ook (en dit is niet altijd hetzelfde) met alle kracht,
die hem ten dienste stond, volvoerde, wat hij op zich genomen had.
Toen het Bestuur onzer Maatschappij mij opdroeg zijn levensbericht te stellen,
achtte ik dit dan ook eene vereerende uitnoodiging. Was ik de eerste geweest ` die
(in de Gids van September 1867) het voorrecht had gehad, zijne dissertatie bij het
publiek in te leiden, later werkte ik op verschillend gebied met hem samen; en ik
wenschte mij dus niet te onttrekken aan de taak om een kort woord aan zijne
nagedachtenis te wijden. Dat het kort zou zijn, spreekt van zelf; al ware het alleen
omdat de tijd hem ontbroken had om al datgene te leveren, wat bevoegde
beoordeelaars van hem verwachtten, en hem bepaaldelijk onder de beoefenaars der
Nederlandsche letterkunde slechts eene bescheiden plaats kan worden ingeruimd.
Voor een aanhangsel, bevattende de lijst zijner uitgegeven geschriften, zou hier zeker
geene voldoende stof zijn; maar toch is dat, wat wij van hem ontvingen, ook wat den
vorm betreft, van dien aard, dat de benoeming tot lid onzer maatschappij, hem in
1878 te beurt gevallen, aan geen onwaardigen verleend werd.
Jhr. Barend de Bosch Kemper werd den 2 Augustus 1839 te Amsterdam geboren.
Zoon van den lateren hoogleeraar Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper en vrouwe Maria
Aletta Hulshoff, kleinzoon van den bekenden hoogleeraar en staatsman Jhr. Mr. J.M.
Kemper, stamde hij uit een geslacht, waar toewijding aan de algemeene belangen
als eerste plicht gold. Dit in bijzonderheden te ontwikkelen, zou onnoodig zijn, en
ons bovendien te ver afleiden van den zoon en kleinzoon, die thans op den voorgrond
behoort te blijven. Maar toch mag ik, al ware het slechts om de persoonlijkheid van
dezen laatsten beter te doen begrij-
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pen, niet nalaten een enkel woord te zeggen van den vader, mijn geachten leermeester,
wiens aantrekkelijk beeld mij, terwijl ik dit schrijf, nog zoo klaar en helder voor de
oogen staat.
Indien ik in een enkel woord moest schetsen, wat mij de voornaamste trek van
zijn karakter schijnt, dan zou ik wijzen op zijn onwankelbaar geloof in den mensch.
En de menschelijke samenleving als geheel beschouwd, èn ieder harer leden in het
bijzonder, waren volgens zijne overtuiging geroepen tot volmaaktheid, en zullen die
eenmaal bereiken, wanneer slechts elkeen naar de mate zijner krachten medewerkt
tot alles, wat den zedelijken vooruitgang bevorderen kan. Dit geloof dreef hem als
rechtsgeleerde aan, om bij voorkeur het strafrecht en de strafvordering te beoefenen,
omdat vooral hier de minste afwijking van het enge pad der rechtvaardigheid tot de
schromelijkste gevolgen leiden kan. Als staathuishoudkundige spoorde het hem aan
tot het nasporen van de regelen, waarlangs de armoede bestreden kan worden,
overtuigd dat weinig hinderpalen den vooruitgang der menschheid zoozeer
belemmeren als het pauperisme. En bovenal bezielde het hem bij de beoefening der
zoogenaamde sociologie, der wetenschap, die zich ten doel stelt om de regelen in de
menschelijke samenleving op te sporen, hare bestemming uit te vorschen, en aan te
wijzen, wat de menschen overeenkomstig die bestemming doen moeten tot hare
volmaking.
Maar niet alleen dat dit geloof de richting zijner wetenschappelijke studiën aanwees:
ook waar hij in het practisch leven optrad, bezielde het al zijn handelingen. Dezelfde
man, die in geleerde werken de noodzakelijkheid en mogelijkheid eener algemeene
ontwikkeling en veredeling der menschheid betoogde, achtte het niet beneden zich,
wekelijks een volksblad uit te geven, dat om zijn degelijken inhoud en eenvoudigen
vorm inderdaad een
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vriend voor armen zoowel als rijken verdiende te heeten. Hij, wien de hoogste
eerambten werden opgedragen, was evenzeer bereid om een deel van zijn kostbaren
tijd aftestaan voor allerlei werkzaamheden, wanneer hij maar eenige mogelijkheid
voorzag, dat het uitgestrooide zaad nuttige vruchten zou opleveren, en nam b.v. als
curator der stadsarmenscholen de taak op zich, om een boekje samen te stellen, dat
als prijs aan de leerlingen kon worden uitgereikt.
Dwaal ik niet in mijne opvatting van het karakter des vaders, dan meen ik ook
recht te hebben tot de stelling, dat men bij den zoon, onder zoodanigen invloed groot
geworden, de gelukkige gevolgen zijner eerste opleiding steeds duidelijk waarnemen
kon. Reeds dadelijk bleken die uit de dissertatie, na wier verdediging hij op 25 April
1865 aan de Leidsche Hoogeschool den doctorstitel verwierf: ‘de Strafvordering in
hare hoofdtrekken beschouwd.’ Immers voor den zoon van hem, die in 1838 tot 1840
het standaard-werk over ons Wetboek van Strafvordering geschreven had, lag de
keuze van dit onderwerp, dat bovendien in 1865 geheel de verdienste van actualiteit
bezat, als van zelf voor de hand. Maar de wijze van behandeling, waar
wetenschappelijke ernst zich paarde aan de zucht om bovenal de rechten der
beschuldigden niet meer te beperken, dan in het belang der maatschappij
onvermijdelijk geëischt werd, was evenzeer in den geest des vaders. Over elke vraag,
die op het ruime veld, dat hij zich ter bearbeiding had gekozen, voorkomt, zette hij
de meeningen der meest gezaghebbende geleerden en de bepalingen der
onderscheidene wetgevingen, vooral van de eigenaardige, op het vaste land minder
bekende Engelsche wet, uiteen; maar die allen met zooveel zorg verwerkt, en
doorvlochten met eigen beschouwingen, dat het geheel een zelfstandig werk is
geworden.
De dissertatie maakte algemeen een hoogst gunstigen
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indruk; en niet alleen, gelijk ik reeds zeide, de schrijver dezer regelen, maar ook de
heer Mr. P. van Bemmelen gevoelde zich genoopt om in de Themis (1868 pag. 269)
de aandacht te vestigen op dit proefschrift, dat naar zijn oordeel in allen deele hoogen
lof verdiende. Ook ik meende, dat de schrijver getoond had zijn rijke stof volkomen
meester te zijn; terwijl, zoo hij al hier of daar eene stelling ontwikkeld had, waarmede
ik mij niet kon vereenigen, toch steeds zijne denkbeelden door hunne stoutheid
aantrokken, en mij der overweging alleszins waardig voorkwamen.
Dit in bijzonderheden aan te toonen, daarvoor is het hier de plaats niet; ook al
ware het mogelijk, door enkele aanhalingen een eenigszins juist beeld van den
geheelen inhoud te geven. Maar wel meen ik allen, die òf in het onderwerp òf in den
persoon des schrijvers genoeg belang stellen om zich die moeite te getroosten,
gerustelijk te kunnen aanraden om het werk nog eens ter hand te nemen. Zeker zal
niemand hunner de lezing ten einde brengen, zonder den indruk te bekomen, dat deze
proeve inderdaad groote wetenschappelijke waarde bezit, en niet verdient in den
(vooral thans weder zoo mild vloeienden) maalstroom der academische literatuur
verloren te gaan.
Dat daarvoor trouwens weinig vrees bestaat, blijkt hieruit, dat nog in 1882 de Heer
Mr. A.A. de Pinto, in de nieuwe uitgave van zijns broeders Handleiding (II bl. 10)
sprekende van het aanzienlijk aantal verhandelingen, dat deze literatuur opgeleverd
heeft, alleen het hoogst verdienstelijke proefschrift van den heer Kemper met name
aanhaalt. Naar hetgeen deze alleszins bevoegde beoordeelaar mij, toen ik gelegenheid
had hem hierover te spreken, mededeelde, had hij dan ook zelden een academisch
proefschrift gelezen, dat in zoo keurigen vorm geschreven, van zooveel rijkdom van
kennis bij zooveel rijpheid van oordeel getuigde.
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Ook het Weekblad van het Regt dacht daarmede geheel eenstemmig (n0 4828), en
betreurde het, dat, indien binnen kort de herziening van het wetboek van strafvordering
door de wetgevende macht behandeld wordt, men verstoken zal blijven van de
voorlichting van een man, die met zooveel waardigheid aan de tradities van zijn
geslacht trachtte getrouw te blijven.
De heer van Bemmelen had zijne aankondiging besloten met de hoop uit te spreken,
dat de heer Kemper zijne studiën niet na zijne promotie zou afbreken, maar ze rijke
vruchten voor de wetenschap en het vaderland doen dragen, en dat vooral de studie
der strafvordering, blijkbaar zijne eerste liefde, niet door hem verstooten mocht
worden.
Dat dit, gelijk hij zich uitdrukte, geen locus communis was, blijkt genoeg uit de
lofspraken, aan het als voortreffelijk door hem gequalificeerd geschrift toegezwaaid;
en het is dan ook wel te bejammeren, dat de aldus opgewekte verwachting niet vervuld
is. Op het gebied der strafvordering heeft de heer Kemper later niets meer geleverd;
en ook van de vruchten zijner studie op het aanverwante gebied van het strafrecht
kan ik niets anders vermelden dan de redevoering, waarmede hij op 8 Mei 1879 de
55e algemeene vergadering van het Genootschap tot zedelijke verbetering der
gevangenen geopend heeft.
Sedert de laatste bijeenkomst was in Augustus 1878 te Stockholm het tweede
internationale congres van het gevangeniswezen gehouden, en in 1879 het ontwerp
van een nieuw Wetboek van Strafrecht door onze regeering aan de
volksvertegenwoordiging ingediend. Geen wonder, dat hij besloot, de aandacht zijner
hoorders te bepalen op die twee gebeurtenissen, de eene van groot wetenschappelijk,
de andere, naar hij hoopte, van een spoedig practisch belang. In verband tot elkander
gebracht, gaven zij hem de gelegenheid om in eenige beschouwingen te treden over
de straffen in het toenmalig ontwerp.
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De slotsom zijner critiek was, dat hij, met uitzondering van de levenslange
gevangenisstraf en de gemeenschappelijke opsluiting bij gevangenisstraf van langer
dan drie jaren, die uit de bestaande wetgeving waren overgenomen, zijne volledige
sympathie betuigde met het vele nieuwe, in het ontwerp voorgesteld. Met name wees
hij op de verlenging der cellulaire gevangenisstraf, de voorwaardelijke
invrijheidstelling, de hechtenis, en de vele voorschriften voor de behandeling der
gevangenen; en toonde daarbij in bijzonderheden aan, waarom hij deze veranderingen
als werkelijke verbeteringen meende te mogen begroeten.
Ondertusschen, zoo ik gemeend heb deze redevoering niet geheel met stilzwijgen
te mogen voorbijgaan, toch ontveins ik mij niet, dat zij op den eernaam van
wetenschappelijk geschrift weinig aanspraak kan maken; en reeds het oogmerk,
waarmede zij werd opgesteld, alle denkbeeld van eene dergelijke bedoeling bij den
schrijver buitensluit. Eerder verdient uit dit oogpunt vermelding een andere arbeid,
waarop ik hier te liever eenigszins uitvoerig de aandacht vestig, omdat de
omstandigheden, waaronder hij verricht werd, er van zelf toe leiden moesten, dat hij
bij het publiek vrij wel onopgemerkt gebleven is.
Toen op 20 October 1876 Prof. de Bosch Kemper overleed, was het vijfde deel
zijner Geschiedenis van Nederland na 1830 tot op bladz. 352 afgedrukt; van het
daarop volgende, thans 72 bladzijden vullende, was één vel in proef gezet, en
overigens vond men weinig meer dan losse aanteekeningen. Zijne gewoonte was,
hetgeen hij schreef onmiddellijk naar de drukkerij te zenden; en het natuurlijk gevolg
hiervan was, dat, terwijl het werk te ver voltooid was om aan het publiek te worden
onthouden, er geen afgewerkt handschrift bestond. Het was dus noodig, dat het
ontbrekende door een andere hand werd aangevuld, en onze Kemper is het geweest,
die, door zich
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daarmede te belasten, den dank verdiend heeft van allen, die het werk zijns vaders
als eene belangrijke bron tot de kennis der grondwetsherziening van 1848 op prijs
stellen.
Draagt ieder oorspronkelijk werk in zekere mate den stempel van de persoonlijkheid
des schrijvers, met die van Prof. de Bosch Kemper was zulks zeer zeker het geval;
en niet het minste met dit, hetwelk zaken beschrijft, waarvan hij gerust kon zeggen:
earum pars magna fui. Wanneer men dan ook let op de uitvoerigheid, waarmede alle
vragen, die in 1848 de gemoederen bezig hielden, behandeld zijn, en den ijver,
waarmede partij gekozen wordt voor oplossingen, die ons thans, nu wij eerlang
misschien weder aan het veranderen onzer grondwet beginnen zullen, zoo vreemd
en verouderd schijnen, dan gevoelt men, dat hier iemand aan het woord is, die dat
alles doorleefd heeft, en van den ouden strijd geen lijdelijk toeschouwer geweest is.
Voor den zoon, die alleen uit boeken of aanteekeningen van tijdgenooten putten kon,
was het niet gemakkelijk zich zoozeer in vroegere toestanden in te werken, dat de
warme toon, die het geheele werk doorstraalt, aan het einde niet plotseling door een
kouden verslaggeversstijl vervangen werd.
Daar kwam bij, dat de eigenaardige vorm, waarin Prof. de Bosch Kemper zijne
geschriften het licht deed zien, niet gemakkelijk na te volgen was voor iemand, die
daaraan niet gewoon was. De scheiding tusschen tekst en aanteekeningen, overal
streng volgehouden, kon natuurlijk niet worden opgegeven, maar kostte uit den aard
der zaak eenige inspanning aan hem, die, zoo hij zijn eigen weg had kunnen volgen,
ongetwijfeld aan eene vrijere wijze van behandeling de voorkeur gegeven had.
Ook in hetgeen reeds afgedrukt was, zijn door onzen Kemper enkele gedeelten
omgewerkt. Het spreekt van zelf, dat, ook al kon ik aannemen, dat mijne lezers hierin
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eenig belang stelden, ik mij nog niet bevoegd zou rekenen om de veranderingen aan
te wijzen, door hem noodig of wenschelijk gekeurd. Maar om den geest, die hem
daarbij bezielde, te doen uitkomen, wil ik toch vermelden, dat hij er blijkbaar op uit
is geweest om die plaatsen te verzachten, waar zijn vader, die geen vriend van
Thorbecke of van de Arnhemsche Courant dier dagen was, zich over beiden scherper
had uitgelaten, dan thans wenschelijk kon zijn. Was het daarbij zijn doel, bij het in
het licht geven van den nagelaten arbeid zijns vaders alles te vermijden, wat zonder
nut kwetsen zou, dan komt hem zeker een woord van lof toe voor de nauwgezetheid,
waarmede hij zijne kiesche taak heeft volvoerd.
Terwijl ik hierbij van zijn wetenschappelijken arbeid afscheid neem, vermeld ik
ten aanzien van zijne ambtelijke loopbaan alleen, dat hij in 1869 benoemd is tot
rechter-plaatsvervanger, in 1879 tot rechter in de arrondissementsrechtbank te
Amsterdam. Ook in deze betrekking leerde men hem, gelijk de geachte voorzitter
Jhr. Mr. C.H. Backer zich bij de installatie van zijnen opvolger uitdrukte, kennen als
een volijverig, nauwgezet en getrouw ambtenaar, die zich met alle kracht wijdde aan
de belangrijke en veelomvattende taak, welke zijn ambt hem oplegde, en zich
onderscheidde door eene groote mate van humaniteit jegens allen, met wie hij bij de
uitoefening zijner ambtsplichten in aanraking kwam.
Dat hem daarnaast ook door het vertrouwen zijner medeburgers allerlei
werkzaamheden opgedragen werden, vermeldde ik reeds: en het is thans de plaats
om hierop in bijzonderheden terug te komen. Daartoe wijs ik vooreerst op zijne
kerkelijke bemoeiingen, in zoo verre hij langen tijd lid van den kerkeraad en regent
van het weeshuis der Evangelisch-Luthersche gemeente geweest is, en voorts die
gemeente als afgevaardigde in de synode vertegenwoordigd heeft. Maar dat hij ook
buiten de kerk
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een geopend oog had voor de belangen van het volk, blijkt daaruit, dat hij vele jaren
bestuurder is geweest van de Maatschappij voor den werkenden stand, en bepaaldelijk
als secretaris van het bestuur der afdeeling Kosthuizen aan die nuttige instelling
gewichtige diensten heeft bewezen. Ook het Amsterdamsche departement van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen mocht hem een tijd lang onder zijne bestuurders
tellen; terwijl ik boven reeds gelegenheid had te wijzen op zijn lidmaatschap van het
bestuur van het Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen.
Na den dood zijns vaders is hij dezen in enkele betrekkingen opgevolgd,
bepaaldelijk als curator van het Evangelisch-Luthersch Seminarium, bestuurder (later
penningmeester) van het Tollens-fonds, bestuurder der Begrafenisvereeniging.
Enkelen van hen, die in al die commissiën met hem gezeten hebben, heb ik kunnen
raadplegen; en allen waren eenstemmig in lof over den ijver en de toewijding,
waarmede hij de zoo uiteenloopende belangen, die hem werden opgedragen,
behartigde. Het spreekt van zelf, dat de aard der werkzaamheden, die het hier geldt,
verbiedt te dezen aanzien in nadere bijzonderheden te treden; maar ieder weet, dat
in elke vergadering leden zijn, die het werk doen, en anderen, op wie weinig of niet
te rekenen valt. Dat Kemper onder de eersten behoorde, en zich desnoods opofferingen
getroostte om te helpen, waar hij in elke betrekking de gelegenheid daartoe vond,
getuigen allen: in iederen kring werd dan ook zijn vroegtijdig overlijden als een
ernstig verlies beschouwd en betreurd.
Ten slotte wensch ik nog melding te maken van het gebied, waarop ik zelf hem
werkzaam gezien heb, en waarover ik dus een eigen oordeel mag uitspreken: het
schoolwezen. Van 1867 tot 1877 was ik met hem lid der Plaatselijke Schoolcommissie
te Amsterdam, en dus in
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eene betrekking, waarvan meer nog dan van anderen geldt, dat zij zooveel werk geeft,
maar dan ook zooveel nut sticht, als hij, die ze waarneemt, zelf verlangt.
Raadpleegt men de wet, dan zou men kunnen meenen, dat het geregeld
schoolbezoek niet alleen is voorgeschreven om te zorgen, dat de verordeningen stipt
nagekomen worden, maar ook om de onderwijzers, die voorlichting, hulp of
medewerking van de commissie wenschen, bijstand te verleenen, en aldus den bloei
van het onderwijs naar vermogen te behartigen. In werkelijkheid komen echter de
gevallen, waarin een onderwijzer voorlichting zou meenen te behoeven, zeer zeldzaam
voor, terwijl ongevraagde adviezen in den regel evenmin een geopend oor vinden.
De voornaamste taak der commissies zal dus wel altijd bestaan in het geven van raad
aan de gemeentebesturen omtrent de inrichting van het openbaar onderwijs maar, al
moge aan deze raadgevingen een gunstiger onthaal te beurt vallen dan aan die, welke
men den onderwijzers toedient, het blijven toch steeds adviezen, waartegen andere
kunnen overstaan, en die dus ook afgescheiden van alle geldelijke bezwaren soms
van een besluit tot uitvoering zeer ver verwijderd kunnen wezen.
Er is dan ook wel eenige aanleiding voor het verschijnsel, dat althans te Amsterdam
niet ongewoon was, namelijk dat vele leden, zoodra zij tot de overtuiging gekomen
waren, dat hun arbeid niet terstond zooveel vruchten opleverde als zij wellicht
gewenscht en verwacht hadden, hun ijver voelden verflauwen, en òf hun ontslag
namen, òf althans zich aan de werkzaamheden niet veel meer gelegen lieten liggen.
Destemeer moet de belangstelling gewaardeerd worden van hen, die werkzaam
bleven; overtuigd, dat men ook op bescheidene wijze nuttig kan zijn, en het hier een
volksbelang geldt van zoo gewichtigen aard, dat men, tot de bevordering daarvan
geroepen, zich desnoods wel eens eene enkele teleurstelling mag getroosten.
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Onder hen, die de eenmaal aanvaarde betrekking met liefde en belangstelling bleven
vervullen, en zich op die wijze jegens het Amsterdamsche schoolwezen verdienstelijk
hebben gemaakt, verdient onze Kemper eene uitdrukkelijke vermelding; vooral sedert
men hem de lang niet gemakkelijke taak van secretaris opgedragen had. De zorg,
waarmede hij zich op de hoogte stelde van alle voorkomende kwestiën, de
duidelijkheid zijner adviezen en verslagen, en de orde, welke hij in de vrij omvangrijke
administratie wist te handhaven, maakten, dat zijne medeleden hem ook in die
betrekking op hoogen prijs leerden stellen. Geen wonder dus, dat, toen hij met Januari
1877 benoemd werd tot schoolopziener in het derde district van Noord-Holland, deze
onderscheiding algemeen gebillijkt werd. Zag men hem noode van de Commissie
afscheid nemen, men verheugde zich, dat hij optrad in eene betrekking, waarin hij
op ruimere schaal ten behoeve van het onderwijs zou kunnen werkzaam zijn, en
daarbij de gewenschte samenwerking tusschen de onderscheiden takken van het
schooltoezicht, die wel eens wat te wenschen overliet, bevorderen. Die verwachting
heeft hij niet beschaamd, en terecht is hij dan ook bij de invoering der nieuwe
schoolwet in 1880 benoemd tot arrondissementsschoolopziener, eene betrekking,
welke hij tot op zijnen dood waargenomen heeft.
Ik eindig hiermede, in de hoop dat het mij gelukt is bij den lezer den indruk te
weeg te brengen, dat, al zoude het eene dwaze overdrijving zijn, onzen de Bosch
Kemper met zijnen vader en grootvader op ééne lijn te stellen, toch al zijne daden
gekenmerkt werden door een ernstig streven om in hunnen geest voort te werken.
Al moge hetgeen hij verricht heeft dan ook geene bijzondere vermelding waardig
schijnen tegenover de vele geschriften en daden, die als vruchten hunner
werkzaamheid tot de nakomelingschap overgaan, toch mag men aannemen, dat

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

42
dit althans voor een deel het gevolg is van zijn vroegen dood. Ware hij langer gespaard
gebleven, wellicht zou hij de gelegenheid gevonden hebben om de verwachtingen,
door zijne dissertatie opgewekt, te vervullen, en had hij ook op wetenschappelijk
gebied getoond, den beroemden naam, dien hij droeg, niet geheel onwaardig te zijn.
P.R. FEITH.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

43

Levensschets van Johannes Jacobus van Oosterzee.
(1 April 1817-29 Juli 1882.)
Den 24sten Nov. 1844 hield Johannes Jacobus van Oosterzee zijne intreêrede bij de
Ned. Hervormde Gemeente van Rotterdam, zijne vaderstad. Onder de ‘onafzienbare
schare’ zat ik, pas even candidaat tot de H. Dienst, met open mond en ooren, en
ontving er van die bezielende toespraak een nog niet weggesleten indruk. Nog hoor
ik de woorden: ‘Staande boven het graf van mijnen waardigen vader, zal ik u het
leven en de opstanding verkondigen.… Dat had de zoon der weduwe niet durven
denken, hemelsche Voorzienigheid! toen hij vóór nog geen tiental jaren henenging
om zich voor te bereiden voor zijne heilige taak’1. Iets meer dan negentien jaren later
(18 Jan. '63) hoorde ik, gedurende dertien jaren één van zijne ambtgenooten in
diezelfde gemeente, in hetzelfde kerkgebouw zijne afscheidswoorden, toen hij
henenging,

1

Al de Leerredenen van J.J.v. Oosterzee. Schiedam 1871-1876, in XII Deelen. Aldaar X, 67.
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om het Hoogleeraarsambt te Utrecht te aanvaarden1. Geene der beide malen had ik
kunnen denken, na zijnen dood, door de Leidsche Maatschappij te zullen worden
uitgenoodigd, om in haar Jaarboek iets over hem te schrijven. Wel was ik met hem
bevriend. Gedurende zijnen akademietijd kwam hij een enkelen keer bij mijne ouders
aan huis en hoorde zeer vaak en met ingenomenheid mijnen vader (†1857) prediken.
Dit mag mede de aanleiding zijn geweest, dat hij, reeds proponent (Oct. '39), in een
avondgezelschap van piepjonge studenten zich mijner bijzonder aantrok, gevende
ons het voorbeeld van schuldelooze maar sterk sprekende joligheid. Te Rotterdam
behoorde mijne talrijke familie tot zijne trouwste hoorders en vrienden. Van daar,
dat hij mijn huwelijksfeest met menig lied, na twintig jaren nog in zijn ijzervast
geheugen bewaard, en mijne nederige dorpskapel aan de Vuursche (1845-1848) een
en andermaal met eene leerrede, zooals die over Psalm CXXI2, illustreerde. Nog zie
ik Mens ingenua Deo grata3 mijne pastorie binnenstormen, in vervoering over het
gehoorde. - De eerste helft van zijne openbare werkzaamheid bleef niet licht iets van
zijne hand door mij ongelezen, en bewonderend hoorde ik hem vaak eene van zijne
bezielende kerkredenen uitspreken, met te meer bewondering, omdat ik wist, in hoe
weinige uren zij gewoonlijk ontworpen, tot de laatste letter geschreven en letterlijk
in het geheugen geprent waren: die over Rome's Overwinnaar4 was het werk van
éénen dag. Toch is het niet tot die innigheid van vriendschap gekomen, die allicht
bij wie over een tijdgenoot schrijft ondersteld wordt. Kerkelijke, gemeentelijke,
theologische stroomin-

1
2
3
4

Ald. XI, 165.
Ald. II, 331.
Mensinga, toen predikant te Sybekarspel, de niet malsche beoordeelaar van v.O.'s preeken
in de Boekzaal.
Ald. X, 182.
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gen, wier beddingen voor een goed deel nu reeds zeer ‘verschoven’ zijn, droegen
daarvan de schuld, in lateren tijd vooral, dat hij ('64) het Nederlandsche
Zendelinggenootschap, dat zijn hart eens had en het mijne voortdurend heeft, den
rug meende te moeten toekeeren en bleef toekeeren. Nochtans voelde ik mij steeds
tot hem getrokken; vooral in de laatste jaren zijns levens, toen hij door het
confessioneel geworden gedeelte dier orthodoxie, welke zooveel aan hem te danken
had, onedel werd behandeld. Ja! het was mij goed, hem op den gedenkdag zijner
veertigjarige evangeliebediening (7 Febr. '81) met mijnen oudsten ambtgenoot,
Oosterzee's trouwsten vriend Theesing, namens de Rotterdamsche Ned. Hervormde
predikanten een zilveren Petrus-beeldje aan te bieden, passend dacht ons voor den
man, die bij alle gebreken en tekortkomingen Simon Jonazoon mocht nazeggen:
‘Heer! gij weet alle dingen, gij weet dat ik u liefheb.’
De vraag is dus niet zonder oorzaak, waarom de Leidsche Maatschappij juist mij
heeft uitgenoodigd, om eenige bladzijden aan v. Oosterzee te wijden. Anderen waren
er, schijnt het, als van zelf meer toe aangewezen: ook beter in staat, om v. Oosterzee
zelven te volgen in de voortreffelijke manier, waarop hij de Wette1, van der Hoeven,
da Costa, Dermout, Bouman heeft herdacht. Doch Bronsveld en Doedes hebben dit
reeds ieder op zijn eigen', maar beiden op voortreffelijke wijze gedaan2. En de
Leidsche Maatschappij ving mij in mijn eigen woord, dat ik onder den indruk van
v. Oosterzee's uitvaart (3 Aug. 1882) had neergeschreven3 en waarin ik betreurde,
geen enkel ver-

1
2

3

Jaarboeken voor Wetensch. Theologie 1850, 337-388.
Dr. A.W. Bronsveld in: Mannen van Beteekenis etc. Haarlem, Tjeenk Willink 1882. Afl. I.
Prof. J.I. Doedes, Woord ter gedachtenis van J.J.v.O. In den Utrechtschen Studenten-Almanak
van 1883. Ook afzonderlijk uitgekomen.
Geloof en Vrijheid XVI (1882), Twee ontslapenen, bl. 484-495.
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tegenwoordiger der Nederlandsche Letterkunde, als zoodanig, een krans te hebben
zien neerleggen op de lijkkist van een onzer grootste prozaïsten in de 19de eeuw. Zoo
moge dan later wie over meer tijd tot gezette bestudeering van v. Oosterzee's
overtalrijke geschriften en over meer talent, dan ik, te beschikken heeft, wanneer
daarbij de schaars feilende critiek des tijds het edele en blijvende metaal van de min
edele en vergankelijke bestanddeelen heeft helpen scheiden, iets volledigers en beters
leveren, - mijn bescheiden wensch reikt niet verder, dan over v. Oosterzee's plaats
in de Nederlandsche Letterkunde eenige wenken te geven, noch hem, dien zij gelden,
noch haar geheel onwaardig. Men wachte dus weinig over v. Oosterzee's
persoonlijkheid, aantrekkelijk in menig opzicht en wier zwakheden gevoed zijn
geworden door een zoo sterk mengsel van wierook en alsem, honing en azijn, als
ook sterkeren niet gemakkelijk verduwen; weinig ook over zijn werk als
Evangeliedienaar en Hoogleeraar, welks gebrek juist bij het licht van de groote
voortreffelijkheid er van in het oog moest vallen; en het allerminst over de
wetenschappelijk-theologische gehalte zijner geschriften, en zijne verhouding tot de
kerkelijke partijen en de godsdienstigwijsgeerige vraagstukken zijns tijds. In dit
laatste ben ik niet een pars magna, maar toch altoos te zeer een pars geweest, om
mij zelf genoegzame objectiviteit toe te kennen.
Van zijnen levensloop enkele omtrekken. Hijzelf heeft dit gemakkelijk gemaakt.
Onmiddellijk toch na zijn verscheiden kon een zijner zonen het geschrift in het licht
geven, dat zijn vader in 1878 te Mariënbad opgesteld maar in de badplaats Oeynhausen
in 1881 bijgewerkt had. Onder den indruk van toenemende ziekelijkheid geschreven,
zegt het reeds op zijn titel: ‘Uit mijn Levensboek, voor mijne vrienden,’ dat hij er tot
dezen meê wenschte te spreken nadat hij zou gestorven zijn (bl. 2). Onder de
toevoegsels van de hand zijns zoons is zeker het belangrijkste de lijst der talrijke
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pennevruchten, waarvan de mededeeling ook hierachter zeker welaangenaam is1. 't
Zijn Mémoires, die geen geschiedschrijver van Nederlands kerkelijk, godsdienstig,
theologisch, ook maatschappelijk leven gedurende 1841-1882 ongebruikt zal laten,
doch waarbij andere bronnen dienen geraadpleegd te worden, zal het komen tot een
volledig beeld diens tijds. Want gelijk alle Mémoires uit haren aard eenigszins
subjectief-eenzijdig zijn, zoo deze in dubbele mate, - van den man, die zonder iets
af te doen van zijne uitstekende verstandelijke gaven of van den ongewonen omvang
zijner wetenschappelijke kennis, toch vóór alle dingen een man des gevoels en der
verbeeldingskracht is geweest, een zeer ‘indrukkelijk’ man, zooals zijne vriendin
Toussaint hem reeds in '48 heeft genoemd. Maar wie al te hard zou willen oordeelen
over zwakheden, die zich in dit boek blootleggen, zij herinnerd aan eene geestige
bladzijde van Töpffer, waarop hij vertelt van een lijkbezorger, die geroepen om den
dood van die hij zal begraven te constateeren, alleen onderzoekt, of de knobbel der
ijdelheid verdwenen is: bij alle levenden toch is die tot den laatsten oogenblik
aanwezig. - Niet zoozeer wat, als wel dat hij het zoo naief openlegt, is van dit laatste
geschrift van v. Oosterzee het bijzondere.
Trouwens, deze knobbel (tout savoir, c'est tout pardonner) is, naar v. Oosterzee's
eigen getuigenis, in zijne jeugd uitermate sterk gevoed geworden. Trouw bezoeker
der kerk, werd hij als knaap om het vaak woordelijk weergeven van het gehoorde,
soms ook om eigen opstel-

1

De titel is: Uit Mijn Levensboek. Voor mijne vrienden. Utrecht, Kemink en Zoon 1882. Met
Portret’. In 1883 kwam er een ‘Tweede, goedkoope Uitgaaf. De Bijlagen en de Lijst van
Geschriften worden hier gemist. De uitgever, v.O.'s zoon, predikant te Enschedé, stond
welwillend toe, de Lijst der Geschriften met nog eenige toevoegsels hier af te drukken. Zie
onder.
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len, in meer vriendelijke dan menschkundige kringen, door ouderen van dagen
toegejuicht: eene toejuiching, die zich in anderen en beteren vorm aan de Akademie
herhaalde, als hij al de Rotterdamsche predikanten op de rij af met de voorlezers er
bij getrouwelijk wist na te doen. Maar die vlugheid en dat ijzervast geheugen trokken
de aandacht van zijnen leeraar in de godsdienst, den predikant de Vries. Geen wonder,
dat hij dezen in '48 in eene lijkrede1 met warmte herdacht: want deze was het, die
twee aanzienlijke en, naar den aard des tijds, kerklievende mannen, op den zoon der
vroeg weduw geworden, onbemiddelde moeder opmerkzaam maakte. Door hunnen
en anderer hulp werd het mogelijk, dat de gymnasiast in Dec. 1834 naar de
Utrechtsche Hoogeschool kon vertrekken. Naar eigen opmerking had hij wel wat
veel tijd gegeven aan liefhebberij-oratorische oefeningen. In het gemis aan, zij het
ook algemeene toch zoo hoogst noodzakelijke opleiding tot natuurkennis, heeft hij
met anderen zijner tijdgenooten gedeeld. Maar zelfoefening heeft hem, vooral wat
moderne talen betreft, gegeven wat de school niet gaf en privaat onderricht hem, der
weduwe zoon, niet geven kon. Den grootsten zegen had hij, gelijk de andere
Rotterdammer (Opzoomer) met wien hij eens in het wetenschappelijk krijt zou treden,
in eene verstandige, niet confessie- maar bijbelvaste, zeer vrome moeder. Zeer tehuis
in de geschriften van de Lavaters en Stillings, had zij soms haren zoon met het oog
op de providentieele leiding zijner jeugd, een tweeden Stilling genoemd. Nog ééne
maand heeft zij, aan haar ziekbed gekluisterd, het beleefd, dat hij predikant was te
Rotterdam.
Op zeventienjarigen leeftijd (want hij was geboren 1 Apr. 1817) ontving hem de
alma mater in hare trouwe armen. Het was een levens- maar ook een werklustige
kring

1

Al de Leerr. X, 70.
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van studenten, in welken hij zich daar bewoog. In dien kring is de kennis met Doedes
begonnen, een man van geheel andere natuur, maar die v. Oosterzee's studiegenoot,
ambtgenoot, kampgenoot en - vriend gebleven is tot aan den dood. Anderen uit dien
kring zijn reeds gestorven, maar die in leven zijn, weten te gewagen van v. Oosterzee's
vlugheid en geheugensterkte, van zijnen werkijver naast en met een zeer levendig
requiescere Musis. En had de Theologie zijn geheele hart, de buitengewone
improvisatiegave deed den toekomstigen redenaar meer dan vermoeden. 't Is genoeg
die Akademiejaren te noemen (1834-1840) om zijn leermeesters ons voor oogen te
brengen: vooral van Heusde en Schröder, nog even Heringa, en dan Bouman,
Royaards, Vinke. 't Was de tijd, dat tegenover het nawerkend Rationalisme, en het
wel wat oud geworden, maar in menig vertegenwoordiger achtingwaardig
Supranaturalisme (in historischen zin!) de Groningsche School ontstond. Maar deze
heeft, zie ik wel, op v. Oosterzee veel minder indruk gemaakt dan Strausz, wiens
Leven van Jezus in '35 het licht zag, en de Duitsche Vermittlungstheologen, die tegen
dezen optraden: Neander, Ullmann, Stirm, Tholuck, Umbreit, Nitzsch, Lücke. Zijne
Dissertatie: de Jesu e virgine Maria nato getuigt er van, dat hij de Apologetische
richting, waarin hij tot het laatst zijns levens, altoos meer naar rechts keerend, zich
bewogen heeft, op de Akademie reeds gekozen heeft. En wat Strausz betreft, toen
v. Oosterzee al rasch na zijne intrede te Eemnes (7 Febr. '41) van alle omliggende
plaatsen hoorders bij menigten trok, was het bij anderen wetenschappelijken arbeid,
zijn verslag in Brieven van Strausz' Dogmatiek, die hem deed kennen als den meester
in het ordelijk, zaakrijk, vloeiend weergeven van anderer arbeid, waarin hij niet licht
- getuige ook het verslag omtrent Julius Müller's ‘Lehre von der Sünde - zijn evenknie
heeft gevonden. Op Eemnes volgde Alkmaar (Mei '43-
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Nov. '44)1. Daar klom zijn roem als prediker: er waren er, die in den nacht te voet
op reis gingen om hem te hooren. Daar ook is de vriendschap gesloten met Neerlands
nu zeventigjarige romancière, toen Mej. Toussaint, welke in 1848 bij van Oosterzee's
portret eene schets gaf van zijne persoonlijkheid, in welke hooge ingenomenheid
met zijne gaven als evangelieprediker in het volle licht treedt, maar toch ook het
besef doorschemert van het gevaar voor iemand van zulk een indrukkelijk
temperament, om niet geheel zichzelf te blijven of te worden2. Van een professoraat
te Groningen mocht niet komen, den Haag riep, en Rotterdam: geen wonder dat
Rotterdam de voorkeur kreeg. En de Rotterdamsche Gemeente heeft hem, daar hij
een en andermaal roepingen naar elders afsloeg, zeker ook onder den indruk van
wichtige vriendschapsbewijzen, gedurende achttien jaren mogen bezitten. Het was
een tijd van opgewekt kerkelijk leven: de onbetwist voorbeeldeloos groote opgang,
dien van Oosterzee er maakte, deed, zooals men wellicht vermoeden zou, geen afbreuk
aan ‘het gehoor’ van anderen; er was, indien ik dit woord in betrekkelijk goeden zin
mag gebruiken, iets aanstekelijks in den ijver voor kerkbezoek. Doch hij werd in de
eerste jaren zoo goed als door allen met toejuiching gehoord, en bleef steeds, ook
toen kerkelijke, gemeentelijke, wetenschappelijke en persoonlijke verhoudingen en
verschillen een gedeelte deden wegblijven, kerken vol en overvol houden, 's
namiddägs ook en door de week. Men kan het in zijn Levensboek lezen, hoe ontzaglijk
vlug de man is geweest, die, met enkele uitzonderingen, de over-

1

2

Zijne afseheidsredenen v. Eemnes en Alkmaar staan Al de Leerr. X, 1-45; zijn verslag van
Strausz' Dogmatiek en Jul. Müllers Lehr. v.d. Sünde in de Godgel. Bijdragen en de Jaarboeken
voor Wet. Th. Zie op de lijst der Geschrifteu,
Mej. A.E.G. Toussaint. Bij het Portret van Dr. J.J.v.O. in het Letter- en Schilderkundig Album
van C.W. Mieling 1849, 5-14.
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drukke ambtsbezigheden in eene zoo groote en veeleischende gemeente getrouwelijk
vervuld, zijne vele en zeer uitgebreide leerredenen bijna alle geheel geschreven en
gememoriseerd, en daarbij nu in deze, dan in gene Maatschappij of Vereeniging
menige spreekbeurt vervuld heeft, maar daarenboven, om van allerlei anderen
letterkundigen arbeid te zwijgen, zeer werkzaam mede-redacteur der in 1845 begonnen
Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie, en de Schrijver van ‘het Leven van
Jezus’ in vier, van de ‘Christologie des O. en N.V.’ in drie deelen geweest is. De
beteekenis van deze Geschriften in de Nederlandsche Theologie der 19e eeuw met
juistheid en billijkheid te bepalen, verblijve aan haren lateren geschiedschrijver: zoo
ook de beteekenis van zijnen strijd met Opzoomer, Scholten en anderen, van welke
de eerste openlijk omtrent v.O. getuigd heeft: ‘Nooit heeft hij de punt van zijn wapen
vergiftigd’: een strijd, die daarom belangwekkender en vruchtbaarder was dan menige
latere, omdat geen der partijen bij de andere wilde achterstaan in waardeering van
het - altoos op bijzondere wijze - opgevatte Christendom en zijnen Stichter. De sinds
1858 tot ontplooiing gekomen zoogenaamde Moderne Theologie heeft allerlei nieuwe
tegenstellingen in het leven geroepen, waaronder v.O. gaandeweg (schijnbaar meer
dan in werkelijkheid) conservatiever geworden is. Hij zelf getuigt meer theologus
scriptuarius geworden, schoon dan ook pectoralis gebleven te zijn. Ook wie op een
ander standpunt staande moge meehen, dat hij niet genoeg is ingegaan in de nieuwere
beschouwing omtrent de wording der Schriften des O. en N. Verbonds, zij zoo billijk,
om een oog te hebben voor de eigenaardige moeilijkheid eener kalme, rustige,
wetenschappelijke beschouwing van zaken, die samenhangen met het religieuse
leven der gemeente, als en terwijl men midden in die gemeente werkzaam is. Dit is
zeker, dat de auteur, die zich eenmaal ('60) het woord liet ontvallen, dat
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van v. Oosterzee niets meer voor de wetenschap te wachten was, van dit zijn vonnis
zelf revisie zal gemaakt hebben. Want de achttien jaren, dat v. Oosterzee Hoogleeraar
is geweest, nadat hij in 't begin van '63 Rotterdam had vaarwel gezegd, heeft hij niet
alleen met onvermoeiden ijver en bezieling zijne veelvuldige colleges over Bijbelsche
Theologie, Dogmatiek en Practica gegeven, maar ook door zijn bespreking van vele
nieuwe verschijnselen getoond zijnen tijd te blijven volgen1. Behalve zijne Theologie
des N. Verbonds en zijne Dogmatiek gaf hij in zijne Practische Theologie een
standaardwerk. Zijn voorlaatste geschrift over Theopneustie, van Januari 1882, heeft
hem nog eens in al zijne eigenaardigheid getoond, en om het vraagstuk, dat aan de
orde was gesteld, ook van hem niet al te bevriende zijde, toejuiching gevonden. Het
viel hem zwaar, maar hij achtte het zijnen heiligen plicht, om, ‘waar het modernisme
zijne duizenden verslagen had, maar nu het confessionalisme zijne tienduizenden
begon te vellen’ zijne, in sombere oogenblikken door hem zelf zwak genoemde stem
te verheffen, tegen eene richting, die ‘de kerk als met geweld tot het standpunt niet
der eerste of der zestiende, maar der zeventiende eeuw terugvoeren wil, en met hare
reactionnaire beginselen de wettig vrije ontwikkeling eener geloovige Theologie
bedreigt’; waaraan hij ‘met den besten wil geen beteren naam dan2 dien van
Krypto-Catholicisme kon geven.’ Maar zijn laatste geschrift, onder zijn toezicht nog
afgedrukt, doch eerst na zijnen dood in het licht gekomen, is tevens een laatst,
veelzeggend bewijs van de stalen kracht en de onafgebroken trouw, waarmede hij
als hoogleeraar is werkzaam geweest en gebleven. In 1877 werd hij door de nieuwe
regeling van het Hooger Onderwijs geroepen, om over drie vakken te gaan college
geven, die hem wel niet vreemd waren, maar toch aan zijne stu-

1
2

Zie o.a. zijn Voor Kerk en Theologie,
Uit m. Levensboek bl. 168, 169,
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diën eene gewijzigde richting moesten geven. Het waren de Inleiding tot de Boeken
des N. Verbonds, de Geschiedenis der Christelijke Dogmen, en de Wijsbegeerte der
Godsdienst. Hij ging er voor aan het werken als ‘een jong hoogleeraar’. Voor het
eerste koos hij zich tot zinspreuk ‘nec temere, nec timide’; in drie jaren bracht hij de
behandeling der oude, middeneeuwsche en nieuwere Dogmengeschiedenis - een
‘mer à boire’ - ten einde, bekennende zelf er door tot zachter en milder oordeel over
andersdenkenden gebracht te zijn. En in welken geest en met wat talent hij het laatste
vak voor studenten behandeld heeft, getuigt genoemd laatste geschrift: Wijsbegeerte
van den Godsdienst (schets der lessen). Is het velen gegeven, in zoo kort bestek, in
zoo aangenamen vorm zooveel saam te vatten, en als tot nader studie uit te lokken
en den weg te wijzen?
De laatste jaren zijns levens ging v.O. zeer gebukt en voelde hij zich als neergedrukt
onder lichaamsongesteldheid, onder den toestand van Godsdienst, Kerk en
Theologische Wetenschap, onder persoonlijke levensomstandigheden. Te schooner
was hem de feestdag van 1 Febr. 1881, toen van alle kanten zijne veertigjarige
Evangeliebediening werd opgeluisterd, ‘Had hij immer betwijfeld, of zijn woord en
schrift door Gods genade voor betrekkelijk velen iets was geweest en gebleven, thans
mocht hij zien, dat hij niet te vergeefs in het zweet zijns aanschijns op den grooten
akker gezaaid had’. En bij het ontvangen van een schoon Huldeblijk van vroegere
en latere leerlingen aan de Utrechtsche Hoogeschool ‘bad hij allen bij al wat hun lief
en dierbaar was, om te midden van al den storm en de tweespalt der tijden, getrouw
te blijven aan de hem en hun dierbare levensbeginselen en de eenigheid des geestes
te bewaren door den band des vredes1’.

1

Uit m. Levensboek 189, 190.
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Op den 29sten Juli 1882 is hij gestorven te Wiesbaden. Van de zijnen stond alleen
zijne echtgenoot Cornelia Maria Elisabeth de Wilde bij zijn sterfbed. Meer dan
eenenveertig jaren had zij het vele lief, maar ook het vele leed des levens met hem
gesmaakt. Van hunne zeven in leven zijnde kinderen (vijf zoons en twee dochters)
zijn twee predikanten bij de Ned. Herv. Kerk, één is officier in het Indische Leger.
Treffend is het, dat van enkele dichtregelen, door den nu ontslapene op den 1en
Januari neergeschreven, dit de laatste waren:
't Kan gewis het laatste wezen,
Maar het zál het Beste worden.

Maar treffender, dat hij in October '81 op een ‘dorrend Herfstblad’ gelezen had:
‘Wandlaar rep uw schreden!
Uw Avond komt, uw Nacht daalt neêr.
----------Torsch willig, wat gij nog moet dragen,
Haast valt het kruis uw schouders af,
En wacht van 't eeuwig Welbehagen
Uw kroon aan d' andre zij van 't graf.

maar den dood had hij geantwoord:
Breek vrij dit hart, verdoof mijn zinnen.
Ja blusch mijn laatsten levensstraal!
Verwonnen zal ik overwinnen1
En - Dood, waar blijft ùw zegepraal?’

De uitvaart te Utrecht, om welke bij te wonen er van alle zijden des lands waren
gekomen, die uitvaart met de schoone toespraken van Doedes, van Theesing en
anderen, gekroond met ten Kate's ‘In Memoriam’, en het

1

Ald. 209, 214
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‘Altius egit iter’ van Beets, der droeve weduwe toegezonden1, die uitvaart bewees,
dat er zeer velen waren, die hem bleven eeren en liefhebben, al kenden zij ook zijne
gebreken en tekortkomingen, niet vergetende, dat die bij een temperament en karakter
als het zijne zooveel duidelijker in het licht treden, dan bij anderen. Maar wanneer
daar binnen kort boven dat graf een eenvoudig gedenkteeken zal verrezen zijn, dan
zou de tot hooger leven ontslapene, voor een oogenblik tot dit leven teruggekeerd,
ziende op den roem, dien hij in zoo ruime mate eens inoogstte, maar ook op den inen uitwendigen strijd, dien hij doorstreden heeft, de tolk weer zijn van dezelfde
aandoeningen, die hem eens in den West-Minster aangrepen: het gevoel der
vergankelijkheid van al het schitterende, dat uit de menschen en aan een mensch is,
het gevoel der onvergankelijkheid van 't geen God in en door een mensch heeft
gewrocht: gevoel dat spreekt in het Soli Deo gloria en Victus vincam2.
De Catalogus des Bibliotheek van v.O., den 25en November '82 te Utrecht geveild,
getuigt op twee bladzijden van een zeer zeldzaam, zoo niet eenig verschijnsel in de
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Zij geven in drieëndertig nommers,
enkelen in drie tot zeven kleinere

1

Ten Kate's vers kwam afzonderlijk uit te Amsterdam bij Centen; dat van Beets staat achter
Uit m.L. bl. 230. Er staat boven: ‘Te Wiesbaden overleden!’ en de gedachte des lieds ligt in
't genoemde motto: altius egit iter (Ov. Metam. VIII, 225).
Hij ging op reis. Waarheen? Wij dachten, dat wij 't wisten,
Maar wisten 't waarlijk niet.

2

Beide geliefde woorden van den ontslapene, het laatste door hem als levensspreuk geplaatst
onder zijn wapen: eene zon, in 't oosten verrijzende uit de Zee.
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gesplitst, de vertalingen van v.O. geschriften, in het Fransch Hoogduitsch, Deensch,
Zweedsch en Engelsch. Ja! één geschrift - over Renans Leven van Jezus - werd in
het Hongaarsch, en zijne Theologie des N. Verbonds in het Japanneesch overgebracht.
Die vertalingen gelden niet alleen verscheidene zijner leerredenen en kleinere
geschriften maar ook meer dan een van zijne grootere werken. Zoo werd zijne lijvige
Dogmatiek te New-York in het Engelsch, en zijne omvangrijke Practische Theologie
in het Engelsch Deensch en Zweedsch uitgegeven. In vroegere jaren vond zijne
verhandeling over Göthe's betrekking tot het Christendom zelfs in Duitschland, zoo
overrijk in literatuur over dien heros, een gunstig onthaal. En van Lange's bekend
‘Bibelwerk’ is zeker geen deel aan beide zijden van den Oceaan meer verspreid, dan
v. Oosterzee's Evangelie van Lukas. Onwillekeurig vraagt men, wat de oorzaak van
dit verschijnsel is, waar de reden schuilt, dat in menigen Buitenlandschen kring, voor
welken tot nog toe Nederlandsche Theologie en Homiletiek een terra incognita was,
de naam van van Oosterzee niet alleen goed begon gespeld te worden (eerst heette
hij Ostergea) maar ook in zoo hooge eere kwam. En de wijze, waarop in Duitschland,
maar vooral in Amerika en Engeland na zijnen dood over hem geschreven werd,
doet vermoeden dat dit blijvend zal zijn1. Er heeft zeker toe medegewerkt, dat hij in
de vergaderingen der Evangelische Alliantie een levendig en werkzaam aandeel nam,
vooral in die van 1867 te Amsterdam gehouden. Al beschikte hij niet, wat het spreken
betreft, over de taalgave van zijnen vriend Cohen Stuart, toch paste zijne
persoonlijkheid geheel voor zulke samenkomsten, waar het minder aankomt op
nieuwe

1

Zoo heeft o.a. Rev. M.J. Evans B.A. in ‘The Catholic Presbyterian’ een artikel aan v.O's
nagedachtenis gewijd. Zie overigens Uit m. Levensb. passim.
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en diepzinnige denkbeelden, dan op den vorm, waarin iemand wat aller sympathie
heeft, weet uit te drukken. De kerkrede, waarmeê hij de laatstgenoemde opende,
behoort naar vinding, vorm, inhoud en geest zeker tot het voortreffelijkste, door hem
geschreven en uitgesproken. De meester in de Homiletiek verraadt zich in de wijze,
waarop van Handel. XXVIII, 14b, 15 wordt gebruik gemaakt, om uiteen te zetten:
‘de christen heeft overal broeders, die broeders verlangen gemeenschap, die
gemeenschap geeft dankstof aan God, die dankstof wekt moed voor de toekomst’.
De rechte man op de rechte plaats! - moet ieder, die deze rede verstond of vertaald
leerde kennen, hebben gevoeld. Gaarne vergaf men hem bij de samensprekingen
zijne niet schoone uitspraak van Duitsch en Fransch: hij was vlug genoeg, om er zich
in uit te drukken, en vooral de Amerikaan en Engelschman keerde huiswaarts met
de begeerte om in eigen taal iets en veel te kunnen leeren kennen van dezen
Nederlandschen theoloog en prediker.
Maar de eigenlijke reden van die buitenlandsche populariteit van v. Oosterzee's
geschriften schuilde in dezelfde eigenschappen, die hem een goed deel van zijn leven
binnenlands zoovele hoorders en lezers hebben verschaft. Niet bij honderd- maar bij
duizendtallen zijn vele zijner leerredenen verkocht. Dat iemand van ééne leerrede
eene prachtige reis in Zwitserland kan doen, komt niet dagelijks voor: ook niet dat
de auteur van de opbrengst ééner Toespraak ƒ 1700 kan storten voor een nationaal
monument. 't Is de geschiedenis van zijn ‘Rome's Overwinnaar (1854) en ‘de eerste
Steen’ (1863). Maar v. Oosterzee bezat de benijdenswaarde gave en de groote kunst,
om in leerrede, verhandeling, toespraak, ook in wetenschappelijk boek die opvatting
van de geschiedenis, van het leven, van de godsdienst, van het christendom, die met
minder of meerder bewustheid eigen was aan een groot deel zijner tijdgenoo-
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ten, en de samenvatting van alles wat daarover door anderen goeds gezegd en
geschreven is, maar dat voor zijn gehoor nieuw was, op geheel eenige wijze weer te
geven. Eene geleidelijke orde en aaneenvoeging maakt het overzicht gemakkelijk,
een vloeiende en doorzichtige, nooit stootende en duistere stijl maakt den inhoud
toegankelijk, terwijl de aan velerlei gebied ontleende beeldspraak, vrucht van ijzervast
geheugen en levendige phantasie te gader, den smaak streelt en het gevoel prikkelt
zonder van het verstand veel inspanning te eischen. v. Oosterzee's welsprekendheid
had niet alleen voor wie hem hoorden, maar ook voor wie hem lazen zoo iets
meêsleepends, of moet ik zeggen meevoerends, dat zij bezwaren tegen den inhoud
nauwlijks aan het woord liet komen, en die bezwaren, zij het ook soms meer in schijn
dan in waarheid, maar toch zeker voor het gevoel reeds had opgelost, voordat zij
gemaakt waren. Legt eens naast v. Oosterzee's leeredenen de ‘Discourses’ van
Channing, verstandigwaar op het gevaar af van droogheid, de ‘Discours’ van Vinet,
wiens ernst meedoogenloos dreigt te worden, de ‘Stichtelijke Uren’ van Beets, pittig,
menschkundig, 't geweten wekkend, ‘de Vertroostingen’ van de la Saussaye, den
vorm verwaarloozend, op nadenken rekenend, mij dunkt, gij stemt toe, v. Oosterzee
was de populaire redenaar, wiens woorden even gemakkelijk in eene vreemde taal
waren over te brengen, als zij met genot werden opgenomen in het gehoor en de
bevatting zijner landgenooten, die hem in geloofsopvatting en levensbeschouwing
verwant waren. Populair redenaar, ook in zijne geschriften, mits ge bij populair niet
denkt aan iets plats, onbeteekenends, ledigs, slordigs, maar aan hetgeen ook in zijnen
rijkdom gemakkelijk te bevatten en te omvatten is en op geen grooten tegenstand
stuit. En redenaar, orator, was v. Oosterzee eigenlijk altoos, bijna zeg ik tijdig en
ontijdig, in zooverre dat het oratorische ook dáár te veel zich liet gelden, waar kalme
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redeneering meer op hare plaats zou zijn geweest. Hoe weinig zouden zijne
uitnemendste redenen, op den kansel of van een ander spreekgestoelte uitgesproken,
zich leenen om te worden voorgelezen in een kleiner kring: mijne kleine Vuursche
dorpskapel dreigde te barsten niet alleen van de menschen, maar ook van de preek.
't Is alles eenige tonen hooger, dan gewoonlijk gesproken wordt, plechtig, bloemrijk,
kleurvol, breed, schitterend, overstelpend. Op zichzelf maken deze eigenschappen
den redenaar niet, maar bij v. Oosterzee gaven zij aan de bezieling, waarmee hij zijn
onderwerp minder beschreef dan wel schilderde, en aan den overrijken schat van
bijzonderheden, waarmede hij het stoffeerde, den vorm, die zijn beste werk tot
kunstwerk stempelt.
't Is billijk, iemand die zooveel gegeven heeft als v.O., te beoordeelen naar het
uitnemendste, dat uit zijn pen en mond is gevloeid. Me dunkt, doet men dit, men zal
niet aarzelen, zijne beste leerredenen, verhandelingen, toespraken, levensberichten,
ook overzichten van anderer boekwerken dien naam van kunstwerken te geven, met
leemten, gebreken gelijk ook het beste menschelijk werk aankleven, maar toch
kunstwerken vooral hierin, dat zij als een afgerond geheel voor u staan, u niet tot u
zelven invoeren, maar boven u zelven opvoeren, vaak tot eene hoogte waar het
genotvol is eene wijle te vertoeven, waar het prachtig schoon is, maar waar gij toch
niet blijven kunt en soms gevaar loopt van duizelig te worden. Deze welsprekendheid
zet u in bewondering meer dan dat zij beweegt; zij grijpt u aan meer dan dat zij
ingrijpt in uw binnenste en dit omschept; zij doet u meer huiveren dan dat zij u tot
tranen brengt, meer juichen in halleluja's dan dat zij u stemt tot de stille, werkzame
blijdschap des geloofs. Ik denk hier vooral, maar toch niet alleen, aan zijne
leerredenen, als ik het vermoeden uitspreek, dat de in zichzelf bewonderenswaardig
geleidelijke orde en afgerondheid, de onuitputtelijke
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rijkdom van gezichtspunten, de paarlenschat van verrassende en treffende trekken
menigen hoorder of lezer in de meening brachten, dat het met de behandelde zaak
nu in orde, dat zij klaar was, omdat zij zoo schoon behandeld was, en dat de
toepassing, die buiten de spreekplaats moest beginnen, reeds in haar werd afgedaan
beschouwd, omdat de ‘toepassing’ immers het geheel, gelijk de sluitsteen het verwulf,
zoo schoon had voltooid. Zoo van iemand, van v. Oosterzee's welsprekendheid en
(vergeving voor het woord) welschrijvendheid geldt het, dat zij heeft les défauts de
ses vertus. Het ordelijke loopt gevaar gekunsteld, het vloeiende vermoeiend, het rijke
overdadig, het verhevene overspannen te worden en wat bestemd was, om aan het
einde een A m e n ! te ontlokken aan 's harten diepsten grond, uit de in verrukking
gebrachte phantasie en gevoel een p r a c h t i g ! op de lippen te brengen.
Het ware een onbegonnen werk, in weinige bladzijden een overzicht te willen
geven van v. Oosterzee's literarische nalatenschap. 't Behoeft ook niet: hij zelf heeft
het gedaan. Het volsta aan te stippen, dat hij slechts eene enkele maal poezij heeft
gegeven: zelf had hij met dit zijn werk weinig op. Onwillekeurig vraagt men, waarom
een auteur, wiens proza zooveel dichterlijks heeft, toch onder onze dichters niet kan
genoemd worden. Zou het ook zijn, omdat de dichter zijne gedachten meer moet
weten te concentreeren en zich meer geheel en al door één onderwerp moet laten
innemen, dan dit bij v.O. het geval was?.
Van daar, dat toen dit bij de eerste aanschouwing van den Mont-Blanc voorkwam,
een schoon gedicht hem ontvloeide met regels van deze kracht:
Daar staat gij, als Monarch - De bergen om u heen zijn als uw lijfstaffieren,
Wier neergedoken kruin uw grootheid hulde doet;
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U strekt een rots ten troon, een ijswrong siert uw slapen,
Uw mantel is van sneeuw, lawinen zijn uw wapen,
En gletschers 't vloertapeet, dat g' uitrolt voor uw voet1.

Ook noemen wij uit het oogpunt van stijl en vorm, van zijne grootere werken alleen
zijn ‘Leven van Jezus’ en zijne ‘Homiletiek’. De veelheid van literatuur, die hij in
het eerstgenoemde geschrift gebruikt en verwerkt heeft, het telkens vermelden en
weerleggen van allerlei tegenwerpingen tegen de Evangelische verhalen, moge
verhinderen, dat men van de levensgeschiedenis des Heilands een eenparigen indruk
ontvangt, dit neemt niet weg, dat, om iets te noemen ‘de geschiedenis der
levensbeschrijving van Jezus’ (I, 172-2002) ‘de persoonsbeschrijving (499) maar
vooral menig ‘tafreel uit de Lijdensgeschiedenis’ eene bloemlezing uit de
Nederlandsche Letterkunde der 19e eeuw zou versieren. En wat zijne Homiletiek
betreft, indien iemand mocht meenen, dat dit ‘Handboek’ alleen aan ‘jeugdige
godgeleerden’ belang kan inboezemen, hij beproeve, of het te veel zij gezegd, dat
wie het eens heeft opgenomen, dóór moet lezen, en een naar het schijnt overstelpende
rijkdom van zaken in een zoo behagelijken vorm, zoo duidelijk, zoo onderhoudend,
bij wijlen zoo bezielend is voorgedragen, dat het leeren werkelijk genieten wordt.

1

2

Mijn oordeel over dit vers, voorkomende in Op Reis 2e Druk 1854, bl. 228-232, verschilt
van dat van Brousveld t.a.p. bl. 20; gelijk ik weerkeerig meen, dat v.O. geen genoegzame
zorg heeft besteed aan de overzetting van Heiberg's: Eene ziel na den dood. Verspr. Gesch.
I, 207-289.
Om der volledigheid wille zij hier vermeld, dat v.O. in een Naschrift’ op de tweede editie
(1865) van zijn Leven van Jezus III, 644-689, en in ‘Voor Kerk en Theologie’ II, 204-340
een belangrijk overzicht gaf van de latere literatuur. Met blijdschap had hij zeker het na
zijnen dood verschenen Leben Jesu van Bernhard Weisz (Berlin 1882) begroet.
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Trouwens, dat v. Oosterzee als hoogleeraar voor dit vak voorliefde had, laat zich
begrijpen, dewijl de kansel, ook toen hij niet meer gezet als prediker voor de gemeente
had op te treden, toch steeds zijne eerste liefde bleef behouden. Misschien dat het
hem zelfs moeilijk viel, om de grens, die katheder van kansel scheidt, niet telkens te
overschrijden. Het ware te wenschen, dat hij zelf uit die tien, twaalf deelen1 met meer
dan tweehonderd leerredenen een twintigtal als de beste had aangewezen en
uitgegeven, omdat (niemand te na gesproken!) de moed schier ontzinkt, om ze alle
door te lezen. Vooral in onzen tijd is het te vreezen, dat velen deze niet gevaarlijke
en niet diepe zee te groot zal voorkomen, om er in te duiken en de paarlen, die
verspreid liggen, te grijpen. Het wordt een alledaagsch zeggen: ‘wij leven snel’; toch
is dit zoo waar, dat iemand licht twintig, dertig jaren, die ik een klein tijdperk wilde
noemen, zeer lang acht. Ik bedoel dit, dat wie van Gilse's niet malsche, toch zeer
waardeerende recensie van v. Oosterzee's eerste preekbundels leest2, zijne oogen
nauwlijks gelooft, als deze in warme bewoording het in druk geven van leerredenen
prijst, omdat het publiek, ook het kerkgaande publiek, toont ze gaarne te lezen. Dit
is geschreven voor dertig jaren: toen (zegt men) zag een uitgever in een bundel
preeken de meeste kans op goede winst, en nu - zoo wisselde de smaak af - heeft
zelfs v. Oosterzee in de laatste jaren zijns levens ondervonden, dat de aftrek zij-

1

2

De verzameling bevat de volgende Afdeelingen I Feestbundel, II. III Vrije stoffen uit het
O.V., IV Mozes, V-IX Vrije Stoffen uit het N.V., X-XII, Tijd, preeken en Gelegenheids
leerreden (1843-1875) Bij deze twaalf deelen, uitgegeven te Schiedam bij Roelanss, voegde
v.O. zelf nog in 1881 Genade en Waarheid. Laatste Geloofsgetuigenissen, en gaf zijn zoon
nog: Twaalf Lijdenspreeken 1882, te Utrecht bij Kemink en Zoon.
Gids 1852, 401 en v.v. 545 en v.v.
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ner preeken merkelijk aan het ebben was. Wel heeft hij tot het laatst zijns levens een
groot gehoor gehad: maar de tijd was voorbij, dat zijn optreden of de uitgave van
eene leerrede van hem een evènement was. Men moge het niet al te kiesch achten,
dat hij er openlijk God voor dankt gespaard te zijn voor ledige stoelen en banken,
bij de beoordeeling zijner leerredenen brenge men steeds in rekening, dat hij als
spreker door een groot publiek gedragen werd. Hij was het waard; er over heen loopen
heeft hij nooit gedaan en met zijne bijna altoos uitgewerkte redenen achting getoond
voor zijn publiek en voor zijne roeping. Maar het is die leerredenen ook aan te hooren,
dat hij reeds aan de schrijftafel door de voorstelling van dat groote gehoor bezield
en geleid, bij wijlen ook wel geprikkeld en misleid is geworden. Kunst werd soms
kunstigheid, geestdrift opwinding, volledigheid overlading of herhaling.
Altoos met eenig, niet klein voorbehoud durf ik zeggen, dat zijne oudste leerredenen
(1846, 1848, 1851) de schoonste zijn. Tot dat oordeel, hetwelk dat van niet weinigen
is, werkte zeker mede, dat gelijk zij zelven frisch en jong waren, zoo ook de indruk
nieuw was. En zeker is het, dat ‘Onze Strijd op aarde’ (Job VII, 1a) ‘de Apostellijst’
(Matth. X, 2-4) ook naast die van Borger, ‘Jezus' tranen over Jeruzalem’ (Luk. XIX,
41) ‘de grootste wanklank in het scheppingslied’ (Psalm CIV) door van Gilse een
meesterstuk genoemd, en niet het minst ‘Oudejaarsavond 1848’ (Openb. XXI, 6) ten
volle den naam van uitnemend in hare soort verdienen. Doch ik ondersta mij niet,
zoo voort te gaan en uit de latere bundels de uitstekendste te noemen. Of liever, ik
mag den schijn niet aanemen, ze alle gelezen te hebben: ook kon ik licht mijne
subjectiviteit niet genoeg afleggen. Toch weerhoud ik mijne meening niet, dat de
zoogenaamde dogmatische redenen het laagst staan, de apologetische door
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hemzelf misschien zeer hoog gesteld, daarop volgen, terwijl zijne toespraken het
roerendst en stichtelijkst zijn, waar hij den Lijdenden Heiland of de smarten, den
strijd, de tegenstellingen des levens teekent. Het schitterendst of aangrijpendst zijn
die reden, welke werden opgesteld onder den indruk van verschijnselen des tijds
(Beets verbood nog onlangs van Tijdpreeken te gewagen) of bij feestelijke
gelegenheden. Ofschoon ik door dit oordeel niets wil afdoen van den lof, die de
betrekkelijk eenvoudige toespraken blijvend toekomt: zooals, om eene enkele te
noemen, die over Handel. XVI, 9, 10: ‘Het Evangelie in Europa’. Als proeve geef
ik de verdeeling. ‘Wij vragen’ zegt de spreker, ‘van waar hij kwam en hij wijst ons
stilzwijgend omhoog; - waarom hij bad en hij wijst ons op het Evangelie; - waartoe
hij roept en hij wijst ons op eene dure verplichting. Korter: de Macedonische Man
verschenen, verhoord, nog eenmaal weergekeerd.’ En nadat dan in het 1e deel de
behoefte aan en het verlangen naar het Evangelie in de Heidenwereld is geteekend,
maakt de redenaar in het 2e, van geheel Handel. XVI gebruik, om te wijzen op ‘een
heilbegeerig hart veroverd’ (Lydia) op ‘een onreinen geest overwonnen’ (de
waarzeggende slavin) op ‘een blijden psalmtoon ontlokt’ (Paulus in den kerker) op
‘een donkeren doodsnacht verhelderd’ (de stokbewaarder) op ‘een lieflijke
gemeenschap gesticht’ (P. in het huis des stokbewaarders). In het 3e deel treedt de
Macedonische man nogmaals op als Boetprediker, Wegwijzer, Smeekeling, Heraut
eener betere toekomst.
Volge nu als proeve van schilderachtigen stijl de terugblik op 1848, in de genoemde
Oudejaarspreek1. ‘Wat al beelden, die nu reeds behooren aan de wereldgeschiedenis,
rijzen voor onze herinnering op, en vervangen en verdringen elkaar! Een grijze vorst,
aan wiens leven de

1

Al de Leerr. X, 110.
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wisse hoop op vrede geknoopt scheen, bezwijkend onder het instorten van zijn stelsel,
dat hij zelf overleeft; de troon der barrikaden voor de macht der barrikaden bezweken,
en een twaalftal paleizen verwisseld met een ranke kiel op de baren. Een gansch
volk, door de tooverklanken van vrijheid, gelijkheid en broederschap dronken, een
vreugdevuur stokend van den koningszetel, dien het zeventien jaren vroeger zelf had
gesticht. Eene vorstenweduwe onder de joelende scharen verschijnende als eene
roerende gestalte der smart, die vruchteloos haar rouwgewaad met de tranen besproeit,
waarmede zij voor het recht van haar eersteling pleit; zij, nog vorstin in het hart, toen
reeds haar troon was gevallen. Een dichter, (de Lamartine) eens door God getooid
met den straalkrans van het genie, thans aan een ‘gevallen Engel’ gelijk, die de
woedende tijgers maanden lang met woorden als van satijn en zijde bedwingt; totdat
hij eindelijk het slachtoffer der hartstochten wordt, die zijne meesterlijke pen deed
ontvlammen. Eene stad, die zich de hoofdstad der beschaafde wereld noemt, dagen
achtereen aan middeleeuwsche, aan heidensche, aan kannibaalsche woede ten prooi,
die zelfs het priesterlijk gewaad niet ontziet, gelijk zij het vorstelijk purper vaneenreet,
en een goeden herder zijner verbijsterde kudde zijn waagstuk met zijn bloed liet
betalen. Eene reeks van woelingen, spanningen, worstelingen in dat Sodom onzer
dagen, waar de rechtvaardige Loths dagelijks hunne ziel moeten kwellen door het
zien en hooren van vele ongerechtige werken - eindelijk gevolgd door eenige dagen
van schijnbare rust, sinds de Napoleon des vredes vervangen is door een schaduw
van den Napoleon des oorlogs, die óók op zijne beurt als eene schaduw henen zal
gaan. En nu - sinds weken en maanden, uit dat hart van Europa's staten zich de
omwentelingskoorts in het gansche lichaam verspreidende. Duitschlands volken met
woedende hand de toorts der vernieling werpende over hunne eigene daken. De
grootste, de
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bloeiendste steden op eenmaal in legerplaatsen, slagvelden, bloedbaden verkeerd.
Aan de boorden der Spree een machtige vorst, met ontblooten hoofde zich buigend
voor het misvormde lijk zijner onderdanen. Dieper in het zuiden ‘de stille wateren
van Weenen opbruischende’ met eene kracht, die keizerlijke hersens verbijstert en
staatsmannen als kinderen vluchten, of als aas voor verscheurende dieren vanéenrijten
doet. Nog zuidelijker de vulkaan van Italië blakende van een gloed, waardoor de
glans der driedubbele kroon wordt verdonkerd, en het zichtbaar hoofd van een gedeelte
der Christenheid speelbal der burgers zijner eigene hoofdstad, om eindelijk hun
voetwisch te worden. Alom daar buiten, bajonetten vóor of tégen knakkende schepters
gevoerd; driften ontketend door de handen der onvoorzichtigen, die vergaten, dat de
losgelaten slaaf der zonde een duivel kan worden; onmenschelijkheden gepleegd in
den naam der menschelijkheid; openbare godslasteringen in den naam der staatkunde
uitgesproken, toegejuicht door de menschen, toegelaten door God. Fortuinen gevallen;
sluipmoorden gepleegd; heilige banden als herfstdraden van elkander gescheurd;
zaden van nog grooter ellende gestrooid. En, te midden van dat alles - een Engel des
verderfs, met vasten tred en vlammenden zwaarde, rondwandelend over de puinhoopen
van zooveel gevallen grootheid, wegmaaiend ook binnen onze landpalen, wat de
Heer des oogstes gebiedt, en op doffen toon predikend, wat dit jaar met nooit gehoorde
kracht heeft verkondigd: ‘alle vleesch is als gras: alle heerlijkheid des menschen is
als eene bloeme des velds’.
Dat v.O. aangrijpend wist gebruik te maken van een ontroerend verschijnsel des
tijds, blijke uit enkele brokstukken, ontleend aan zijne toespraak 25 Sept. 1853 in de
Avondgebedsure gehouden, toen de cholera te Rotterdam woedde.
Hij vraagt1 dien ‘Slaanden Engel’ (2 Kr. VII, 13, 14)

1

Ald. X, 228.
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naar ‘zijn Zender’, ‘zijn Lastbrief’, ‘den Eindpaal van zijn verblijven’, en zegt dan
o.a. ‘Men heeft menig bekommerd hart met de treurmare verschrikt, dat de cholora
in ons midden regeert. Wij zouden geen gerust oogenblik hebben, indien het waarheid
was. Maar zoo waarachtig als de Heer leeft en uwe ziele leeft, gelooft zulke Jobsboden
niet! De Heer in den Hemel regeert, de cholora regeert niet maar dient. - - - o Ik weet
het, het kost veel, dat te blijven gelooven, als het hart op de pijnlijkste wijze doorgriefd
wordt. - Geen duisterder hoofdstuk wellicht in het boek van Gods wegen, dan
waarboven het opschrift geplaatst is: het sterflot der menschen. Waarom voor dien
ballast der maatschappij schijnbaar met den dood een verbond gemaakt, en dat licht
zijner eeuw in den morgenstond uitgebluscht, en aan dat talrijk gezin die onmisbare
steun en aan dat bloedend hart dat pand der liefde ontnomen? - - - Maar het eigen
woord van God roept ons toe, dat de Heer rechtvaardig is, dat Hij zijne
menschenkinderen niet plaagt van harte. - - - Verblijdende gedachte voor het geloof!
Het cijfer der dooden geschreven in het register van God; ons leven veilig in het
grootste gevaar - - onze polsslagen geteld door dezelfde liefdezorg, die onze tranen
in hare flessche bewaart. Slaande Engel! hoe verandert gij van gedaante: gij zoudt
geene macht hebben tegen ons, indien u die niet van Boven gegeven ware’. Dan
volgt in een later deel, hoe de Slaande Engel verootmoediging eischt: ‘‘Wat kan de
mensch veel’’, zoo roepen van alle zijden ontelbare stemmen ons toe. - - De sterveling
schijnt der bestemming nabij om Koning op aarde te zijn. Den bliksem des hemels
geleidt hij; de diepten des afgrond doorwoelt hij; de loopbaan der sterren berekent
hij. Met ijzeren armen perst hij de afstanden van tijd en ruimte te zamen, dat mijlen
tot spannen en uren tot minuten inéénkrimpen.…
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wat krimpt gij zelf op eenmaal inéén, monarch der aarde! terwijl u de knieën knikken
van vreeze? Daar treedt de afgezant eener macht voor uw oog, die gij haast geheel
hadt vergeten. Als doodsvijand sluipt hij binnen uw muren, hoe veilig de vijand ook
wake, en waar hij heerscht - ach! welk een overgang in weinig dagen en uren! Huizen
der maaltijden herschapen in sombere klaaghuizen; banden sterker dan metaal, als
spinrag gescheurd; de kerk te eng, om de klagende levenden, en verhoedt God het
niet! de kerkhoven te bekrompen voor de zwijgende dooden. Waar groeit het
geneeskruid, artsen, die om raad wordt gebeden, en hoe heet het tegengif, dat het gif
in de aderen stuit? Gij aarzelt, gij zwijgt, gij vorscht na, en middelerwijl omzweeft
de Slaande Engel ook u en snijdt, op Gods wenk, met een enkelen zwaai van zijn
zwaard den draad van uw leven en den draad van uw onderzoek af. - - - Trotsche
Adamszoon! zoo roept de Engel, daal eindelijk eens af van de hoogte, waarop een
verblinde eeuwgeest u tegenover God heeft geplaatst! Gewaande Koning der aarde!
leer het inzien, dat gij niets zijt dan afhankelijk dienaar en ten hoogst slechts
onderkoning kunt worden, wanneer gij eerst Gods priester wilt wezen. Schuldig
overtreder - - omhang u met het kleed van den ootmoed, eer men morgen wellicht u
in uw doodkleed wikkelen zal’.
En de vertolking van des Engels stem, die tot bekeering roept, wordt dus
beantwoord: ‘Wat zullen wij op die roepstem nog antwoorden? Dat wij de bekeering
niet van noode hebben? De doodschrik, die honderden op het hooren van den enkelen
naam cholera om het hart slaat, wijst reeds uit, dat zij niet bereid zijn om te sterven.
Dat wij het nog tot gelegener tijd zullen uitstellen? Indien dan ook slechts de
Doodsengel goed vindt om te luisteren naar de biddende stem: ‘Voor ditmaal, ga
henen!’ Dat wij nog eerst krachtiger moeten aangegrepen worden? Maar wat is er
meer aan den wijngaard te doen, waar het snoeimes
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zoo diep in de kranke loten gezet wordt, en wie, die heden onbekeerd voor het laatst
zich te slapen legt, zou morgen voor den rechter des hemels zich durven beklagen:
gij hebt niet genoeg aan mijne ziel gedaan?’
Hoe groote waarde v.O. zelf aan zijne opzettelijk Apologetische leerredenen
hechtte, toch zal menigeen het met mij niet oneens zijn, dat hij meer harten en
overtuigingen voor de waarheid der Evangeliegeschiedenis gewonnen heeft door
menige hartroerende teekening van des Heilands levens- en stervensbeeld, als b.v.
gevonden wordt in eene leerrede uit zijne latere jaren (1877), getiteld1 ‘het Afscheid’
(naar Matth. 26, 30-35, Joh. XVI, 32, 33) ‘Nochtans (Joh. XVI, 31) - het woord is
ingevoegd, maar toch het grootste Nochtans des Geloofs, dat ooit van menschelijke
lippen is gevloeid. - - ‘Hebt een oog voor dat geloof, en gij hebt, ik zegt niet den
Christus doorgrond, (hoe zou dat mogelijk zijn!) maar toch den eenigen sleutel van
het raadsel dier gadelooze grootheid gegrepen. Want geloof, Gel. - (ach, werd het
niet zoo dikwijls vergeten!) dat is reeds op zichzelf de hoogste macht, die den van
zichzelven zoo zwakken mensch ver boven zichzelven verheft; ja, al de wonderen
der wetenschap zelfs, zij treden in de schaduw voor de wondermacht des geloofs,
dat op hope tegen hope kan vasthouden aan God, alsof het den Onzienlijke zag.
Geloofshelden, 't waren door alle eeuwen de grootste helden op geestelijk
grondgebied, scheppers van een nieuwen tijd onder God. Maar nu, waar was immer
het geloof, dat niet verbleekt voor dat van dien Eenige, wien een gewijde pen met
zooveel recht den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs heeft genoemd? Ja
waarlijk, dat mag gelooven, dat volharden, dat palstaan heeten als een Rots, door
een geslingerd rietbosch omgeven: ‘nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is
met mij’. Achter de

1

Lijdenspreeken bl. 59 en v.v.
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donkere, de dubbele, de zevenvoudige wolke des lijdens, die straks in een vreeslijk
onweder losbarst, ziet zijn oog als met onuitwischbare letteren dien éénen naam:
‘Abba’ geschreven, en dat ééne weegt op tegen - alles. Alleen zal Hij straks zijn in
de pers, die Hij treden moet, zonder dat Hem iemand verzelt; alleen straks staan,
door den geestelijken en den wereldlijken Rechter veroordeeld; alleen straks op het
slavenkruis hangen, voor het uitwendige van alle menschen, in zijn gevoel een
oogenblik zelfs als van den Vader verlaten. Nochtans, bij geen enkele teug uit den
kelk, zal die Vadernaam in zijne ziele besterven; door alle uit- en inwendige
verschrikkingen heen, zal Hij zich doorworstelen, doorbidden, doordringen tot
omhoog met den zielekreet: ‘mijn God, mijn God’, waar één ontzaglijk oogenblik
het ‘mijn Vader’ in zijn zwijmend bewustzijn terugtreedt; maar nog met den
Vadernaam zal Hij sterven, en als alles verloren schijnt, heeft Hij het volmaakte
geloof behouden. Door dat geloof hoopt Hij het niet enkel, maar weet het, de Vader
is met mij, als in een onveranderlijk Heden, niet slechts in de afscheidsstonde, maar
heel den langen, lijdensnacht door, en nu kan Hij alle schepsel ontberen, ook u,
Petrus, met uw ongebeden geleide, ook u, Johannes, vriend van zijn hart: de Vader
is meerder dan allen, en aan dien Eénen heeft Hij volkomen genoeg. Nog eens, dat
mag geloof heeten, waarbij ook dat van een Abraham en Mozes verdwijnt, maar dat
eene gehoorzaamheid tevens als van schrede tot schrede geleerd, maar ook van hoogte
tot hoogte geklommen. Heeft Hij niet reeds vroeger in den avond, een oogenblik
vóór het opstaan gezegd: ‘opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzoo
doe, gelijk mij de Vader geboden heeft?’ Welnu, de wereld heeft geweten, zij weet
het nog, zij vergeet het nimmer, dan tot hare onafzienbare schade, maar terwijl zelfs
zij onwillekeurig hier het hoofd moet ontblooten, buigt de christen
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aanbiddend de knie voor den Zoon, die alzoo den Vader verheerlijkt, en zich ook de
lafhartigste verlating van menschen getroost heeft, opdat wij nooit alleen, neen, in
leven en in sterven nooit geheel alleen zouden zijn!’
Daarna klimt de rede en wordt Jezus als overwinnaar der wereld geteekend; dan
barst de redenaar los: ‘Kan dit Christusbeeld het werk van verdichting zijn?
Verdichting - Apostel des ongeloofs, gij zult mij even licht overreden, dat de
majestueuse Zwitsersche Alp, waarop de avondzon schittert, van lieverlede uit
opeengetaste molshoopen saamgegroeid en toen door glimwormen verlicht is
geworden’.
De diepere en breedere beschouwing van v. Oosterzee als kanselredenaär nu
overlatende aan de geschiedschrijvers der Nederlandsche Predikkunde (ieder denkt
aan Dr. Hartogs boek, waarvan eene tweede uitgave met verlangen wordt te gemoet
gezien) leid ik de wenken over 's mans andere geschriften, voorzooverre die hier
moeten genoemd worden, in met de opmerking, dat de kanselstijl, bijna zeide ik
preektoon, indien dit woord niet door Genestet met zoo zwarte kool was geteekend,
zich bijna altijd min of meer laat hooren. Zijne ‘Reisherinneringen’ hebben daaronder
geleden: wat niet verhindert dat zij schoone, enkele zeer schoone bladen aanbieden:
van welke laatste zijn Bezoek in Westminster-Abbey zonder twijfel de kroon spant.
Maar monstert overigens van zijne Drie Deelen ‘Verspreide Geschriften’, en van
zijne Twee Deelen ‘Voor Kerk en Theologie’ uit wat weinig of slechts eene
voorbijgaande waarde heeft, er rest stof te over, die hem tot groot en rijk prozaïst
stempelt. Dat zijne eigen beschouwing van het christendom zich in zijne verhandeling
over de ‘Betrekking van Göthe tot het Christendom’ niet verloochend en invloed
geoefend heeft, is geen fout, en verhindert niemand, om te waardeeren, dat hier met
een benijdenswaarde gemakkelijkheid de rijkdom der stoffe bewerkt, gegroepeerd,
be-
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heerscht is. Waardig sluit zich daarbij aan zijne ‘Schillerstudie’. De vergelijking
tusschen Schiller en Göthe moet in haar gelezen worden, ieder uittreksel verbreekt
hare schoone éénheid en volheid. Zij eindigt aldus: ‘De Rijn, die op zijn langen tocht
zich den naam van grootvorst van Europa's stroomen niet laat betwisten, maar straks
voortruischt door lagere streken, tot hij eindelijk in het zand zich verliest, zietdaar
het beeld van Göthe. De Moezel, die gansch verschillend van kleur, tusschen liefelijke
heuvels en lachende dalen zich voortspoedt, tot dat hij bij Coblentz nog in volle
kracht zijn stroomkruik breekt in den Rijn, die nu verder de helft van zijnen loop
alleen moet volbrengen, zietdaar Schiller, ook in betrekking tot Göthe1’. Zijn ‘Iets
over Da Costa’ is een niet te versmaden iets, over den mensch, den dichter, den
christen: van hooge waarde niet het minst, omdat het - al trad het niet op met de
aanmatiging van alles of nagenoeg alles te zeggen, nochtans - zooveel samenvat, en
van het intiemere van des Dichters persoonlijk leven licht laat vallen niet alleen op
zijne poezie, maar ook op zijnen anderen arbeid. B.v. over da Costa's prozastijl: ‘Gij
kunt tegen dien stijl honderd bedenkingen hebben, zoo ik een oogenblik heb, ik zal
er nog vijftig bijvoegen; maar hebt den moed eens om te loochenen, dat hij karakter
en wel het eigen karakter des schrijvers zelven vertoont! Voorzeker hij verschilt
hemelsbreed van wie men met recht als modellen van een netten, numereuzen,
bevalligen stijl heeft geprezen: zoo verschilt ook het geruisch van den bergstroom,
die langs hooge rotsen ter neêrschiet, van het zacht geklater der beek, die daar heen
spoedt door vriendelijk dal - - -. Dat kloeke, breede, dat drukke, dat krachtig gespierde,
dat opeenstapelen van gedachten en zinsneden, onophoudelijk afgebroken door

1

Verspr. Gesch. I, 1-144, voor 't aangehaalde 116-125.
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tusschenkomende, niet minder belangrijke denkbeelden; dat meer machtige, dan
prachtige, meer forsche dan welluidende, meer vrije dan streng geordende van heel
zijn spreken en schrijven, 't wàs de man, zooals God hem nu eenmaal gemaakt had1’.
Heeft v.O. niet, aldus Da Costa's stijl kenteekenend, onwillekeurig, den tegenhanger
van zijn' eigen' stijl geschetst? Ook ten deele, ik druk op dit ten deele, als hij van da
Costa den dichter zegt; ‘Daar was in zijnen geest te veel, dat van de begrippen der
tijdelijke meerderheid afweek; in zijn trant te weinig, dat gelijkelijk onder anderer
bereik viel; in geheel zijn dichtgave iets zoo gansch bijzonders, dat het onmogelijk
aan de eene zijde weerklank kon vinden, zonder aan de andere weerstand te wekken.
Maar zij, die bij den tijdgegenoot het meest in den smaak vallen, staan daarom niet
altijd het hoogst in de schatting der nakomelingschap, en zoo Da Costa als dichter
niet geheel de man van zijn tijd is geweest, 't komt ook daarvan, dat hij, niet buiten,
maar boven zijnen tijd heeft gestaan’.
Zonder iets aan de betrekkelijke waarde af te doen van andere opstellen in het 1e
en 2e Deel der Verspreide Geschriften (Eene ziel na den Dood: Heibergs Gedicht
van dien naam besproken’; ‘de Vrouw en de Nieuwe Literatuur’ (vrij gerekt, maar
met waardige hulde aan Mevr. Bosboom-Toussaint); ‘de Spaansche Faust’; ‘Ninive
en de H. Schrift’; ‘de Ruïnen van Thyrus’; de beschrijving van ‘de Zuideren de
Grootekerk te Rotterdam’ enz.) verdienen toch drie eene meer bijzondere aandacht.
Het eerste, welks aardige titel: ‘Een papieren Noodmunt’ door v.O. gekozen werd,
om daarmede uit te drukken dat hij te midden van overdrukke ambtsbezigheden in
weinige uren op het papier ‘geïmproviseerd’ had, dit opstel, zesendertig gedrukte
bladzijden groot, is misschien

1

Ald. 145-206.
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het meestzeggende bewijs van v. O's vlugheid en combinatiegave. In een verzameling
van de honderden redevoeringen en toespraken bij openbare vergaderingen der
Gustaaf-Adolf-Vereeniging gehouden, zou deze zeker niet slechts ‘een hoekje’ vinden,
maar eene eereplaats: ook om de aantrekkelijke wijze waarop hare geschiedenis
(altoos tot 1857) geteekend is. Maar van de twee andere zou ik ‘De Watergeuzen’
met meer warmte loven, indien deze kleine niet ten eenenmale overschitterd werd
door de groote paarl: Marnix van Sint Aldegonde. v. Oosterzee was geen
historievorscher, ook geen historieschrijver; maar wie over dien genialen man
onderzocht, uit het stof der boekerijen opgediept, zijne geschriften uitgegeven hebben,
zullen de eersten zijn, om toe te stemmen, dat het rijke, inhoud- en gloedrijke dertig
bladzijden zijn, geschikt om Marnix' beeld getrouwelijk voor den geest te brengen,
en wie hem niet kennen, een welgegronde bewondering af te persen. Ik noemde het
een paarl, 't moest zijn: de diamant van Geeraardt Brandt, geslepen tot eene schittering
als de erentfeste auteur van de ‘Historie der Reformatie’ er zelf niet in vermoed heeft.
Met gelukkigen greep begint namelijk v.O. met Brandt's quatrain:
Hier zien wij Marnix nog, dien Brussel bracht in 't leven,
Den schrandren Edelman, die 't Papendom deed beven;
Den Tolk der bijbeltaal, op maat en zonder maat,
Den Predikant van 't Hof, den Raadsman van den Staat.

Die regels op den voet volgende, brengt hij, na iets omtrent Marnix' leven gezegd te
hebben, den veelzijdig geleerden edelman, den schrijver van de Bijenkorf, den
voorbereider eener nieuwe Bijbelvertaling en den Vertolker der Psalmen voor ons,
om verder zijne verdiensten in kerkelijke vergaderingen en in staatszaken te teekenen.
Doch dan stelt hij voor om den ‘predikant van 't hof’ te laten opgaan in den ‘tolk der
bijbeltaal’, en den laatsten regel aldus te lezen:
Oranje's rechterhand, den raadsman van den Staat.
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en eindigt met in Marnix Prins Willems Jonathan (ook als diens mindere in
verdraagzaamheid) te schetsen.
Ook het derde deel der Verspreide Geschriften biedt groote verscheidenheid. Het
Christelijk Kerkjaar wordt er in beschreven, Thomas à Kempis geteekend, in L
stellingen of aphorismen (maar daarvoor zijn zij veel te breed) Reformatie en Revolutie
tegenover elkander gesteld. Deze laatste, voorgedragen op de Evangelische Alliantie
in 1867, maakten grooten opgang, getuigen de twee Engelsche, de Hoogduitsche, de
Zweedsche, de Fransche vertalingen. Maar uit een literarisch oogpunt zal wel
waarschijnlijk langer geroemd worden de Nekrologie van Hermanus Bouman,
Martinus Cohen Stuart, maar vooral die van Abraham des Amorie van der Hoeven
Jr., in welke het vriendenhart, en van Isaac Johannes Dermout, in welke de eerbied
voor dien ‘Napoleon des kansels’ de taal bezielt. En in de beschrijving van des laatsten
kerkrechtelijke handelingen is eene billijkheid van beoordeeling, die de leerlingen
der Utrechtsche Hoogeschool zich tot voorbeeld mogen kiezen. Trouwens dezen
hebben in de collegekamer bij de heropening der lessen na de vacantie vaak toespraken
gehoord, welke naast die van Opzoomer en Doedes niet verdienen vergeten te worden:
trouwe afdruk zijn zij van wat zijne ziel op het gebied der theologie, der kerk, des
christendoms in beweging bracht, op het laatst zijns levens vooral van 't geen hem
somber stemde en een gevoel van afmatting gaf. Er staan er verscheidene in de
genoemde twee deelen Voor Kerk en Theologie, ook in zijne Verspreide Geschriften.
Me dunkt die over Strausz, even na 's mans dood (1874), die over Hartmann's
Selbstzersetzung des Christenthums en Na veertig jaren (1879) moeten den diepsten
indruk hebben gemaakt. Maar dat hij de vleugelen, onder den invloed van
lichaamskrankte en zieleleed als met lood bezwaard, nog weder kon uitslaan, bewees
het slot zijner laatste Openings-
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rede: Vooruitgang (1881): een slot dat te meer treft, omdat de gedrukte stemming
des sprekers het stuk zelf zekere matheid en gemis aan preciesheid heeft medegedeeld.
Maar het slot.…
‘In den afgeloopen zomer stond ik op een nevelachtigen dag in het hart van het
Teutoburger woud op den Grotenberg in Westphalen, aan den voet van het kolossaal
gedenkteeken, voor Duitschlands grooten bevrijder van Rome's dwangjuk in het
begin onzer jaartelling, den beroemden Hermann of Arminius, het hoofd der
Cheruskers, door de hand van den genialen kunstenaar Ernst von Bändel gesticht,
en eerst sinds weinige jaren voltooid. Weinig minder dan een halve eeuw, soms met
tusschenpoozen, had hij aan dien reuzenarbeid gewijd; talrijke bezwaren van allerlei
aard overwonnen; soms bijna hopeloos aan de uitvoering van het groote werk althans
in zijne dagen getwijfeld. Maar neen, de lievelingsgedachte van geheel zijn leven
had von Bändel toch niet kunnen vaarwelzeggen; uit iederen steen des aanstoots op
zijn pad had hij een trede op den weg naar hooger gemaakt, en werkelijk hééft dan
ook de vijf-en-zeventigjarige kunstenaar nog den schoonsten dag zijner loopbaan,
den dag der onthulling en inwijding, mogen begroeten. En nu, daar stond, daar staat
het metalen Hermanns-denkmal, twaalfhonderd voeten hoog, op een cirkelvormig
koepeldak van graniet, vanwaar het geheel den omtrek beheerscht, en op al de
heuvelen en dalen in 't ronde zegevierend schijnt neder te zien. Daar staat het, onder
den voet de vertrapte teekenen der dwingelandij, die hij met geen blik meer
verwaardigt; in rustige houding met de linkerhand steunend op het schild, met het
zinrijk inschrift: ‘Treufest’ voorzien; het uitgetogen zwaard, vieren-twintig voet lang,
in de gespierde rechter vuist opgestoken, ieder oogenblik tot nieuwen zwaai gereed,
als een nieuwe vijand mocht dreigen; maar tegelijk het gehelmde hoofd gemoedigd
ten hemel geheven, en over geheel zijne
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statuur, juist dàt oogenblik, dat ik hem zag, met een gouden zonnestraal uit den verder
zwart benevelden hemel gekleurd, zoodat al het licht zich scheen te concentreeren
op hèm. Verwondert het u, dat ik van die plek niet anders dan met moeite kon
scheiden; dat de gedachten zich vermenigvuldigden, en onwillekeurig zich verhieven
tot nog grooteren Bevrijder en Strijder, tijdgenoot van dezen Hermann, den Liberator
semper Victor, die nog schandelijker boeien dan van Rome's dwangjuk kwam slaken?
Maar neen, deze afstand was àl te groot, en liever werd mij het reuzenbeeld het modèl
van den echten krijgsknecht van Christus, met zijn zwaard, zijn helm, zijn schild;
zijn stand, zoo vast, zoo vrij, zoo hoog boven al wat klein is en laag; met zijn
moedigen strijd, maar ook met zijn gewissen triomf. En ik voelde mij zelven bij die
gedachte zoo klein; maar hooger klopte mij tevens het hart bij den aanblik eener nog
niet voleindigde levensbestemming. En waar het harte mij vol werd, daar rees op de
lippen in stilte de bede: ‘Heer, maak het waarheid dat sprekend beeld, en geef mij
en velen met nieuwen moed te strijden den ouden strijd des geloofs. Heer, verwek
Gij zelf de helden, die van verre op dezen gelijken; de waarachtig grooten en wijzen
en machtigen, die in den reuzenkamp dezer eeuw in uwe kracht zullen bestaan, wat
wij niet vermogen; en hetzij wij nog in het avondrood of reeds in den morgenstond
kampen zullen, onderwijs Gij zelf onze handen ten strijde, onze vingeren ten oorloge.’
Moge op dat gebed ons leven het Amen zijn, en onze korte strijd eenmaal de stof
eener eeuwige Dankzegging!’
Zoo sprak nog eenmaal de orator, die in 1863 bij de ‘eerste-steen-legging’ van het
Nationaal Monument, in tegenwoordigheid van ons sinds dien tijd helaas! zoo
ingekrompen Vorstenhuis, van 's Lands Hoogwaardigheidsbekleeders, van duizenden
land- en feestgenooten het woord had gevoerd, gelijk hij in 1869, doch in veel minder
opgewekte stemming bij
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de onthulling het Laatste Woord heeft gesproken. Die eerste rede, nog geen achttien
bladzijden groot (voor v.O. zeer kort: men zou die beperking hem bij menigeen zijner
leerredenen ook hebben willen zien voorgeschreven!) munt uit door warmte, rijkdom,
dispositie, dictie. Geen gezwollenheid, geen zinledige uitroepen: maar treffend
gebruik maken van alle bijzonderheden uit de geschiedenis van Neerlands bevrijding:
zoo van het uur, waarop ‘de huurling van uitlandsche overmacht (de Stassard) 's
Gravenhage ontvlood’; zoo van het Bijbelwoord, voor den teruggekomen vorst in
1813 in het bedehuis behandeld: ‘de Heer heeft groote dingen aan ons gedaan’. Wie
van v.O. weinig of niets gelezen heeft, verzuime niet bij andere redenen, op welke
ik wees, deze te voegen. Reeds de schets geeft meer dan een dor geraamte. Deze
steen - ‘een gedenksteen is hij van den dag der verlossing, een grondsteen van het
altaar der dankbaarheid, een hoeksteen van het gebouw onzer toekomst’. En dan
leest de redenaar met de feestvierenden op de vier kanten van dien steen de woorden,
later het viervoudig Omschrift van het Monument geworden: ‘Eben-Haëzer, tot
hiertoe heeft de Heer geholpen’: ons monument moet geen mausoleum zijn op het
graf van voorvaderlijke godsdienstigheid. ‘De rechtvaardige zal in eeuwige
gedachtenis zijn’: kunstenaar! neem uw graveerstift in handen en vereeuwig voor
aller oogen den naam van een van Hoogendorp, van Stirum, van der Duyn, Falck,
Kemper. ‘Wat God te zamen gevoegd heeft, scheide de mensch niet’: Oranje en
Nederland! en tot den Kroonprins: ik lees in uw hart, wat dure verplichting zooveel
liefde, als het vaderland aan uw stamhuis heeft betoond, u oplegt. ‘Zoo God voor
ons is, wie zal tegen ons zijn’: zoo God tegen ons ware, ook de schoonste hoop spat
uiteen als een waterbel: de geschiedenis onzer jongste verdrukking heeft het geleerd
- - - Mijn Vaderland! vergeet het op dézen dag allerminst:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

79
geen waarachtige vooruitgang zonder ootmoedig weerkeeren tot Hem, die ons
duizendvoudig boven ons bidden, tienduizendvoud boven onze zonden gedaan heeft.’
Ik leg de pen uit handen, met het zeer levendig besef, dat het geschrevene allerminst
op volledigheid mag bogen. Geen blinde vooringenomenheid, maar ook geen blinde
tegeningenomenheid heeft haar bestuurd. Indien slechts geoordeeld wordt, dat in den
eenvoudigen krans, dien ik in naam der Nederlandsche Letterkunde op v.O.'s graf
neerleg, de bloem der waarheid die der oprechte waardeering niet overschaduwt maar
te meer doet uitkomen - ik heb mijnen loon.
W. FRANCKEN AZ.
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Lijst der geschriften van DR. Johannes Jacobus van Oosterzee.
Vóór1840.Verhandelingover‘d e V r i e n d s c h a p v a n D a v i d e n J o n a t h a n ’
Verhandeling over ‘h e t l e v e n i n d e i d e a l e w e r e l d ’.
Verhandeling over ‘d e l e v e n s w i j s h e i d , d i e d e P r e d i k e r l e e r t ’.
(Anonym, of met initialen geplaatst in het Mengelwerk van de ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen’ en de ‘Recensent ook der Recensenten’, van 1838 of '39).
Alsmede:
EeneVerhandelingover‘d e L e v e n s w i j s h e i d ,d i e h e t A c a d e m i e l e v e n
p r e d i k t ’, - als manuscript gedrukt voor de Leden van het toenmalig Oostersch
Gezelschap
(Pred. 3 : 1a), - en een enkel lied in den ‘Gezangbundel’ van dien
kring, gelijk ook enkele versjes in de Studenten- en Utr. Miniatuur-Almanak van
dien tijd. - (‘Peccata juventutis’).
1840. Disputatio Theologica d e J e s u , e v i r g i n e M a r i a n a t o . - Traj. ad
Rhen., Rob. Natan.
1841. Enkele Aankondigingen (anonym) in de ‘Vaderl. Letteroeff’.
1842, '43. Verslag der Christl. Glaubenslehre van D.F. Strauss, in Brieven.
(‘Godgel. Bijdragen’ van 1842, van 549-619, 809-865. Ibid. 1843, blz. 34-91,
161-222).
1843. P r o e v e o v e r d e w a a r h e i d d e r g e s c h i e d e n i s v a n J e z u s '
H e m e l v a a r t . (‘Godgel. Bijdr.’ 1843, blz. 527-578).
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Recensie der Prijsverh. (H.G.) van Kalkar over de Theocratie (Ibid., blz. 395 en
verv.)
A f s c h e i d s r e d e t e E e m n e s B i n n e n d i j k s .Alleenalsmanuscriptgedrukt.
(Later opgenomen in de ‘Verspr. Leerr.’)
1844. Beoordeeling van: de Schriften der kleine Profeten’, enz., I. (J o ë l , A m o s ,
O b a d j a ), door Kemink en de Geer. (In de Godgel. Bijdr.’ 1844, blz. 183-214).
Enkele korte Aankondigingen, get. v.O., in het Tijdschr. ‘de Referent’.
Recensie der Leerredenen van A. van Bemmelen. (In ‘de Gids’, 1844, blz. 255-261).
Rec. van Mensinga's Preeken. (Ibid., bl. 505-513).
Bladz. 246-249 in het Album (?) van dien Jaargang.
Rec. van de Verhandeling over het Gezag der Apostelen, door Stuffken. (Ibid., bl.
371-385).
1845. Beoordeeling van W. Moll, ‘Geschiedenis van het kerkel. leven’ enz., I. (In
‘de Gids’, bl. 1-74).
J a a r b o e k e n voor wetenschappelijke Theologie’. I. Voorrede.
Verhandelingoverd e n t e g e n w o o r d i g e n t o e s t a n d d e r A p o l o g i t i e k ,
enz. (Ibid. I, bl. 1-74).
Aankond. van J. Müller, ‘die christl. Lehre von der Sünde’. (Ib., bl. 329-432).
De in het 1e Deel der ‘Jaarb.’ voorkomende korte Aankondd. der Geschriften van
Harless, Lange, Rosenkranz, Stricker. P.v.d. Willigen. - ‘Wereldvergoding’ enz., en
‘Rel. der Zukunft’.
De denkbeelden van den Ap.Paulus aangaande den tijd der
w e d e r k o m s t v a n C h r i s t u s . Bijdr. tot de Bijb. Eschatologie. Ibid. II, bl.
49-99.
Korte Aank. der Geschriften van E. Bauer, J.A. Dorner, A. Ebrard; H.v. Heiningen,
C.J. van Ketwich, J.P. Lange en and.
L e e r r e d e over Matth. 5 : 6. In de Serie van Preeken, bij van der Wiel, te Arnhem.
(Later opgenomen in de ‘Verspr. Leerr.’)
1846. O v e r d e Wa a r d e v a n d e H a n d . d e r A p p . (bekroond bij het
Haagsch Genootschap).
1846-1851. H e t L e v e n v a n J e z u s . Drie deelen, in 6 Stukken1. Utr., Kemink
& Zoon.
1846. L e e r r e d e n e n . (12tal.) - Amst. J. van der Hey en Zoon. - 2e Druk, 1847.
- 3e Druk 1856.

1

Tweede, onveranderde uitg. van het 1e Stuk in 1847.
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Twee Artt. o v e r d e G e t u i g e n i s d e s H. G e e s t e s e n h a r e w a a r d e
v o o r d e C h r i s t e l . A p o l o g e t i e k . (‘Jaarb.’ III, bl. 53-132. bl. 211-292).
Een achttal kleinere Aankondigingen, get. v.O. (Ibid.)
‘Jaarbb.’ IV, bl. 441 en verv. het Art.: Mr. C.W. O p z o o m e , e n z i j n e
tegenstanders.
E e n D o o p g r o e c . (Niet in den handel.) Zie ‘redevoeringen’, I, bl. 397 vgg.
1847. Recensie van W. Moll, 2e Deel van zijn bovengen. Werk. (In ‘de Gids’, bl.
237 en verv.)
Vo o r l o o p i g a n t w o o r d aan Mr. C.W. O p z o o m e r . (‘Jaarb.’ V. bl. 388 en
verv.)
H e t E v a n g . v. J o h ., e n z i j n e j o n g s t e b e s t r i j d e r s . (Ib., bl. 127-163).
Aankondiging van Thiersch, Vorlesungen üb. Katholicismus u. Protestantismus’.
(Ib., bl. 164-182).
Een achttal kleinere Aankondigingen, get. a.O. (Ib.)
Leerrede: ‘A ä r o n s D o o d ’. Na het overlijden van Ds. A. de Vries. - Rott., v.
Gogh. (Opgen. in de Verspr. Leerr.’)
1848. N i e u w e L e e r r e d e n e n . (I2tal). - Rott., Van der Meer en Verbruggen.
1e en 2e Druk.
In de ‘Jaarbb.’ D. VI: Recensie van ‘Die Glaubenslehr. der Ev. Ref. Kirche’ u.s.w.
door Dr. A. Schweizer (bl. 158-179).
N e c r o l o g i e . Herinnering aan Abraham des Amorie van der Hoeveu Ib., bl.
209-229. (Mede opgen. in den Bundel ‘Proza en Poëzy’ van genoemden overledene).
- (Zie ‘Verspr. Geschr.’ III).
Beoord. van: De Tubinger school en hare Holl. tegenstanders, door Dr. J. van
Vloten. (Ib., bl. 560 vgg.)
Een 12tal kleinere Aankondigingen, get. v.O. (Ib.)
O u d e j a a r s a v o n d 1848. Leerrede over Openb. 21: 6. Rott. v.d.M. en V. (Opgen.
in de ‘Verspr. Leerr.’)
1849. Jaarbb.’ D. VII, bl. 3-52. O n d e r z o e k n a a r d e e c h t h e i d v a n d e
g e s c h i e d e n i s d e r o v e r s p e l i g e v r o u w . Joh. 7: 53-8: 11. Ibid. 15 korte
Beoordeelingen, get. v.O.
Iu ‘Het Holl. schilder en letterkundig Album’ ('s Hage bij Mieling):
‘H e t Av o n d m a a l e n d e H e i l i g e K u n s t . Bijschrift bij een kunstplaat.
(Zie ‘Ledev.’ I.)
Ibid.: ‘D e Z u i d d e r k e r k t e R o t t e r d a m ’ Bijschrift etc. (Zie Redev.’ I).
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In de Kerkel. Court. van dit jaar, een Art. tegen de insinuatiën van C.C.C.
1850. In de ‘Jaarbb.’ D. VIII, bl. 717 en verv.: Beoordeeling van ‘d e L e e r d e r
H e r v . H e r k ’ enz. van Dr. J.H. Scholten. - Ook ofzonderlijk, met eene Vo o r r e d e
vermeerderd, uitgeg. te Utr., bij Kemink en Z. 1851.
Ibid., bl. 388:: Ietr over Dr. W.M.L. de Wette’.
Ibid., 18 Rec., get. v.O.
In de ‘Christoterpe’, een Opstel: ‘h e t L i c h t i n d e n N a c h t , (Luc. 2: 8-12).
Later opgen. in de ‘Verspr. Leerr.’
1851; In de ‘Jbb.’ IX, bl. 675 en verv., ‘O ó k e e n w o o r d o v e r
E s c h a t o l o g i e . Brief aan Ds. M.A. Jentink.
Aankondiging der ‘Christl. Dogmatik’ van Martensen. (Ib., bl. 341-390.) 19 korte
Aankondigingen, get. v.O. (Ib.)
Wo o r d e n d e s L e v e n s . (12tal Leerr.)1. Rott., v.d. Meer en Verbr. 1e en 2e
Druk. - 3e Druk te Utr. 1867, bij C. van der Post, Jr.2.
C h r i s t u s e n d e H e i d e n w e r e l d . Zendingsrede te Zeist3. Rott. v.d. M. en
Verbr. - Opgenomen in de ‘Redevoeringen’ etc. I.
In de ‘Christoterpe’ een Opstel: ‘d e z i n k e n d e P e t r u s ’. (Later oogen. in de
‘Verspr. Leerr.’)
1852. In de ‘J b b .’ D. X, bl. 345-391: Beoordeeling der Leerredenen van J.J.L.
ten Kate.
Ibid., bl. 561-582: Beoord. van Lechler's Prijsverh.: ‘Das Apostol. und Nachap.
Zeitaltar’. (Verg. de Voorr. van hare 2e uitg.
24 kleinere Rec., get. v.O. (Ib.)
Ib., blz. 765. Een brief aan Ds. M.A. Jentink.
S t e m m e n v a n P a t m o s . Leerredenen over de Brieven aan de zeven gemeenten
v. Klein-Azië4 - Rott., v.d.M. en V.
Christel. Kerkgeschiedenis in Tafereelen, onder red. van Moll, Domela
Nieuwenhuis en and. Deel I bij Portielje, in Amst.):

1
2

Eene Beoord. van dezen en den vorigen Bundel door J. v G. vindt men in ‘de Gids’.
N0 3 uit dezen Bundel (Rom. 1: 16, 17a) is vertaald in de ‘Stimmen der Kirche’ (Langenb.
1852). N0 2, 5 en 9 (Joh. 1 : 35-52. 6: 48. (Elberf. 1855). N0 5 óók vert. in het ‘Buch der

3
4

Predigten’ van Nasselman (Elb. 1858). N0 12 (Eph. 2: 12a) in ‘Altes und Neues’, 1874. - N0
10 (1 Kon. 18: 41-46) ibid., 1875.
H o o g d . vert. Neuwied, 1852
H o o g d . vert. onder den titel: ‘C h r t s t u s u n t e r d e n L e u c h t e r n ’, door Dr. Petri.
Leipz. 1854. (Met biogr. Voorrede).
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X. A p o l o g e t e n , bl. 182 vgg. - XV. D e C a t e c h u m e n e n enz., bl. 259 vgg.
In de ‘kleine Stukjes’ van het Ned. Zend. Gen., N0 73: ‘H e t b e s t e
Av o n d m a a l s k l e e d ’.
E l i a t e Z a r p h a t . Bijdr. in den Bundel ‘Cheritas.’ (Zie ‘Al de Leerr.’ II.)
1853. C h r i s t e l i j k e M o r g e n b e t r a c h t i n g Rom. 13 : 12a.), in de
‘Magdalena.’ (Zie ‘Verspr. Leerr.’)
‘Jaarbb.’ D. XI, bl. 194-230: S t r i j d e n Ve r z o e n i n g . Een honderdtal
Aphorismen. (Ook, tot tweemalen, afzonderlijk uitgegeven bij Kem. en Z.)
23 kleine Aank., get. v.O. (Ib.)
R o m e 's O v e r w i n n a a r . Toespraak en gebed1. Rott., v.d.M. en V., 14e duizend.
E e n o u d e s t r i j d .2 Leerr. over Hand. 28 : 22b. Rott., v.d.M. en V.
D e s l a a n d e E n g e l . Leerr. over 2 Kron. 7 : 13b, 14. Rott., v.d.M. en V. (De
drie laatstgenoemde Preeken zijn mede opgen. in de ‘Verspr. Leerr.’)
Toespraken bij de Algem. Vergad. van het Ned. Zend. Gen. (Zie ‘Redev.’ I, bl.
195 vgg.)
In het Tijdschrift ‘Ernst en Vrede.’ I: Bijbelstudie over II Kon. 5 : 1-20, getiteld:
‘N a ä m a n , d e S y r i ë r ’3 (zie ‘Verspr. Leerr.’); benevens 3 kleinere stukjes.
O p R e i s . Bladen uit de Portefeuille. gr. 80. Rott., v.d.M. en Verbr. - 2e Dr. in
120. 1854. (Nieuwe, titel-uitg. 1867.) - Ten deele reeds vroeger geplaatst in
‘Kunstkroniek’, ‘Nederland’ enz.
Geschied. der Christ. Kerk, in Taf. Deel II. 6e Taf. (bl. 81-103): ‘B e r o e m d e
K e r k l e e r a a r s i n h e t We s t e n .’
In de ‘kleine Stukjes’ van het Ned. Zend. Gen. (bij Wijt, te Rott.): ‘K u n t g i j
a l t i j d v a n J e z u s z w i j g e n ?’
In het Archief voor Ned. taal enz. van Dr. de Jager, D. III, bl. 504-510.
1854. D e e e r s t e C h r i s t e l i j k e Z u s t e r k r i n g ,4 in de ‘Magdalena.’ Zie
‘Redev.’ I.)

1

H o o g d . vert. door Dr. J.J. Krebs. Frankf a.M. 1857. - Een N a d r u k verscheen aan d e
Kaap.

2

H o o g d . vert. in Meyering's ‘Zeugnisse’ (Elberf. 1858), VI. - Eene andere d0. afzond.
verschenen, Düsseld. 1854. 2e Aufl.
Vert. in het F r a n s c h . Brux. 1853.
H o o g d . vert. in het ‘Jahrb.’ van Meyeringh, 2e jaarg. 1860.

3
4
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In de ‘Jaarb.’ D. XII: Verslag en Beoordeeling van Bunsen's Hippolytus (bl. 151-172).
N e c r o l o g i e van H.J. Rooyaards (Ib., bl. 173-186).
12 korte Aankondigingen, get. v.O. (Ib.)
S t e m m e n d e s H e i l s . 12 Leerredenen.1 Rott. v.d.M. en Verbr.
To e s p r a a k bij de inwijding der Bewaarsehool te Voorburg. (Niet in den handel.)
Zie ‘Redev.’ I, bl. 405 vgg.: ‘Een Kinderfeestoon.’
E e n e s t e m v a n v e e r t i g j a r e n . Redev. voor het Bijbelgenootsch. (Later
opgen. in de ‘Redev.’ I, bl. 257 vgg.)
B r i e f aan de Redactie van ‘Ernst en Vrede.’ (Zie D. II, bl. 145-163.
Geschied. der Christ. Kerk in Taf. D. III, 11e Taf.: B e s t r i j d i n g d e r
H i ë r a r c h i e , enz. (bl. 354 vgg.)
1855. J a c q u e s S a u r i n . Eene bladz. uit de geschied. der
kanselwelsprekendheid.2 Rott. v.d.M. en Verbr. (Nieuwe uitg., vermeerderd met een
N a s c h r i f t . Utr., v.d. Post. 1869.)
In de ‘Jaarbb.’ D. XIII: N o g i e t s o v e r S a u r i n (bl. 469 vgg.).
Een viertal R e p l i e k e n e n A n t i k r i t i e k e n . Ib., bl. 529-618). Ook afzond.
uitgeg. bij Kemink & Zoon.
4 kleine Aanteekeningen, get. v.O. (Ib.)
E e n e g e o p e n d e d e u r e n v e l e t e g e n s t a n d e r s ,3 Zendingsrede(R.Z.G.)
over 1 Cor. 16 : 9. - Rott. M. Wijt en ZZ. 2e Druk. (Later opgen. in de ‘Redev.’ I.)
1855-1861. C h r i s t o l o g i e , Onderzoek naar den persoon en het werk des
Verlossers (in drie Deelen).4 Rott., v.d.M. en V.
1855. N a t u u r e n S c h r i f t . Twee Leerr. (Joh. 10:22b. 2 Tim. 3 : 14-17)5. Later
opgen. in de ‘Verspr. Leerr.’
1856. In de ‘Magdalena,’ bl. 92 vgg.: I e t s o v e r d e S c h o o l v o o r
H a v e l o o z e k i n d e r e n t e R o t t . (Opgen. in de ‘Varia’. ‘Het verlorene
gezocht.’)

1
2
3
4
5

H o o g d . vert. van N0. 6 (1 Cor. 15 : 42a) in Meyeringh's ‘Zeugnisse’, VItes Heft.
E n g e l s c h e vert. (verkort) door Evans in ‘The Pulpit Analyst’ van Jan. 1868.
F r a n s c h e vert. (Brux. 1856). - Recensie door Prof. A. des Am. v.d. Hoeven. (‘Jbb.’ 1856.)
H o o g d . vert. in de ‘Zeugnisse des Evang.’ etc. Elb. 1858. VI. N0. 3.
Het 3e Deel is in 't H o o g d . vert. door F. Meyeringh, Hamb. 1864.) In 't E n g . door M.J.
Evans. (Lond. 1874.) In 't Z w e e d s c h door C.L.H. Forslind. (Köping 1871.)
H o o g d . vert. door laatstgen. Gütersloh. 1873. (Verg. ‘Neue Evang. KZ. 1873. N0. 15. S.
240.
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Geschied. der Chr. kerk in Taf. Deel IV:
Taf. V. H e r v o r m i n g i n Z w i t s e r l a n d (bl. 81 vgg.).
Taf. VI. M e d e h e l p e r s v a n Z w i n g l i (bl. 106 vgg.).
Taf. IX. C a l v i j n (bl. 145 vgg.)
N i n e v e h e n d e H. S c h r i f t . Rott. 1e en 2e Druk. (Ook opgen. ‘Redev.’ I,
bl. 295 en verv. Met een N a s c h r i f t vermeerderd.)
Voorlezing over d e b e t r e k k i n g v a n G ö t h e t o t h e t C h r i s t e n d o m [ 1.
(Zie ‘Redev.’ I, bl. 1-90).
Ve r s p r e i d e L e e r r e d e n e n . 1843-55. Rott., v.d.M. en Verbr.
O p R e i s . Nieuwe bladen. - Rott. etc.
In ‘Ernst en Vrede.’ D. IV : D e B r i e f a a n P h i l e m o n bl. 273 en verv.).
E e n e g e t u i g e n i s v o o r d e l e e r v a n d e e e u w i g h . d e r s t r a f . (Ib.,
bl. 171 vgg.)
Eenige kleinere opstellen in ‘de Referent,’ uitgegeven door J.H. Gunning Jr. In
het Bijblad: I e t s o v e r A. M o n o d . (Opgenomen in de ‘Redev.’ I.) Alsmede:
I e t s o v e r h e t k a r a k t e r d e r g e w i j d e w e l s p r e k e n d h e i d . (Opgen. in
den Bundel ‘Varia.’)
In de ‘Kleine Stukjes’ van het Ned. Zend. Gen., No. 81: G e e f o n s h e d e n
o n s d a g e l . b r o o d ’.
1857. In de ‘Magdalena,’ bl. 16-32: ‘C h r i s t e n v r o u w e n d e r Apostolische
eeuw.’2 (Zie ‘Redev.’ I, bl. 379 vgg.)
R e d e v o e r i n g e n , Ve r h a n d e l i n g e n e n v e r s p r e i d e G e s c h r i f t e n .
Eerste Deel. Rott., v.d. Meer en Verbr.
In ‘Ernst en Vrede,’ V, bl. 356-360: ‘E e n g o e d w o o r d v o o r e e n e
m i s k e n d e z a a k .’
E e n p a p i e r e n N o o d m u n t . Ten behoeve der Gustaaf-Adolf-Vereeniging.
- Rott., 2e Duizend. (Zie ‘Varia.’)
In den 1n (of 2n) Jaargang van de ‘Tafereelen en Berichten,’ een Stuk o v e r d e n
Retscher te Spiers.
1858. V r o e g e G o d s v r u c h t . Leerr. over Pred. II : 7-12 : 7. (Rott., 1e-4e
Druk).
In de ‘Nieuwe Jaarboeken’ etc., onder Red. van Dr. D. Harting, I, Beoordeeling
van Riggenbach's Leben Jesu. - Aankondiging van Lange's Bibelwerk. I.

1
2

H o o g d . vert. in Dr. Gelzers Monatsblätter. Later afzonderl. uitgeg. met Voorr. van J.P.
Lange. 1e en 2e Druk. (Bielefeld 1858) - Z w e e d s c h e vert. door Forslind. Ups. 1869.
H o o g d . vert. in Meyeringh's ‘Jahrb.,’ 1e Jaarg. 1859.
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In Herzog's Real-Encyclop., IX, S. 339 fgg., het Art.: M e n n o S i m o n s u n d
d i e M e n n o n i t e n . (In aansluiting hieraan vergel men een B r i e f van den Auteur
aan Dr. D. Harting, geplaatst in de Kerkel. Courant van 28 Aug. 1858.)
Kleine Bijdragen in ‘Christel. Weldadigheid,’ Jaarb., te Amst. uitg. Item, in het
Jaarboekje ‘Dorkas,’ te Rott., bij Nijgh.
1859. In de ‘Magdalena’: ‘E é n d i n g d o e i k .’ (Phil. 3; 14a.) Een woord bij
den aanvang des jaars. (Zie ‘Al de Leerr.’ (VIII.)
M o z e s . 12 Leerredenen.1 Rott., v.d.M. en Verbr. - Tweede Druk 1861, benevens
eene Volksuitg. - Later herdrukt als D. IV van ‘Al de Leerr.’ 1872.
‘D a s E v a n g e l i u m n a c h L u k a s , Theolog.-homilet. bearb.’, in Lange's
Bibelwerk. (Belief. und Leipz. Velhagen und Klassing). 4e Aufl. 1878.2.
D e r u ï n e n v a n Ty r u s . Bijdrage in ‘Hertha’, uitgeg. te Rott., bij Nijgh. (Ook
opgen. in de ‘Varia.’)
Kerkgeschied. in Tafereelen. D.V:
Taf. IV. B e r o e m d e l e e r a r e n d e r R o o m s c h e k e r k .
Taf. XVI. D e k e r k i n A m e r i k a .
In de ‘Nieuwe Jaarbb.’ II, bl. 263-303: E e n b l i k o p t h e o r i e e n p r a k t i j k
der Evangelieprediking in Duitschland.
Ibid, drie kleinere aankondigingen.
D e G r o o t e k e r k t e R o t t e r d a m . Bijdrage in het Plaatwerk: ‘Rotterdam’,
ald. bij Hoog en Trenité. (Later opgen. in de ‘Varia.’)
In ‘Het Huisaltaar’ (Amst., Kirberger), 2e uitg., twee Opstellen: Een
Av o n d m a a l s v r a a g (ook opgen. in de ‘Verspr. Leerr.’) en
M o r g e n b e t r a c h t i n g o p H e m e l v a a r t s d a g . (Zie ‘Al de Leerr.’ VII.)
D i c h t e r l i j k g e n i e . Eene Schiller-Studie.3 (Later opgen. in de ‘Varia.’)
D e v r i e n d i n n e n v a n C h r i s t u s i n h e t g r a f . Eene Schefferstudie.
Bijdr. in het Schaffer-Album. Haarl., Kruseman. (Ook opgen. in de ‘Varia.’)
1860. In de ‘Magdalena’ bl. 13 vgg.: E e n C h r i s t e l i j k H u w e l i j k 4. (Opgen.
in de ‘Varia.’)

1
2
3
4

H o o g d . vert. door Schwarz. Bielef. 1860. - E n g . vert. doo J. Kennedy. Edinb. 1876.
E n g . vert. door Sophia Taylor. (Edinb. Clark. 1870. Sec. ed. 1873.) - Eene andere d0. door
Dr. Ph. Schaff en C.C. Starbuck. (N. York, Scribner and C0. 1866.)
Z w e e d s c h e vert. door Forslind. - Upsala, 1869.
H o o g d . vert. in het ‘Jahrb. des Rhein. Westphal. Schriftvereins,’ van F. Meyeringh, 3e
Jaarg. 1861.
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L e v e n s v r a g e n , beantwoord in (12) Leerredenen. Rott., v.d.M. en Verbr.
In Herzog's Real-Encyclop. XIII, S. 153, het Art: H.J. R o y a a r d s .
In dit en de twee volgende jaren onderscheiden ‘Maandberichten’ voor het Ned.
Zend. Genootsch.
1861. To o n e n v a n g e l o o f , l i e f d e e n h o o p , een 12tal vertaalde
Gedichten. Geplaatst in de ‘Magdalena.’ (Ook opgen. in de ‘Varia.’)
Va r i a . Verspreide Geschriften. (Redev. etc. D. II.) Rott., V. en v.D. (Het stuk
in dezen Bundel voorkomende, getit.: ‘I e t s o v e r D a C o s t a ,’1 is ook afzonderlijk
uitgeg. Rott. 1861.)
G e s c h i e d e n i s o n z e r T h e o l o g i e ? Proeve van hist. Kritiek. (Beoordeeling
van de Prijsverhand. van C. Sepp.) Zie het 4e D. der ‘N. Jaarbb.’, bl. 161-251. - Ook
afzond., bij Kem. en Z. 1861.
Korte Aankond. van 10 Apol. Vorträge. N. Jbb., bl. 464 vgg.)
In Lange's Bibelwerk: D i e P a s t o r a l b r i e f e u n d d e r B r i e f a n
P h i l e m o n .2 3e Aufl. 1874.
We e s e e n z e g e n . Leerr. over Gen. 12 : 2b. (5e Duizend.) - Rott., Verbruggen
en van Duym.
L e v e n d w a t e r . Leerr. over Ez. 47 : 1-12. - Amst., v. Gogh.
B e t h a n i ë . N0. 93 van de ‘kleine stukjes’ van het Ned. Zend. Genootsch.
To e s p r a a k aan den Hoogl. H.E. Vinke, bij zijn zilveren Ambtsfeest. (Niet in
den handel).
1862. Vo o r n a a m O n g e l o o f .3 Leerr. over Joh. 7 : 48. Rott. V. en v.D.
In Lange's Bibelw.: d e r B r i e f d e s J a c o b u s 4 (in vereenig. met J.P. Lange).
3e Aufl., 1881.
T r o u w t o t d e n d o o d . Toespr. in het kamp bij Milligen. Rott. etc.
N0. 94. der ‘kl. stukjes’ van het N. Zend. Gen.: Bijschrift bij de nieuwe
Zendingskaart.
Homiletische Bijdragen in het Tijdschrift van Emil Ohly, Mancherlei

1
2

H o o g d . vert. door M. Karstens, in de ‘Allg. Conservat. Monatschrift’ etc. Oct. 1881.

3

E n g . vert. Edinb. - Eene andere d0. te N. York. 1868.
Eene H o o g d . vert. komt voor in den Bundel ‘A p o l o g e t i s c h e Z e i t s t i m m e n
v o n Dr. J.J. van O o s t e r z e e . Uebers. von F. und L. Meyeringh.’ - Gütersloh. 1868.

4

E n g . vert. te N. York 1868, en eene andere d0. te Edinb.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

89
Gaben und Ein Geist.’ 1e Jaarg. 1862. en passim ook in de volg. Jaargg. (Zie de
Indices).
E e n w o o r d a a n d e n i e u w e L e d e n d e r G e m e e n t e . (Door den Rott.
Kerkeraad uitgereikt).
1863. G e d a c h t e n i s . Tien Leerredenen1 Rott. Verbr., en v.D. - De laatste Leerr.
uit dezen Bundel is ook afzonderlijk uitgeg.. onder den titel: ‘E e n b i d d e n d
Va a r w e l . Afscheid aan mijne hartelijk geliefde gemeente te Rotterdam’. 2e Druk.
D e H o o g s t e We t e n s c h a p . Intreerede te Utrecht2 Rott., V. en v.D.
O r a t i o d e S c e p t i c i s m o , hodiernis Theologis caute vitando3. - Rotterod.,
Verbr. et van D.
D e Z o n d e r g e r e c h t i g h e i d . Leerrede ter godsdienstige opening van het
Academiejaar. Utr., Kem. en Z.
H i s t o r i e o f R o m a n ? Het leven van Jezus door E. Renan, voorl. toegelicht4.
Utr., K. en Z.
D e e e r s t e S t e e n . Toespraak gehouden in het Willemspark te 's Gravenhage.
17 Nov. 1863. (Ald., bij M.J. Visser.) 1e-12e Duizend. Later opgen. in de ‘Verspr.
Geschr.’ II.
1863-1865. H e t l e v e n v a n J e z u s . Nieuwe, vermeerderde en verbeterde
uitgaaf. Drie deelen, in Aflever, (met N a s c h r i f t 5 op het laatste Deel). Utr. Kemink
en Z.
1863. G e w i j d e B l a d e n . Gedenkboek der Geschiedenis des O. Verb. - Met
(20) staalpl. Dordr., H.R.v. Elk.
H e t Te s t a m e n t v a n d e n s t e r v e n d e n H e i l a n d . Bijdr. in het
‘Christelijk Album.’ (Zie ‘Al de Leerr.’ VI).
Een opstel over T h o m a s à K e m p i s in Dr. Piper's ‘Evangel, Kalender.’ 14e
Jaarg. Leipzig. Tauchuitz. - Den H o l l . Tekst van genoemd Stuk vlndt men in de
‘Magdalena’ van 18626, (Zie ‘Verspr. Geschr.’ III.)

1
2
3
4
5
6

Drie Leerr. uit dezen Bundel (Joh. 3: 16-21. 8: 12. 8, 12 6. 66-71) zijn in 't H o o g d . vert.
in de ‘A p o l o g . Z e i t s t i m m e n ’, (Zie boven),
Beide laatstgen. Leerr. in 't H o o g d , vert. en te zamen uitgeg. Elberf. 1864.
Ook in de Acad. Annalen. - H o l l . vert. te Rott. (door M. Stuart). 1e en 2e Druk, de laatste
met eene uitvoerige Vo o r r . van den Auteur.
H o o g d . vert. Hamb. 1864. - Z w e e d s c h e vert., door Forslind. Warberg, 1864. - H o n g .
vert., Pest, 1864.
H o o g d . vert. in het Apologet. Tijdschr. ‘der Beweis des Glaubens’, 1865, Nov. en Decemb.
Ook in den Bundel: ‘voor Visschers gevangen’ (1873).
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In Herzog's Real Encyclop. XVII, het Art.: Vo e t i u s u n d s e i n e S c h u l d .
H o e m o e t h e t m o d e r n N a t u r a l i s m e b e s t r e d e n w o r d e n ?1
Toespraak bij de hervatting der Acad, werkzaamheden. Voorafgegaan door een
B r i e f aan D. Chantepie de la Saussaye, (Utr., K. en Z.)
H e t E v a n g e ! i e i n I t a l i ë (Tafer. en Berichten der G.A.V., II, bl. 59-103).
Later opgen. in de ‘Verspr. Geschr.’ D. II.
1864. H e t e e u w i g E v a n g e l 2 Leerr. over Matth. 24: 35, uitgespr. te 's Hage
(M.J. Visser), 1e-7e Duizend.
E e n K o n i n g s w o o r d t o t e e n e s t r i j d e n d e k e r k 3 Tijdpreekover Matth.
28: 18-20. Utr., Kemink en Z.
L e v e n s b e r i c h t v a n H. B o u m a n . In de Handelingen van de Maatsch. der
Ned. Letterk. te Leiden, E.J. Brill.) Zie ‘Verspr. Geschr.’ III.
F e e s t b u n d e l , (16) Leerredenen4, Rott., Verbr. en v. Duym. 2e Druk in ‘Al de
Leerr.’ I, 1871.
Geschiedenis der Christel. Kerk in Nederland, D.I. 7e Taf.: d e H u m a n i s t e n .
E e n Av o n d o p G o l g o t h a . Bijdrage in het ‘Evangelisch Penningmagazijn.’
In de ‘Heraut’ van 23 Sept. een Art.: ‘Wa a r o m g e t e e e k e n d ?’ Later opgen.
als Bijl. achter den 1e Druk van ‘Uit mijn Levensboek’,
1865. In de ‘Magdalena’: D e s t o r m o p z e e . Eene christel. Avondbetrachting.
(Later opgen. in de ‘Christel. Tijdstemmen’).
H u w e l i j k s i n z e g e n i n g van A. de Bourbon en M.C.J.A. Du Quesne. 23 Febr.
(Niet in den handel.
H e t P a a s c h -E v a n g e l i e 5. Leerrede over I Cor. 15: 1-20. Rott., Verbr. en v.
Duym. (3e Duizend).
G e e n a n d e r E v a n g e l i e 6. Leerr. over Hand. 4: 12a. Rott., etc.

1

2
3
4
5
6

H o o g d . vert. in ‘Z u m K a m p f u n d F r i e d e n . Vier Acad, Vortr. etc. von Dr. J.J.v.O.,
übers von F. Meyeringh.’ Gotha, 1868. (Vroeger reeds in de ‘dritte Samml der Vorträge vor
dem gebild. Public.’ - Elb. 1864).
H o o g d . vert. in de ‘A p o l o g e . Z e i t s t i m m e n ’ (zie boven).
H o o g d . vert. t.a.p. - Eene andere d0. in het ‘Reformirtes Wscheublvtt’, 1867. N0 18, 20
en 21.
N0 1, 9 en 12 uit dezen Bundel (Gen. 3: 15, Joh. 21: 7b-Hand. 16: 9, 10) zijn in 't H o o g d .
vert. in de ‘A p o l o g . Z e i t . s t i m m e n ’.
H o o g d . vert. in de ‘A p o l o g . Z e i t s t i m m e n ’.
H o o g d . vert. (bid. - Z w e e d s c h e vert., door Forslind, 1871.
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E e n P s a l m d e r B e v r i j d i n g . Leerrede op het halve-Eeuwfeest van Waterloo.
Rott., Verbr. en v. Duym.
E e n e z i e l n a d e n d o o d . J.L. Heiberg's gedicht van dien naam besrrokeu1.
Utr., Kemink en Zoon. (Ook opgen. in de Verspr. Geschr.’ I. (1877).
In de ‘Stemmen voor Waarheid en Vrede’, bl. 157 vgg.: E e n b e l a n g r i j k
b o e k a a n b e v o l e n ,’ (Het Evang. van Joh., door F. Gohet.
Z u l l e n w i j n o g T h e o l o g i e s t u d e e r e n , o f n i e t ? Toespraak2 enz.
Utr., Kemink en Zoon.
1866. S a b b a t h s k l a n k e n . Dichtregelen, naar 't Hoogd. van K. Gerok. In de
‘Magdalena’.
Z e s t a l L e e r r e d e n e n . Te Zeist, bij Evers. (In de Serie: ‘Verscheidenheid
van gaven, dezelfde Geest’).
C h r i s t e l i j k e T i j d s t e m m e n . Tien Leerredenen2 Rott., Verbr. en v. Duym;
N i e t Ve r o u d e r d . Leerrede over 1 Joh. 2: 2a, ter gedachtenis der vervulde
vijf- en- twintigjarige Evangeliebediening4 Utr., Kem. en Z.
In den Supplementband van Herzog's Real-Encycl. de Artt. Herm. S c h i j n , S a l .
v. T i l l .
We l k e T h e o l o g i e i s i n s t a a t , d e s t o r m e n v a n d e z e n t i j d t e
v e r d u r e n ?5 toespraak bij de hervatting enz. Utr., Kemink en Zoon.
1867. D e n m o e d e k r a c h t . Feestdronk aan den disch van Prof. Bouman, bij
diens 40jarig Ambtsfeest. Dichtregelen in de ‘Magdalena’.
G e m e e n s c h a p d e r H e i l i g e n . Leerr. ter Opening van de vijfde Algem.
Vergadering der Evangelische Alliantie te Amsterdam6. Ald., bij H. Höveker en H.
de Hoogh. 1e, 2e en 3e Druk.
3

1
2
2
4
5
6

3

Z w e e d s c h e vert. door Forslind. Köping, 1871.
H o o g d . vert. door Meyring’, in ‘Zum Kampf ubd Frieden,’ I, - E n g , vert. door M.J.
Evans. 1865.
H o o g d . vert. door Meyring’, in ‘Zum Kampf ubd Frieden,’ I, - E n g , vert. door M.J.
Evans. 1865.
H o o g d . vert. door Meyeringh, in de ‘A p o l o g . Z e i t s t ’.
H o o g d . vert. in ‘Zum Kampf und Frieden’ I. door Meyeringh.
H o o g d . vert. door Frowein, te Amst. Eene andere in de ‘Blumenlese aus den Reden bei
der Generalversamml.’ u.s.w., door W. Wortmann. Elberf. 1868. Deze laatste vert. ook
afzonderlijk, Düsseld. 1869, - E n g vert. in de Eng. uitg. van het Gedenkboek der Ev. All.
De leerr.: J a c o b s D r o o m ’ ook geplaatst in het ‘Evang. Penningsmagazijn’.
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D e V r o u w e n d e n i e u w e L i t e r a t u u r . Voorlezing1 Utr. Kem. en Z. (Ook
opgen. in de ‘Verspr. Geschr.’ I).
H e t J o h a n n e s -E v a n g e l i e . Viertal Apologetische Voorlezingen2. Utr. Kem.
en Z.
D e T h e o l o g i e d e s N i e u w e n Ve r b o n d s . Handboek voor Academisch
onderwijs en eigen oefening3>. Utr., Kem. en Z. - Tweede vermeerderde uitgave,
1872.
(Één der toehoorders gaf hierbij anonym in het licht: Te k s t e n r o l , ten gebruike
bij Prof. J.J.v. O's ‘Theologie des N. Verb.’ Utr. C. van Bentum. 1876. (315 bladzz.)
Va n w e l k e T h e o l o g i e i s i e t s g o e d s v o o r d e t o e k o m s t d e r
K e r k t e v e r w a c h t e n 4? Toespraak bij de hervatting der Acad. werkzaamhedeu.
Utr., Kem. en Z.
R e f o r m a t i e e n R e v o l u t i e . Een 50tal Aphorismen5. Opgen. in het Verslag
van de 5e Algem. vergad. der Evangel. Alliantie, uitgeg. door M. Cohen Stuart. Ook afzonderlijk. Utr.; Kem. en Z. Later opgen. in de ‘Verspr. Geschr.’ III.
B i l l i j k e K r i t i e k ? Brief aan Dr. J.C. Matthes. (In het ‘Theol. Tijdschr.’ N0,
6).
D e g o e d e H e r d e r . Leerrede, geplaatst in den Bundel: ‘Één Heer, één geloof’.
Amst. (Zie ‘Al de Lecrr.’ VI).
In de ‘Stemmen’ van Tinholt, bl. 227 vgg.: ‘E e n e n i e u w e A p o l o g i e v o o r
E v a n g . v a n J o h .’
1868. L e v e n s b e r i c h t v a n I.J. Dermout, in de Handel, der Maatsch. van
Nederl. Letterk. te Leiden. (Opgen. in de ‘Verspr. Geschr.’ III).

1
2
3

4
5

H o o g d . vert. in de ‘Allgem. Litt. Anzeiger’ van 1869.
H o o g d . vert. Gütersloh, 1867. - E n g . vert. door Hurst. Edinb. 1869. - F r a n s c h e vert.
Toulouze, 1869. (Verg. ‘Compte Rendu de Théol.’ etc., Gen. 1868. II. p. 290 svv.)
H o o g d . vert. Barmen, 1869. - E n g . vert. door Dr. Evans. Londen, 1870. (4e Druk 1882).
- Amerik. n a d r u k van deze, N.-York, 1871. - Nieuwe A m e r i k . vert. door Prof. Day.
New Haven, 1871. - J a p a n s c h e vert. door Amerman. Tokiyo. (Zie over deze laatste:
‘The Chrysanthemum, a monthly magazine for Japan and the far East.’ Vol. I. N0. 7.
Yokohama, Kelly and Co.)
H o o g d . vert. door Meyeringh, in den Bundel: ‘Z u m K a m p f u n d F r i e d e n ’, I. E n g . vert. in ‘the Preachers Lantern’ 1874.
H o o g d . vert. in ‘zum K.u. Fr.’ I - E n g . vert. te Chieago, door van Orden. 1872. Ook in
de E n g . uitg. van het Verslag der Evang. All. - Z w e e d s c h r vert. door Forslind. Köping,
1873. - F r a n s c h e vert. in de ‘Revue Théol.’ van Sardinoux (1874). I.
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D e o p g e w e k t e C h r i s t u s h e r d a c h t 1. Paaschpreek. Rott., W. Wenk.
G e l o o f s s t r i j d . Tijdpreek. Utr., Kem. en Z.
D e a a n t r e k k k i n g s k r a c h t v a n h e t k r u i s . In ‘het Eeuwig Evangelie’,
0
N . 4. (Zie ‘Al de leerr.’ VI).
In het ‘Christelijk Album’, eene Bijdr., getit.: E e n e z i n r i j k e v r a a g i n d e n
w i n t e r (Job. 38 : 22a). (Zie ‘Al de Leerr.’ D. II.)
In de ‘Stemmen voor Waarh- en Vrede’, bl. 703 vgg.: eene B e o o r d e e l i n g van
Strieker's Leven van Jezus van Nazareth.
In ‘de Vereeniging’: B r i e f aan Dr. Hoedemaker, ever de Doopquaestie.
Enkele Artikelen in het ‘Theol. Jahresbericht’.
1869. O r a t i o d e R e l i g i o n e C h r i s t i a n a , o p t i m a v e r a e
h u m a n i t a t i s m a g i s t r a 2. Traj. ad Rhen., ap. Kemink et fill. (Oók in de Acad.
Annalen).
18491870. D e H e i d e l b e r g s c h e C a t e c h i s m u s in 52 Leerredenen3. Twee
Deelen, in 26 Afleveriugen. Amst., H. de Hoogh. - 2e Druk 1872. - 3e goedk. uitg.,
Utr. 1882.
1869. H e t L i c h t o n z e r k e n n i s . Academiepreek4 Utr., K. en Z.
D e Wa t e r g e u z e n . Eene bladzijde uit het Gedenkboek van het Godsbestuur.
(In de ‘Volksbladen’ etc., getit.: ‘Voor driehouderd jaren’). Harderw., Bronsveld.
(Zie ‘Verspr. Geschr.’ II).
H e t l a a t s t e Wo o r d . Toespraak na de Onthulling van het Nation.
Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage, 17 Nov. 1869. 1e-3e Duizend.
Te 'e Hage, bij M.J. Visser. Later opgen. in de Verspr. Geschr.’ II.
Tafereelen van de Geschiedenis der Kerk in Nederland, D. II, 13e Taf: D e
Utrechtsche Hoogeschool.
Aankondiging der E p i s t . a d P i u m IX van F.W. Smits, in de ‘Stemmen voor
Waarh. en Vrede’, bl. 1250 vgg.
1870-1872. C h r i s t e l i j k e D o g m a t i e k . Een handboek voor

1
2

3
4

H o o g d . vert. in de ‘Apol. Zeitst’.
H o l l . vert. in de Godgel. Bijdragen, 1869. 8e 8tuk. Eene andere (grootendeels) in 't Tijdschr.
‘Geloof en Vrijheid’. - H o o g d . vert. in het Nov. Heft van ‘der Beweis des Glaubens’. 1869,
en in ‘Z u m K a m p f u. F r i e d e n ’, II, 1875.
De 3e Zondag vert. in 't H o o g d . in den Catechismus-bundel, ten behoeve der gemeente
van Pillau.
E n g . vert. in ‘the Preacher's Lantern’, 1874.
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Acad. onderwijs en eigen oefening1. Twee Deelen, in 3 stukken. Utr., Kem. en Z.
1870. Wa t t e d o e n ? Toespraak ter opening van de Ned. Herv.
Predikanten-Vereeniging. In het Juni-n0. van de ‘Stemmen voor Waarh. en Vr.’ Zie
Verspr. Geschr.’ III).
D e O o r l o g s b o d e . Tijdpreek in Aug. 18702 `s Gravenh. M.J. Visser.
A d v i e s i n z a k e d e D o o p s f o r m u l e , van J.J. van Oosterzee,
Praeadviseerend lid der Synode. `s Grav., Visser. Later opgen. in de ‘Verspr. Geschr.’
III.
L a n k m o e d i g h e i d e n k r a c h t . Tijdpreek3. Utr., Kemink en Z.
1871. In de ‘Magdalena’, bl. 55 en verv.: D e Z e e r e i s v a n P a u l u s . Eene
Bijbellezing. (Zie ‘Al de Leerr.’ VII).
In ‘Het Eeuwig Evangelie. Christel. Maandschr.’ 1e Afl.: C h r i s t e n d o m en
We r e l d . (Zie ‘Al de Leerr.’ V).
H e r i n n e r i n g a a n Dr. C.C.J. d e R i d d e r , overl. den 3n April 1871. Woorden,
gesproken aan zijn Graf. (Niet in den handel).
1871-1872. Vo o r K e r k e n T h e o l o g i e . Mededeelingen en Bijdragen. Deel
I. (in 4 Aflev.) Utr., Kemink en Z.
Inhoud: De Christus en zijne plaats. Eene Apologet. Voordracht4 - Een nieuwe
Kommentaar op het Evang. van Lukas. - Een belangrijke arbeid voltooid. - Een
gouden Feest. - De Christenlijke Theologie, de wetenschap des Geloofs5. - De
Christendom en Humaniteit. (De Christelijke Godsdienst, de beste Leermeesteresse
der ware Humaniteit. Rectorale Rede, 19 Maart 1869. Uit het Latijn). - Bericht. Voor de Apologetische Bibliotheek. - Apologetisch-Irenische Aphorismen. - Eene
Christelijk-Theologische ‘Internationale’. - Godsdienstvrijheid in Rusland? - De

1

2
3
4

5

E n g . vert. door J.W. Watson en M.J. Evans. London, Hodder and Stoughton, 1874.
Opgenomen in de ‘Theological and Philosophical Library: A. Series of Text-Books, original
and translated, for colleges and uniyersities. Edited by H.B. Smith and Ph. Schaff’.
Z w e e d s c h e vert. door C.L.H. Forslind.. Upsala, Edquist. 1870.
H o o g d . vert. door Meyeringh, in ‘Maneherlei Gahen, und ein Geist’, 1871. III.
H o o g d . vert. door Wortman. Elb., 1871. - Z w e e d s c h e vert. door Forslind. Köpiug,
1873. - E n g . vert. in ‘the Preacher`s Lantern’, 1873. - F r a n s c h e vert. (verkort) in de
‘Revue Théol van Montauban. - H o n g . vert. door Prof. M. von Deàk. 1875.
E n g . vert. in ‘the Preacher's Lantern’. - H o o g d . vert. in ‘Z u m K e m p f u n d
F r i e d e n . II. Sieben Vortr. von Dr. J.J.v.O.’ Gotha, Perthes. (Zie beoord. van dezen Bundel
in de ‘Deutsche Jahrb. für Theol.’ 1875. III).
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Koningin der wetenschappen (Acad. Openingsrede)1. - De Heilverwachting der oude
Heidenwereld. Apolog. Voordracht2. - Avondmaalsverzuim. - Bericht. Bijbelbestrijding. - Theologie of Theosophie?3 - Voor de Apologet. Bibliotheek.
(Vervolg). - Necrologie.
1871. C h r i s t e l i j k e Vo l k s v r e u g d e . Toespraak ter Opening van het achtste
Algem. Evang. Nationaal Zendingsfeest, 9 Aug. 1871. Schiedam. Roelants.
Ve r w o e s t i n g e n H e r s t e l l i n g . Twee Tijdpreeken. Utr., Kem. en Z.
1871-1876. A l d e L e e r r e d e n e n v a n J.J. v a n O o s t e r z e e . Nieuwe,
goedkoope uitgaaf, in twaalf Deelen (66 Afleveringen), met Narede en Register. Te
Schiedam. bij H.A.M. Roelants.
Deel I. ‘Feestbundel’. - D. II en III ‘Leerredenen over vrije stoffen des O.V.’ - D.
IV. ‘Mozes’. - D. V-IX. ‘Leerredenen over vrije stoffen des N. Verb.’ (D. IX.
‘Stemmen van Patmos’). - D. X-XII. ‘Tijdpreeken en Gelegenheidsleerredenen’. (Te zamen 198 Preeken).
1872. B i j e e n v e e r t i g j a r i g A m b t s f e e s t . Feestdronk aan Dr. B. ter Haar,
23 Mei 1870. (Dichtregelen in de ‘Magdalena’).
1872-73. L a a t s t e L e e r r e d e n e n . (Een Bundel van 16 Preeken, die óók zijn
opgenomen in ‘Al de Leerredenen.’ Verschenen in 2 Stukken, te Schied., bij Roelants.
1872-73. H e t C h r i s t e l i j k K e r k j a a r . I-III. Bijdrage in het Christelijk
Maandschrift ‘De Zaaier’, Eerste Jaargang. (Zie ‘Verspr. Geschr.’ III.)
1873. K e r s t g e z a n g . Liturgische Toespraak op den 2en Kerstdag-avond.
Geplaatst in de ‘Magdalena.’ (Later opgenomen in ‘Al de Leerr.’ XII.)
In ‘Altes und Neues. Erbauungsblatt für gebildete evang. Christen.’ 5er Jahrg. N0.
3: ‘D i e M o r g e n r ö t h e d e s H e i l s . (Jes 60 : 5).’
4

1
2
3
4

Z w e e d s c h e vert. door Forslind. Stockholm, Carlson. 1881. - H o o g d . vert. in ‘Zum
Kampf und Fr.’ II.
E n g . vert. in ‘The Preacher`s Lantern’. - Z w e e d s c h e vert. door Forslind, Stockholm,
Carlson. 1879.
E n g . vert. in ‘The Preaeher`s Lantern’. - H o o g d . vert. in den Bundel ‘Zum Kampf u.
Frieden’, II.
Z w e e d s c h e vert., in het ‘Teologisk Tidskriftg, jaarg. 1875, I. Upsala.
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H e b t g i j M i j l i e f ? Leerrede ter bevestiging van P.C. van Oosterzee, als Herder
en Leeraar te Heino. Zwolle, J.P. van Dijk (Zie ‘Al de Leerr.’ XII.)
M a r n i x v a n S i n t A l d e g o n d e . Bijdrage in den Bundel ‘In Memoriam,’
geïllustreerd met schetsen van W. Unger. Haarlem, A.C. Kruseman. (Kleinere uitg.
van dezen Bundel, in 1874.) (Zie ‘Verspr. Geschr.’ II.)
E m a n u e l S w e d e n b o r g , de Noordsche Geestenziener. Eene hist. Schets.1
Amst. H. de Hoogh en C0. - Nieuwe (titel)- uitg. 1880.
O p R e i s . Bladen uit de Portefeuille. Nieuwe, herziene en vermeerderde uitgave.
Leiden, A.W. Sijthoff.
Va n w a a r e n w a a r h e e n ? Eeuwrede op den Jubeldag van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen, 24 Juni 1873, door J.J. v a n
O o s t e r z e e , Voorzitter. (Niet in den handel.) Utr. Gebr. van der Post.
D e o o g s t v a n h e t N o o r d e n . Openingsrede van het Derd. Noordelijk
Evangelisch Zendingsfeest, 9 Juli 1873. 1e-8ste Duizend. Amst. H. de Hoogh en Co.
(Mede opgen. in ‘Al de Leerr.’ XII.)
1873-75. Vo o r K e r k e n T h e o l o g i e . Mededeelingen en Bijdragen. Tweede
Deel in 5 Afleveringen). Utr., Kemink en Z.
Inhoud: Heiligt den krijg! Eene Toespraak. - Iets over de Synode van 1873. - De
Evangelische geschiedenis en het modern Kriticisme2 Voor de Evang. Alliantie te
N.-York.) - Voor de Apologetische Bibliotheek. - Oratte, Meditatie, Tentatie (Acad.
Openingsrede).3 - Billijk misnoegen? Brief aan Dr. A. Kuyper. - Candidaten-nood.
- Een levensteeken. - D.F. Strauss (1835-1874). - De Theologie aan de Hoogeschool.
- Scheiden of zamenblijven? - Voor de Apologet. Bibliotheek. (Vervolg.) - ‘De
zelfoplossing des Christendoms’4 (Acad. Openingsrede). - Eene nieuwe stem vóór
het 4e Evangelie. - Het ‘Leven van

1
2

3
4

Z w e e d s c h e vert. door Forslind. Lund., 1873.
E n g . vert. in de ‘Proceedings’ etc. van de ‘Evang. Alliance,’ p. 238-249 (comp. p. 734-35).
- Z w e e d s c h e vert. Stockholm, Palmquist. - H o o g d . vert. door Meyeringh, in den
Bundel ‘Zum Kampf und Frieden,’ II. 1875.
H o o g d . vert. t.a.p. - E n g . vert. in ‘the Preacher's Lantren,’ 1874.
H o o g d . vert. in ‘Der Beweis des Glaubens,’ 1875. I., en in den Bundel: ‘Zum Kampf u.
Frieden,’ II.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

97
Jezus’ (1865-1875). - Hooger heiliging1. - Hervorming van Eeredienst. - Voor de
Apologetische Bibliotheek. (Slot.)
1873. G e e n D a g e r a a d . Tijdpreek2 over Jes. 8:20. Uitgesproken te 's
Gravenhage. 3e Duizend. Amst. H. de Hoogh en C0 (Zic ‘Al de Leerr.’ XII.)
Een Opstel in ‘Mancherlei Gaben, und ein Geist’ (over Jes. 11 1-10).
1874. Va d e r l a n d s c h e J u b e l g r o e t . Openlngsrede van het Zilveren
Kroningsfeest te Utrecht, 11 Mei. Amst., H. de Hoogh en C0. (Zie ‘Verspr. Geschr.’
II.)
D i c h t e r b i j G o d . Inwijdingsrede der Evangelisch-Protestantsche badkapel
te Scheveningen. Met photogr. afbeelding van het gebouw. Amst., H. de Hoogh en
C0. (Mede opgen. in ‘Al de Leerr.’ XII.)
1874-1875. H e t J a a r d e s H e i l s . Levenswoorden voor iederen dag. Een
Christelijk Huisboek.3 (In 2 Stukken. I. De Feestelijke Helft des Jaars. - II. De
Feestelooze Helft. Juni-Dec.) Amst., Kirberger.
1874. Wa t z i j n d e z e v o o r z o o v e l e n ? Rede voor de inwendige zending
te Amsterdam. (Later mede opgenomen in ‘Al de Leerr.’ XII.)
1875. In de ‘Magdalena,’ bl. 129-136: Woorden, gesproken bij de plaatsing van
den Gedenksteen op het graf van Ds. J.H. Bösken. (Ook te vinden in het geschrift,
get.: ‘I n M e m o r i a m ,’ als manuscr. gedrukt bij Kemink en Z. 1873.)
1875-1876. C h r i s t e l i j k e D o g m a t i e k , Een Handboek enz. Tweede, herziene
en vermeerderde Druk. Twee Deelen (in 4 Stukken.) Utr., Kemink en Zoon.
1875. H e t i d e a a l d e r G e m e e n t e . Hervormingsleerrede4. Utr., Kem. en Z.
(Zie ‘Al de Leerr.’ XII.)
Av o n d - o f M o r g e n w o l k e n ? Acad. Openingsrede. In ‘de Stemmen voor
Waarh. en Vrede’ van Dec. (Zie ‘Verspr. Geschr.’ III.)
U i t d e R e i s p o r t e f e u i l l e . Bijdrage in ‘Zaaier, Christel.

1
2
3
4

Z w e e d s c h e vert. door Forslind. Upsala, Edquist, 1876.
E n g .-A m e r i k . vert. in ‘The Christian Intelligencer.’
E n g . vert. door C. Spence. Edinb., Clark. - Z w e e d s c h e vert. door Dr. J.H. Björnstrom.
Stockholm, Beijers. 1877.
E n g . vert. door M.J. Evans, in ‘The family Treasury. A monthly Magazine.’ I, 1876.
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Maandschrift onder red. van Dr. M. Cohen Stuart.’ 3e Jaarg. Sept.-Aflev.
1876. In de ‘Magdalena,’ blz. 131-148: ‘D e K a n a n e e s c h e v r o u w .’
H o o g e r o n d e r w i j s . Rede ter godsd. opening van het Academiejaar. Amst.,
Het Evangel. Verbond.
D e D o g m a t i e k e n h a r e To e k o m s t . Toespraak bij de hervatting der
lessen. Utr., Kem. en Z.
1877. Twee Bijdragen in de ‘Magdalena’: E e n w o o r d o p h e t Z i l v e r e n
H u w e l i j k s f e e s t v a n J. B o s b o o m en A.L.G. To u s s a i n t . Alsmede: E e n
S a b b a t h s l i e d v a n G. Te r s t e e g e n .1
D e S p a a n s c h e F a u s t . Voorlezing over een drama van C a l d e r o n . Geplaatst
in het Januari-n0. van de ‘Stemmen v.W. en Vr.’ (Zie ‘Verspr. Geschr.’ I.)
1877-1878. P r a c t i s c h e T h e o l o g i e . Een handboek voor jeugdige
Godgeleerden.2 In twee Deelen. Utrecht Kemink en Zoon.
1877. Ve r s p r e i d e G e s c h r i f t e n . Eerste Deel. Christelijk-Litterarische
Opstellen. Amsterd., Het Evangelisch Verbond.
Inhoud: De betrekking van Göthe tot het Christendom. - Dichterlijk Genie. Eene
Schiller-studie. - Iets over Da Costa. - Eene ziel na den dood. J.L. Heibergs gedicht
van dien naam besproken. - De Vrouw en de nieuwe Litteratuur. - De Spaansche
Faust.
H e t v a s t e F u n d a m e n t . Leerrede bij het aftreden als Academieprediker3. 2e
Duizend. Amsterdam A. van Oosterzee.
E v a n g e l i e a r b e i d . Leerrede ter bevestiging van H.H. Veder te Valkenburg.
Amst. A.v.O.
1878. H e t L i c h t i n h e t D u i s t e r . Leerrede, uitgesproken te 's Hage, 10
Febr. - Amst., A.v.O.
D e P s a l m d e s L e v e n s . Leerrede uitgesproken te Rotterdam, 5 Mei - Amst,
A.v.O.

1
2

3

Opgenomen in den Liederenbundel voor Christelijke samenkomsten te Enschede.
(Recensie door Dr. M. Cohen Stuart, in de ‘Stemmen’ van 1878.) H o o g d . vert. in 2 BB.)
door A. Matthiä en A. Petry. Heilbronn, Gebr. Hennlnger. 1878. In de ‘Theological and
Philosophical Library; A Series’ etc. Ed. by Smith and Schaff. - D e e n s c h e vert. door M.
Th. Becher. Kopenhagen, 1881.
Zie ‘The Family Treasury’ van Sept. 1877.
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Ve r s p r e i d e G e s c h r i f t e n . Tweede Deel: Christelijk-Historische Opstellen.
Amst., Het Evang. Verbond.
Inhoud: Nineveh en de H. Schrift. - De Ruïnen van Tyrus. - Het Avondmaal en
de Heilige Kunst. - De vriendinnen van Christus in het graf. - Twee Protestantsche
kerken. (De Zuiderkerk te Rotterdam. - De Groote Kerk te Rott.) - De Watergeuzen.
- Marnix van Sint Aldegonde. - Een papieren Noodmunt. - Het Evangelie in Italië.
- Bij het Nationaal Monument (1863-1869). (De eerste Steen. - Het laatste Woord).
- Vaderlandsche Jubelgroet (1874).
N o g e e n m a a l : D e D o g m a t i e k d e r t o e k o m s t . Brief aan Prof. Dr.
G.H. Lamers. (In het theol. Tijdschrift, de ‘Studiën.’
P a r t i j k e u s e n P a r t i j z u c h t . Acad. openingsrede. Utr., Kem. en Zoon.
‘T h e S o n o f M a n ,’ in ‘the Princeton Review,’ van Juli.
Bijdragen in Herzog's Real-Encyclop., in ‘Halte was du hast, in ‘The Family
Treasury.’
1879. H o l l a n d t e B a z e l (1 Sept. 1879). Verslag, uitgebracht op de zevende
Algem. vergadering van het Evangel. Verbond1. (De H o l l . tekst is geplaatst in de
‘Stemmen’ etc. van Oct. Den H o o g d . tekst vindt men in de ‘Berichte und Reden,’
uitgeg. door Prof. Dr. C.J. Riggenbach, 1, S. 109 fgg.)
L e v e n s b e r i c h t v a n Dr- M. C o h e n S t u a r t , in de werken van de
Maatschappij der Ned. Letterk. (Zie ‘Verspr. Geschr.’ III).
In het Kerstmisnommer van de ‘Protestantsehe Illustratie,’ 1e Jaarg. N0. 24, een
Stuk: ‘Vo o r d e K e r s t d a g e n .’
Bijdragen in Herzog's Theol. Encyclop., en in ‘Halte was du hast.’
1880. In de ‘Magdalena,’ bl. 81-93: ‘v o o r d e Z o n d a g s c h o o l .’ Toespraak,
in de Marnixzaal te Utrecht gehouden.
G o d s d i e n s t v r i j h e i d i n B o h e m e . (In de ‘Stemmen’ etc. van Maart, bl.
375 vgg.
D e C h r i s t e l i j k e O e f e n s c h o o l . Juni-n0. van ‘Het Eeuwig Evangelie.’
B e t h a n i ë , in ‘de Protest. Illustratie,’ 2e Jaarg. N0. 8.
Het conflict tusschen Geloof en Rationalisme in

1

E n g . vert. door M.J. E v a n s , in ‘The Catholic Presbyterian’, van Dec. 1879.
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H o l l a n d . Rapport, ten behoeve van het ‘Panpresbyterian Council’ te Philadelphia
(Holl. tekrt in de ‘Stemmen’ etc. van Oct. - E n g . tekst in het ‘Report of Proceedings’
etc.)
Ve r s p r e i d e G e s c h r i f t e n . Derde Deel: Christelijk-Kerkelijke opstellen.
Amst., Het Evang. Verbond.
Inhoud: Het Christelijk Kerkjaar. - Thomas à Kempis. - Reformatie en Revolutie.
- Advies in zake de Doopsformule. - Wat te doen? - Twee Brieven (I. Ook al Modern?
- II. Wonder of ongerijmdheid?) - Avond- of Morgenwolken? - Iets over de methode
der gewijde welsprekendheid. - Iets over Adolphe Monod. - Necrologie: Abraham
des Amorie van der Hoeven Jr. - Hermanus Bouman. - Isaäc Johannes Dermout. Martinus Cohen Stuart. N a v e e r t i g j a r e n . Toespraak bij de hervatting der lessen. Utr., Kemink en
Zoon.
R e p l i e k aan Dr. A. Kuyper en Dr. Ph. J. Hoedemaker, in ‘de Heraut’ van 14
Nov. Zie de Bijlagen achter den 1n Druk van ‘Uit mijn Levensboek.’
1881. In de ‘Magdalena,’ bl. 145 vgg.: ‘U i t m i j n T r o o s t b i j b e l . (E e n
F r a g m e n t .) I-V.
G e n a d e e n Wa a r h e i d . Laatste Geloofsgetuigenissen (10 Leerredenen.) Utr.,
Kemink en Z.
G e n a d e v o o r G e n a d e . Gedachteniswoord na veertigjarigen Evangeliedienst.
Uitgesproken 6 Febr. 1881. 2e Duizend1. Utr., J. Bijleveld.
A m e r i k a a n s c h e T h e o l o g i s c h e L i t t e r a t u u r .2 (In de ‘Stemmen’ etc.
van Juni.)
D e G e e s t , d i e l e v e n d m a a k t . Een Pinkstergroet. (In ‘de Protest. Illustratie,’
3e Jaarg. No. 16.)
Vo o r u i t g a n g . Academ. openingsrede. Utrecht, C.H.E. Breijer.
U i t m i j n t r o o s t b i j b e l . VI-X. In ‘de Protestantsche Illustratie’ van December.
1882. E e n D o o d b r i e f i n d e n H e r f s t . In de ‘Magdalena.’
T h e o p n e u s t i e . Brief aan een vriend over de Ingeving der Heilige Schriften.
Utr., Kemink en Z.
W i j s b e g e e r t e v a n d e n G o d s d i e n s t . Schets der lessen van J.J. van
Oosterzee. Utr., Kemink en Z.

1
2

H o o g d . vert. in ‘Der Beweis des Glaubens,’ Maart 1882. - In ‘the Christian Intelligencer,’
31 Aug. 1881: ‘A few Pearls’ etc. (eene Eng. Bloemlezing).
E n g . vert. in ‘The Catholic Presbyterian’, Jan. 1882.
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U i t m i j n T r o o s t b i j b e l . Iets voor stillen in den lande.1 Door J.J. van Oosterzee,
in leven Hoogl. te Utrecht. Ald., bij Kemink en Z.
1883. U i t m i j n L e v e n s b o e k . Voor mijne Vrienden.2 Door J.J. van Oosterzee,
in leven Hoogl. te Utrecht. Ald., bij Kemink en Zoon.
In de ‘Magdalena’ van 1883, blz. 1 vgg., eenige Dichtregelen, get.: ‘I n
M e m o r i a m . Aan J.I.D. (16 Juni '41-'81).’
‘Z i e h e t L a m G o d s .’ Twaalf Lijdenspreeken van J.J. van Oosterzee, in leven
Hoogl. te Utrecht. Ald., bij Kemink en Z.
Vo o r r e d e n e n .
1848. Voor ‘C h r i s t e n d o m e n O n g e l o o f .’ Twintig Voorlezingen enz. door
Dr. D. Schenkel. Uit het Hoogd. - Rott.
Voor de ‘Voorlezingen over het K a t h o l i c i s m e e n P r o t e s t a n t i s m e ,’
door Dr. H.W.J. Thiersch. Uit het Hoogd. 2 DD.) - Utr.
1858. Voor ‘D e w o o r d e n d e s H e e r e n ,’ door R. Stier. I. Uit 't Hoogd. Rott.
Voor ‘Het leven van M a t t h i a s C l a u d i u s , den Wandsbecker Bode.’ Naar 't
Hoogd. van W. Herbst. - Utr.
1862. Voor ‘M o d e r n e T h e o l o g i e i n D u i t s c h -Z w i t s e r l a n d ,
beoordeeld door Dr. C.J. Riggenbach. Ten spiegel aan Nederland voorgehouden door
Dr. J.J. van Oosterzee.’ Uit 't Hoogd. - Rott.
1863. Voor ‘Tw i j f e l z u c h t .’ Naar het Engelsch van Dr. W.C. Magee. - Amst.
Voor de ‘G e s c h i e d e n i s d e r H e r v o r m i n g i n E u r o p a t e n t i j d e
v a n C a l v i j n ,’ door Prof. J.H. Merle d'Aubigné 5 DD. Uit het Fransch. - Rott.
1866. Voor ‘J e z u s C h r i s t u s , h e t Wo n d e r d e r G e s c h i e d e n i s .’ Door
Dr. Ph. Schaff. Uit het Hoogd. - Gron.
Voor de ‘G e s c h i e d e n i s v a n h e t R a t i o n a l i s m e ,’ door Dr. A. Tholuck.
Eerste Gedeelte. Uit het Hoogd. - Tiel.
1867. Voor ‘B l o e m e n o p B i j b e l s c h e n g r o n d ’ (van Ds. v.d.L.).
Voor ‘G r a s h a l m e n e n B l o e m e n , verzameld uit de Werken van Frederica
Bremer.’

1
2

Eene E n g . vert. is in bewerking.
Eene H o o g d . en E n g . vert. zijn in bewerking.
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Voor ‘d e We r k e n v a n F l a v i u s J o s e p h u s .’ Nieuwe uitgave, door W.A.
Terwogt. - Dordr.
1870. Voor ‘C h r i s t e l i j k e To e s p r a k e n i n d e K i n d e r k e r k t e
U t r e c h t ’ van C.J. Molenkamp. - Utr.
(Aanbeveling van) ‘D e G o d s d i e n s t e n d e r We r e l d ’ door Dr. J. Gardner
2 DD. Uit het Engelsch. - Nieuwediep.
1872. Voor den ‘B i j b e l v o o r d e J e u g d ,’ door E. Gerdes. - Haarl.
1873. Voor ‘D e E v a n g e l i s c h e b e w e g i n g i n S p a n j e ,’ door Dr. H.
Dalton. Uit 't Hoogd. - Amst.
1878. Voor ‘P a u l u s t e w a t e r e n t e l a n d ,’ door O. Funcke. Uit 't Hoogd.
- Rott.
1879. Voor ‘Te r G e d a c h t e n i s .’ Twaalf Leerredenen van wijlen Dr. M. Cohen
Stuart. - Arnh.
Voor ‘D e n i e u w e C h r i s t o t e r p e .’ Een Jaarboek, uitgegeven door R. Kögel,
W. Baur en E. Frommel. Eerste Jaarg. Uit 't Hoogd. - Rott.
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Levensbericht van Mr. J.A. Jolles.
Door het bestuur onzer Leidsche Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
uitgenoodigd om een levensbericht van mijn' onlangs overleden vriend te stellen,
voldoe ik gaarne aan dit verzoek. Hoe welkom deze gelegenheid zijn moge om eene
hulde te brengen aan zijne nagedachtenis, zal ik toch, ingevolge het billijk verlangen
van dat bestuur, mij van een lofrede onthouden en mij tot eene beknopte schets
beperken.
Jolle Albertus Jolles werd op 28 December 1814 te Amsterdam geboren. Zijn
vader, een koopman, den goeden aanleg van dezen zoon in diens eerste opleiding
bespeurende, (het was de eerste zoon, hem geschonken nà het bezit van vier dochters)
besloot om hem te laten studeren. Aan het destijds aan uitmuntende studenten zoo
rijke Athenaeum illustre van Amsterdam was hij, van 1832 tot 1837, de tijdgenoot
van J. Messchert van Vollenhoven, M.H. Godefroi en F.F. Karseboom, die later
allen, gelijk hij zelf, leden werden van het parket bij de Amsterdamsche
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rechtbank, voorts bevriend met D. Portielje, J. van de Poll en C.J. Fortuijn, die, hoe
kort ook hun levensduur wezen mogt, allen zich in de rechtsgeleerde wereld een'
onvergankelijken naam hebben verworven. In de rechten en in de letteren studerende,
werkte hij, zooals hij zelf heeft opgeteekend, in zijn tweede collegiejaar veel zamen
met den toen slechts veertienjarigen medestudent J. Heemskerk Azn., met wien hij
later, bij allengs meer uiteenloopende politieke richting, altijd op vriendschappelijken
voet gebleven is. Onder de hoogleeraren, tot welke hij zich het meest voelde
aangetrokken, noemde hij D.J. van Lennep, C.A. den Tex en N.G. van Kampen, ten
wiens huize hij in betrekking kwam met den theologant J.J. Prins, thans hoogleeraar
te Leiden.
Aangenaam en gemakkelijk in den omgang, werden hem, als student, reeds allerlei
betrekkingen opgedragen, die wel getuigen, dat men bij het corps gezien is, maar
die, hoe eervol, tijdroovend zijn, zooals het lidmaatschap in den Senaat, in de redactie
van den almanak, en in het bestuur der Studenten-Societeit. Desniettemin had hij
zijne vijf studiejaren zoo wel besteed, dat hij op 18 Maart 1837 promoveerde in de
philologie en in de rechten, op twee dissertatiën ‘De varia liberatis sacrorum in
patria nostra conditione’. Het eerste deel, historisch-letterkundig, loopt van de eerste
sporen van verzet tegen den gewetensdwang hier te lande tot aan den dood van Prins
Willem I, en het tweede of publiekrechtelijke deel loopt van dien tijd tot aan de groote
vergadering in 1651. Voor het letterkundig gedeelte had hij prof. Siegenbeek tot
promotor, voor het rechtsgeleerd gedeelte Thorbecke. Hij werd tot litterarum en juris
utriusque doctor bevorderd met den hoogsten graad.
Gelijk alle jonge advokaten aanvankelijk zonder werk en toch naar gezetten arbeid
hakend, bezorgde hij zich bezigheid door voor zijn' ouderen confrère Mr. G.I. de
Martini,
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die eene uitgave der nieuw ingevoerde Wetboeken met aanteekeningen in het licht
wilde geven, zich met de bewerking van het Wetboek van strafvordering te belasten.
- Weldra vond hij evenwel een vasten werkkring door zijne aanstelling tot
commies-redacteur aan het Stadhuis te Amsterdam. Hoewel hij daar drie jaren
werkzaam bleef bij de afdeeling voor Armwezen en Onderwijs, zag hij toch
verlangend uit naar eene plaatsing bij de rechterlijke macht. Dit gelukte hem in 1841.
Toen namelijk, ten gevolge der bij de grondwetsherziening van 1840 tot stand
gebrachte splitsing der provincie Holland in twee provinciën, Noorden Zuid-Holland,
bij de Wet van 26 Mei 1841 (Stbl. N0 16) de Criminele Regtbank in Holland was
opgeheven en aan Noord-Holland niet langer zijn Gerechtshof onthouden werd, in
welks bezit alle overige provinciën waren, zelfs Drenthe niet uitgezonderd, werd het
personeel van het collegie, dat van naam en werkkring veranderde, eenigzins
uitgebreid, en werden o.a. de toenmalige Burgemeester, vroeger Officier van Justitie,
Mr. W.D. Cramer, tot Vice-President en Jolles tot Substituut-Griffier bij dat nieuwe
Hof benoemd.
Al was die betrekking, bij vele kleine gerechtshoven weinig beteekenend, eene
zeer werkzame bij het Noord-Hollandsche, toch liet hij zich vele zoogenaamde
bijbaantjes welgevallen, en was hij verscheidene jaren medebestuurder eener afdeeling
der maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’, Curator der Stads-armenscholen,
bestuurder der Hollandsche Maatschappij voor fraaije Kunsten en Wetenschappen,
Secretaris van het Bijbelgenootschap, medebestuurder van het Genootschap tot
zedelijke verbetering der gevangenen en lid der Commissie van Administratie over
de gevangenissen te Amsterdam, waarin hij zich als een ijverig voorstander der
celstraf deed kennen. Aan vele andere, somtijds lastige, tijdelijke commissiën nam
hij deel. Zoo was hij later, in de jaren 1855 en 1861, telkens een
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zeer werkzaam lid en in laatstgemeld jaar Voorzitter der toen zamengestelde
Amsterdamsche Commissiën tot algemeene voorziening in den watersnood, waarbij
hij zijne bemoeiingen niet bepaalde tot het inzamelen van giften in geld en
kleedingstukken, maar zich met den toenmaligen Wethouder B.J. Momma naar de
zwaarst geteisterde streken begaf om op de plaats zelve degenen te helpen, die de
meeste hulp behoefden.
Maar door de vermelding dezer velerlei bemoeiingen wordt te verre
vooruitgeloopen in de chronologische orde. Om dan tot zijne openbare betrekking
terug te keeren, zij hier vermeld, dat hij in den aanvang van 1846 uit zijn
ondergeschikt ambt bij het provinciaal gerechtshof werd overgeplaatst als
Substituut-Officier van Justitie bij de Amsterdamsche rechtbank, een overgang, vurig
door hem begeerd, en waarvoor hij, bij goede rechtskennis, de beste eigenschap bezat
in de gaaf om vlug voor de vuist te spreken. Van die gelukkige gave gaf hij vaak
blijken door het houden van toespraken bij plechtige gelegenheden.
Meermalen heeft Jolles betuigd, dat zijne betrekking van Substituut-Officier hem
de aangenaamste herinneringen heeft achtergelaten. Hij volgde daarin op aan Godefroi,
die tot raadsheer in het Hof was bevorderd. Vermits het hoofd van het parket, Mr.
Zweerts, toen aan eene ziekte leed, welke hem weinige weken daarna ten grave zou
sleepen, viel mij, als oudsten Substituut, de eer te beurt om den nieuw benoemden
ambtgenoot bij zijne installatie toe te spreken. In het door mij gesteld levensbericht
van Mr. F.F. Karseboom (bijl. tot de handelingen dezer Maatschappij over 1879)
werd reeds gewezen op de vele verwisselingen van personen, die in het parket der
Amsterdamsche rechtbank toenmaals plaats grepen. - Toen, op voordracht van den
Minister Nedermijer van Rosenthal, bij Koninklijk Besluit van 17 December 1851
(Stbl. N0 166) in vijf districten, waarin het rijk verdeeld werd voor
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deze nieuwe regeling, Directeuren van Rijkspolitie zouden aangesteld worden, viel
aan Jolles eene benoeming tot die betrekking te beurt in het vierde district, bevattende
de provinciën Noord-Holland en Utrecht. Die werkkring was echter van korten duur.
Reeds bij de eerstvolgende begrooting van uitgaven voor het departement van Justitie
over 1853 werd het artikel, waaruit de bezoldigingen dier Directeuren gekweten
moesten worden, in de 2de kamer der Staten-Generaal afgestemd, en ten gevolge
daarvan werden die titularissen met ult0. December 1852 eervol ontslagen. Maar nu
was het toeval Jolles gunstig, zoodat hij niet lang werkeloos behoefde te blijven. De
Advokaat-Generaal bij het Noord-Hollandsch gerechtshof Jhr. Mr. Jo. de Bosch
Kemper was hoogleeraar aan het Athenaeum lllustre geworden, en reeds op 18 Januari
1853 werd Jolles in diens plaats tot Advokaat-Generaal benoemd. Achtereenvolgens
werd hij nu ook gekozen tot lid van den gemeenteraad en tot lid der provinciale
staten. Te dezer gelegenheid zij tevens vermeld, dat hij in 1856 lid werd van de
Leidsche maatschappij der Nederlandsche letterkunde en in 1859 lid van het
provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen, in welke beide
vereenigingen hij meermalen de jaarlijksche algemeene vergaderingen heeft
bijgewoond: - en voorts zij aangeteekend, dat hij in September 1861 benoemd werd
tot ridder der orde van den Nederlandschen leeuw. Meermalen gaf hij te kennen, dat de overgang uit het parket der rechtbank naar
dat van het Hof hem wèl verhooging in rang, maar geenszins vermeerdering van
genoegen had aangebracht. Acht jaren bleef hij Advokaat-generaal, en men kan in
het regtsgeleerd bijblad van die jaren menig blijk vinden van zijne werkzaamheid.
Genoeg zij het te wijzen op twee opstellen van zijne hand in de nieuwe bijdr. voor
regtsgeleerdheid en wetgeving, in 1853 en 1856, beide over de cellulaire gevangenis
en over het stelsel
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van eenzame opsluiting, - onderwerpen, welke hij altijd gaarne behandelde.
In 1861 werd hij door den Minister van Heemstra aangezocht om Minister van
hervormde eeredienst te worden en, niet ongenegen om het parket van het Hof te
verlaten, stemde hij toe en werd door Zijne Majesteit de portefeuille van dat klein
departement hem in handen gegeven. Hoewel dat ministerie weinig naar buiten
werkte, gaf het hem, gelijk hij verklaarde, toch vrij veel te doen, daar hij de hem
toevertrouwde belangen op een' anderen voet wilde brengen, dan zijne voorgangers
het gebracht of gelaten hadden. Wilden dezen den sinds jaren bestaanden toestand
liefst onveranderd behouden, hem kwam die toestand niet langer houdbaar voor.
Zonder het gewicht der kerkgenootschappen in den staat te verkleinen, stelde hij
eene scheiding van kerk en staat op den voorgrond. Onderscheidene besluiten, die
de inmenging der regeering in kerkelijke zaken regelden of goedkeuring op zuiver
kerkelijke belangen voorschreven, droeg hij aan den Koning ter intrekking voor. Op
zijn voorstel kwam de Wet van 16 December 1861 (Stbl. n0. 124) tot stand waarbij
het collatierecht, voor zoover het aan den staat behoort, werd opgeheven. Ook
beproefde hij om eene herziening der kerkelijke reglementen te bevorderen en droeg
hij het voorbereidend onderzoek daarvan op aan eene kommissie, waarin hij wel
zorgde, dat o.a. de hoogleeraar Prins en de predikant Spijker werden benoemd. Een
vrij moeielijk werk ondernam hij door het bewerken en voordragen eener wettelijke
regeling der kerkelijke pensioenen. Een daartoe strekkend wetsontwerp werd
ingediend bij de tweede kamer der Staten-Generaal, maar kwam aldaar niet in
behandeling uithoofde der in 1862 plaats grijpende opheffing der beide Departementen
van Eeredienst. Hij trad alzoo toen als Minister af, maar teekende zelf dienaangaande
op dat hij, hoezeer een voorstander van eene billijke en op goede
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grondslagen rustende scheiding van kerk en staat, toch meende, dat de groote
voortvarendheid van Thorbecke om reeds toen die twee afzonderlijke Departementen
af te schaffen, de goede regeling dier aangelegenheden benadeeld heeft. De opheffing
der departementen van eeredienst geschiedde namelijk ten gevolge der tweede
optreding van Thorbecke als hoofd van het Ministerie, in Febr. 1862.
Bij eene in Juni 1862 ontstane vacature in den Hoogen Raad der Nederlanden,
korten tijd dus na zijne aftreding als Minister, werd Jolles door de tweede kamer der
Staten-Generaal als eerste kandidaat op de voordracht geplaatst en op 2 Juli 1862
door Zijne Majesteit tot lid van dat hoogste rechterlijk collegie benoemd, waar hij
zitting kreeg in de kamer voor strafzaken.
Drukke bemoeijingen heeft hij zich in 1869 getroost, toen het internationaal congres
tot bevordering der Statistiek te 's-Gravenhage te zamen kwam. Als lid der dirigerende
kommissie en later als president der sectie voor de gerechtelijke Statistiek, gaf hij
zich veel moeite en werk daarvoor, en leverde hij daarin twee bijdragen, eene over
l'assistance judiciaire gratuite en eene over l'organisation judiciaire.
Al vroeger was hij aangezocht geworden om zich de portefeuille van het Ministerie
van Justitie te laten welgevallen. Had hij toen gemeend die taak niet te kunnen
aanvaarden, thans, in Januari 1871, toen Thorbecke voor den derden keer door den
Koning met de zamenstelling van een Ministerie was belast en zelf weder aan het
hoofd kwam van het departement van binnenlandsche zaken, werd Jolles door zijnen
vroegeren promotor geroepen als collega voor 't departement van Justitie. Dat derde
ministerie Thorbecke bleef anderhalfjaar aan het bewind, en in dien betrekkelijk
korten tijd heeft Jolles vrij belangrijke maatregelen tot stand mogen brengen. Eene
vluchtige opsomming dier maatregelen, op zijne voordrachten genomen, kan dit
getuigen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

110
Daartoe mag in de eerste plaats gerekend worden de Wet van 24 Juli 1871 (Stbl. n0.
84) tot wijziging van art. 7 der Wet van 29 Juni 1854, en strekkende om den rechter
de bevoegdheid te geven om tot een celstraf van twee jaren te kunnen veroordeelen.
Toen in 1851 het stelsel van eenzame opsluiting werd ingevoerd, bepaalde art. 1 der
daartoe strekkende Wet van 28 Juni 1851 (Stbl. No. 68.) het maximum dier straf op
zes maanden. Bij de reeds genoemde Wet van 1854 werd het maximum der cellulaire
gevangenisstraf tot één jaar uitgebreid. Aan Jolles, den grooten voorstander dier soort
van gevangenzetting, viel het genoegen ten deel, de door hem nu voorgestelde nieuwe
uitbreiding dier straf tot twee jaren in de 2de kamer der Staten-Generaal met 53
stemmen tegen één en in de eerste kamer met algemeene stemmen te zien
aangenomen.
Ook aan het door hem en zijnen ambtgenoot baron Gericke van Herwijnen, Minister
van buitenlandsche zaken, opgemaakt ontwerp van wet, tot regeling van de
bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten en
van de consulaire regtsmagt, door de beide Ministers met talent verdedigd, viel een
algemeene bijval in de Staten-Generaal ten deel. Het werd de wet van 25 Juli 1871
(Stbl. n0. 91.) Van niet minder gewicht was de totstandbrenging der wet van 12 April 1872 (Stbl.
0
n . 25) tot afkoopbaarstelling der tienden. De regeling van dat moeijelijk onderwerp
en de verdediging der voordracht in de Staten-Generaal deden den rechtsgeleerden
Minister alle eer aan, en eene overgroote meerderheid in de tweede kamer drukte er
het zegel op. Zelfs in de eerste kamer, waar vroeger voordrachten tot opruiming der
tienden schipbreuk hadden geleden, werd dit ontwerp, na eene belangrijke discussie,
met 26 tegen 8 stemmen aangenomen.
Eindelijk - om nu niet te gewagen van de minder belangrijke wet van 12 April
1872 (Stbl. n0. 23), straf stel-
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lende op dë vernieling en onbruikbaarmaking van schepen en andere vaartuigen door
andere, dan de in art. 434 en 435 van het Wetboek van Strafrecht genoemde, middelen;
- moet aan Jolles de eer worden gegeven, dat op zijne voordracht de wet van dezelfde
dagteekening (Stbl. n0. 24.) tot stand kwam, tot vervanging van art. 414, 415 en 416
W.b.v. Strafrecht, (straf stellende op de werkstakingen door arbeiders) door andere
bepalingen. De strijd over dat ontwerp was hevig in de Staten-Generaal. Men zag er
in een al te gedienstig toegeven aan den aandrang van Mr. van Houten; men vond er
eene socialistische strekking in, en wat niet al meer. Onder de heftigste tegenstanders
van den voorgestelden maatregel behoorden zijne oude studievrienden Godefroi en
Heemskerk Azn., maar toch zag de Minister, na langdurige discussie, de voordracht
in de 2de kamer aangenomen met 37 tegen 34 stemmen. Opmerkelijk is het, dat in
de eerste kamer, waar elf leden zich tegen de voordracht verklaarden, welke ook daar
toch de meerderheid verwierf, zijn grootste bestrijder was zijn oud-collega Messchert
van Vollenhoven. Men denkt daarbij onwillekeurig aan een bekend spreekwoord.
Ook de beide door Jolles verdedigde begrootingen werden met eenparige stemmen
aangenomen; en het mag gezegd worden, dat hij zich in de blakende gunst der
volksvertegenwoordigers verheugde, - en toch liep zijn ministerieel leven allengs
ten einde. Het Ministerie waarvan hij deel uitmaakte, verzwakte, waartoe verschillende
oorzaken zamenwerkten. Daartoe droeg de gedurige afwisseling van Ministers van
oorlog bij, terwijl Thorbecke bij zijne optreding de regeling der defensie wat sterk
had vooropgesteld als de taak van het hernieuwd regeeringsbeleid. Voorts had de
verwerping der door den Minister van financiën Blussé voorgestelde
inkomsten-belasting ook reeds een gevoeligen schok aan het Ministerie gegeven.
Maar, - en dit was wel de voornaamste oorzaak van de kabinetsverzwak-
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king, - de bejaarde leider werd ziekelijk en kon zich dus minder met het bestuur
bemoeien; bij deze laatste optreding kon men reeds terstond van den premier zeggen:
quantum mutatus ab illo! en zijn dood, op 4 Juni 1872, was beslissend voor de
uiteenspatting van het kabinet. Een nieuw Ministerie trad op, met de Vries aan het
hoofd; in dezelfde richting dreef het bewind voort: 't was slechts verandering van
personeel, niet van beginselen.
Jolles werd, terstond na zijne aftreding als Minister, te Amsterdam tot lid van de
tweede kamer der Staten-Generaal gekozen. Een jaar heeft hij dat mandaat vervuld,
en daarna legde hij zelf de betuiging af, dat hij de eigenaardige moeielijkheid had
ondervonden om lid van de tweede kamer te zijn onmiddelijk na de aftreding als
Minister. Nu er een liberaal kabinet weder aan de groene tafel zat, met Mr. de Vries
voor Justitie en Mr. Geertsema voor binnenlandsche Zaken, werd Jolles in den regel
onder de voorstanders der bewindslieden geteld. Maar ik mag te dezer gelegenheid
den vaak bij mij gerezen twijfel niet verbergen, of niet eene bepaling wenschelijk
ware, dat pas afgetreden hoofden van Ministeriële departementen niet terstond
moesten kunnen optreden als leden der Staten-Generaal. Moet het bezwaar erkend
worden, in zoodanig verbod gelegen, toch rijst de vraag, of niet de kiesvereenigingen
wèl zouden doen om er op te letten, en of zij niet moesten nalaten om pas afgetreden
Ministers terstond weder kandidaten te stellen voor het lidmaatschap der 2de kamer.
Doch dit zal wel, 't is te vreezen, tot de pia vota blijven behooren.
Jolles had een plan van reorganisatie der rechterlijke macht ontworpen - dat eeuwig
struikelblok voor alle Ministers van Justitie nà 1848! - maar hij was niet lang genoeg
in functie gebleven om het te verdedigen. Zijn opvolger de Vries had de
hoofdbeginselen van dat ontwerp behouden en in zijn wetsontwerp overgenomen,
en
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daaronder, (m.i. zeer terecht: ik had datzelfde beproefd in 1859,) de afschaffing der
cassatie in burgerlijke zaken. Overigens had hij in verschillende punten afwijkingen
van het vroeger ontwerp voorgedragen, waarmede Jolles zich natuurlijk minder kon
vereenigen. Toch verklaarde deze nu kamerlid, uit volle overtuiging vóór het ontwerp
van de Vries te zullen stemmen. Het lot van dat ontwerp is bekend. Nadat 24 dagen
lang de discussiën waren gevoerd en al de artikelen, met of zonder amendementen,
na eene uitstekende verdediging waren aangenomen, werd het wetsontwerp bij de
eindstemming met eene meerderheid van twee stemmen verworpen! Op alle plannen
voor rechterlijke organistie hier te lande rust een zonderlinge fataliteit! Ook den
toenmaligen Minister werd de liefelijke ervaring van het Ministerieel leven niet
bespaard.
Dat ook de volksgunst wisselvallig is, ondervond Jolles, toen hij het volgend jaar
als lid der 2de kamer moest aftreden. Hij werd te Amsterdam niet herkozen. Maar op
denzelfden dag, waarop die uitslag bekend werd, stelde de Hooge Raad hem bovenaan
op de aanbevelingslijst, ter vervulling der vacature, ontstaan door het overlijden van
Mr. Crans. In de tweede kamer liep, bij het opmaken der voordacht, zijn kans groot
gevaar. Zelfs bij dat werk der tweede kamer schijnt wel eens op de politieke kleur
te worden gelet. Hoe dit zij, bij eene herstemming tus schen Jolles en Heemskerk
Azn. werden op den eerstgenoemde 33 stemmen uitgebracht, op zijnen mededinger
29, terwijl 4 briefjes in blanco waren. In September 1873 kwam Jolles jure postliminii
in den Hoogen Raad terug, om er nu gedurende zijne verdere levensjaren lid te blijven.
Reeds ééne maand later werd ook J. Heemskerk Azn. zijn ambtgenoot in dat hoogste
rechtelijk collegie; - maar deze bleef er niet zoolang in. Hij werd daarna ten tweeden
male Minister, - vervolgens lid van den Raad van State, en is, terwijl dit wordt
geschreven, nu weder Minister.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

114
Wat Jolles geweest is als lid van den Hoogen Raad, kan uit den aard der zaak slechts
bij zijne ambtgenooten bekend zijn. Daarvan gaf Mr. Coninck Liefsting,
Vice-President van dat Collegie, getuigenis in zijne uitvoerige en schoone rede bij
de begrafenis van Jolles te Eikenduinen, waarin hij den overledene schetste als een
sieraad der rechterlijke macht, een man van gezond verstand en grondige rechtskennis,
die, getrouw aan de beginselen welke hij voorstond, die van andersdenkenden wist
te eerbiedigen, - een man des vredes, die door zijne humaniteit gedreven werd vaak
als bemiddelaar op te treden, waar twee partijen strijd voerden, en die dan de scherpe
kanten der verschillende meeningen wist af te ronden.
Na deze vluchtige schets van 's mans belangrijke ambtelijke loopbaan nu nog een
enkel woord over zijn huisselijk leven en zijn karakter. - In zijn huisselijk leven mogt
ik hem meer dan veertig jaren gadeslaan. Zoowel tijdens zijn eerste huwelijk met
Alida Croockewit, als gedurende zijn tweeden echt met Cornelia Joha. Jaca. den Tex,
bestond er vriendschappelijke omgang tusschen ons en onzer beider gezinnen, en
mijn op veeljarigen vertrouwelijken omgang steunende getuigenis zal geene
tegenspraak ontmoeten, wanneer ik zeg: dat hij een' oprecht godsdienstigen zin had.
In het kerkelijke, gelijk in alles, tot de irenische richting behoorende, maar toch nog
al zeer naar de moderne zijde overhellende, was hij altijd een trouw vereerder der
openbare godsdienstoefenigen; hij gevoelde behoefte aan een stichtelijk en opwekkend
woord. Als vader van een talrijk gezin, bleef hij van droevige verliezen niet
verschoond. Treffend was vooral het afsterven van zijne oudste dochter, op eene reis
door het Hartzgebergte in den zomer van 1854; gedurende dien uitstap - en Jolles
was een groot liefhebber van reistochten, - werd dit zijn kind ongesteld en bezweek
aan die ziekte. Later bezocht hij meer dan eens de begraafplaats te Halberstadt,
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waar het stoffelijk overschot van deze dochter was ter aarde besteld. Zijne
nagedachtenis wordt nu nog, behalve door zijne weduwe, door een drietal kinderen
uit zijn eerste huwelijk en door zeven kinderen uit zijn tweede huwelijk in gezegende
herinnering gehouden. Den oudste zijner zonen mogt hij in dezelfde betrekking aan
het parket van het Noord-Hollandsch gerechtshof geplaatst zien, welke hij eenmaal
zelf had bekleed. Hij had het geluk zich in goede verstandsontwikkeling van al zijn
kroost te mogen verheugen. In zijne laatste levensjaren werd hij, ofschoon opgewekt
in gezelschap, allengs meer en meer zwaartillend. Maar nog was hij in het volle genot
eener onverzwakte gezondheid en helder van geest, toen op 23 December 1882 de
dood hem plotseling nedervelde te midden der zijnen; gelukkig gebeurde dit in zijn
huis en niet op den openbaren weg, gelijk, wel treffend voorzeker! met twee andere
leden van den Hoogen Raad, Mr. Pape en Gockinga, het geval was geweest.
Wat de President van den Hoogen Raad aangaande Mr. Jolles zeide bij de installatie
van diens opvolger Mr. S.J. Hingst op 31 Maart 1883, is volkomen naar waarheid
met deze woorden gezegd geworden: ‘Waar het een' man geldt, die in zijn
veelbewogen leven niet alleen in menige ambtsbetrekking, maar ook op
maatschappelijk, kerkelijk en philantropisch gebied, met zeldzamen ijver, met
onbezweken moed, en steeds met vrucht werkzaam was, zoekt men onwillekeurig
naar de hoofdeigenschappen, die zijne veelzijdige toewijding aan het publiek belang
en de goede resultaten van zijn streven kunnen verklaren. De hoofdeigenschappen
van zijn karakter waren ernst en gemoedelijkheid. Hij geloofde niet enkel wat hij
zag, maar ook het hoogere en betere. Van daar zijn onwrikbaar geloof aan de
mogelijkheid om den gevallen' medemensch weder op te heffen, zijne deelnemende
zorg voor de zedelijke belangen der gevangenen.’
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Door zijn heengaan is mij weder een oud vriend ontvallen. Hoe ouder men wordt,
des te levendiger voelt men hun gemis.
's-G r a v e n h a g e , Mei 1883.
C.H.B. BOOT.
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Levensschets van W.R. Veder.
Geen gewoner verschijnsel in de letterkunde onzes vaderlands, dan dat de kerkleeraar
in eene der afdeelingen van onze Protestantsche kerk te gelijk een warm vriend en
een gelukkig beoefenaar der Nederlandsche letteren in dicht of ondicht is. Om van
de levenden te zwijgen, onder wie terstond schitterende voorbeelden voor onze oogen
oprijzen om deze opmerking te staven, wie denkt onder de afgestorvenen van den
lateren tijd hier niet aan een de Génestet, Heldring, ter Haar, van Oosterzee en anderen
meer?
Dit dubbel beeld nu droeg ook de man, wiens leven ik uitgenoodigd ben in deze
bladen te beschrijven. Ik wensch bij die taak de nuchterheid en soberheid in acht te
nemen, die ons daarbij ten plicht worden gemaakt. Het zal echter mijne schuld niet
zijn, indien deze luchtige schets ook alzoo geene persoonlijkheid te zien geeft,
waarvan ieder beschouwer licht begrijpt, waarom de mare van zijn overlijden bij
zoovelen, die hem gekend en liefgehad hebben, zulk een levendigen en diepen rouw
verwekte - ook bij mij!.....
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William Robert Veder werd den 9 Augustus 1808 te Rotterdam geboren. Goethe
vermeldt in zijne Wahrheit und Dichtung met alle uitvoerigheid, hoedanig bij zijne
geboorte de stand der starren was, als welke bleek alleszins gunstig te wezen; een
voorteeken, dat bij hem door de uitkomst bevestigd is. Ook van Veder kan men
zeggen, dat hij als onder een gelukkig gestarnte zijn intreê in het leven deed. - Hij
had al terstond het voorrecht een paar wakkere ouders te hebben in John Veder en
Tonia van Duijm: gezonde, stevige, krachtige stammen, wier groenheid en frischheid
op een goede, rijpe, welige vrucht kon doen hopen. Ook de grond, waarin die boomen
stonden en tierden, was aan een malsche en vette tuinaarde gelijk. Het ontbrak toch
dien ouderen niet aan de noodige middelen om hun kroost een goede, zorgvolle
opvoeding te geven. Zelfs de lucht der vaderstad, waarin Veder het levenslicht zag,
was voor hem een voorrecht te meer: het bloeiende Rotterdam met zijn karakteristieke,
werkzame, pittige en vooruitstrevende bevolking schiep den geestigen knaap een
eigenaardige atmosfeer, waarin de aanleg, die in hem school, zich gelukkig kon
ontwikkelen. Geen van die gunsten van Veders lotsbedeeling haalt echter in waardij
voor hem bij het geschenk, dat hij al terstond onmiddelijk bij zijn geboorte meêkreeg
in den een weinig tijds na hem geboren tweelingbroeder, Aart geheeten, van wien
men ook later te allen tijde zeggen kon, dat hij hem als aan het hart gegroeid was.
En die broederschap was voor beiden over en weêr te voordeeliger, omdat de beide
broeders als om strijd even gelukkig begaafd waren, zoodat men later, hen ziende,
vaak niet wist te zeggen, wie in dit opzicht den ander overtrof. Willem had dus aan
Aart van jongsaf niet alleen een gewenschten speelmakker, maar ook een tot
inspanning prikkelenden mededinger, die naar de wet, waardoor men ijzer met ijzer
scherpt en diamant met diamantstof slijpt, grootelijks er
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toe mocht bijdragen om uit hem te halen al wat er in zat, en hem dat alles te doen
worden, wat er van hem naar zijnen aanleg, behoorlijk aangekweekt, worden kon en
worden moest.
En alsof dit alles niet genoeg ware, viel aan onzen Veder nog een nieuw voorrecht
te beurt in de leermeesters, die hij kreeg. Aan het hoofd der fransche school, waarop
hij zijn studiën begon, stond de waardige P. de Raadt, vader van den later beroemd
geworden stichter van Noorthey. Op het Erasmiaansch gymnasium onderwees als
rector de wakkere Terpstra en als conrector de even geleerde, als geniale P. van
Limburg Brouwer, later hoogleeraar te Groningen, van welken uitstekenden docent
en geestigen mentor de beide broeders nog daarenboven privaatlessen kregen: kon
het gelukkiger treffen?
Het gevolg was dan ook, dat de beide talentvolle knapen reeds in hun vroege jeugd
de gunstigste verwachtingen omtrent hunne toekomst deden opvatten, en aan menigeen
het bekende woord van Hooft te binnen brachten:
Die nu al toonen wat z' hier naemaels zullen zijn.

Met een goeden roep alzoo, die de tweelingbroeders vooruitging, kwamen zij in den
jare 1824 te Leiden. Daar vonden zij als van zelf den kring, waarin zij behoorden.
Door de aantrekkingskracht, die gelijke geesten met elkander verbindt, voegden zij
zich bij voorkeur bij diegenen onder hunne medestudenten, die in het een of ander
opzicht, vooral in liefde voor de schoone letteren uitmuntten, en werden wederkeerig
door dezen gezocht. Dit werd vooral ten opzichte van onzen William Robert niet
minder, toen het uit onderscheiden dichtproeven, in den Studenten-almanak geplaatst,
bleek, dat hij met goed gevolg de Nederlandsche lier hanteerde. Van toen af was hij
een aangewezen man voor de Redactie van het Akademische tijdschrift, die reeds
op zich zelf toenmaals
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een uitgelezen kring vormde, gelijk blijkt, als ik alleen maar de namen noem van het
viertal, dat daarin naast Veder zitting had: J.S. Lotsy, A.J. van der Heim, W.A.
Enschedé en G. van der Linde Jz. De laatste werd later nog meer Veders bijzondere
vriend, en bleef dat ook later, nadat hij de theologie voor het onderwijs, en Leiden
voor Londen verwisseld had, terwijl hij, onder dat alles dóór, een der talentvolste en
geestigste menschen bleef, gelijk hem dan ook het groote publiek daarvoor in den
sedert door Mr. J. van Lennep aan ons volk voorgestelden en beroemd geworden,
‘Schoolmeester’ groet, wiens luimige rijmen in aller handen zijn. Nog inniger was
de band, die Veder met van Lennep zelven vereenigde: hoe verschillend die twee
mannen in menig opzicht waren, niet alleen de gemeenschappelijke liefde tot letteren
en poëzie, ook menige karaktertrek, en niet het minst die van vroolijken luim aan
beiden gemeen, verbroederde hen met elkander. Tijdens Veders verblijf aan de
Academie en daarna in zijne pastorie was die omgang alleszins levendig en drok;
wel verminderde later het gedurig verkeer, maar hunne harten bleven verbonden, en
hunne vriendschapsbetrekking kon niet worden verbroken, dan door den dood.
Intusschen kwam het jaar 1830 met zijne politieke stormen, zijn afval van België
en de daardoor ontstane scheiding van Noord en Zuid. Dat een zoo levendige natuur,
als Veder kenmerkte, daarbij niet koel blijven zou, liet zich gereedelijk voorzien.
Zijn lier trilde van de geestdrift, waarmede hij in de snaren greep, om daaraan tonen,
eerst van vaderlandslievende verontwaardiging en toorn, daarna van krijgshaftigen
strijdlust te ontlokken. Hij vervaardigde met name een Studenten-Jagerslied, waarin
de jagershoorn wakker, al is het dan ook niet altijd even welluidend, ten strijde blaast.
Straks volgde de uittocht naar de grenzen, de legering gedurende bijna een jaar
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aldaar, en eindelijk de Tiendaagsche Veldtocht. Dat krijgsjaar werd mede gewichtig
voor mij in betrekking tot mijne kennismaking en vriendschap met Veder. Gedurende
vijf maanden deelden wij te Eindhoven hetzelfde kwartier. Bij zoo menig punt van
aanraking en overeenstemming als van nature tusschen ons bestond, kon het wel
haast niet anders, of wij moesten spoedig vrienden worden, en wij werden het ook.
Dat Veder mij in leeftijd en studiejaren vooruit was, deed daarbij geen schade. Het
wijzigde alleen eenigszins den voet, waarop wij met elkander stonden en verkeerden,
ongeveer alzoo, als een ouder broeder tegenover den jongere staat. Ik erken hier
gaarne veel goeds en zoets aan deze vriendschap verplicht te zijn, waarvan de
herinnering mij bij zal blijven, zoolang er een hart in mijn boezem klopt.
Na de terugkomst te Leiden in 1831, door Veder met een welluidend lied bezongen:
Zoet Leiden! wij keeren terug in uw wal,
En groeten u weder, zoet Leiden!

werden de Muzen wel niet vergeten of verachteloosd, maar toch tegelijk aan de
ernstiger studie een grootere plaats ingeruimd, waarvan straks de vrucht mede
openbaar werd in de verschijning van een kerkhistorische dissertatie: De Anselmo
Cantuariensi, waarmede Veder den doctoralen lauwer behaalde. Hij promoveerde
tegelijk met zijnen tweelingbroeder Aart, die zich op éénen dag een dubbelen
doctorskrans in het vak van letteren en rechten op het hoofd plaatste. Dat de nieuwe
doctoren dezen hun kroondag niet, naar de gewone Academische zede, met een
luisterrijk feestmaal vierden, maar de gelden, daarvoor bestemd, tot een weldadig
doel, als bijdrage tot het fonds der ondersteuning van de gezinnen van uitgetrokken
schutters besteedden, sta hier met één woord vermeld, om bij den rijken geest het
nobele hart te doen kennen van de be-
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gaafde broeders, wien de dank der beweldadigden zoeter in de ooren klonk, dan de
Vivat's der eere en de Io's der vreugde aan het hen verheerlijkend promotie-maal!
Was aldus de Academische loopbaan voorspoedig afgeloopen, de vraag werd nu,
waar de straks mede tot candidaat voor den heiligen dienst bevorderde jonge man
het heilige werk, waarvoor zijn hart klopte, aanvaarden zou. Waarschijnlijk was het
de hand van van der Palm, bij welken hooggeschatten leermeester Veder in een recht
goed blad stond, die hem naar Heiloo wees, waar eene van des Hoogleeraars dochters,
met Jhr. Mr. Dirk van Foreest gehuwd, op het schoone landgoed Nyenburg woonde.
Werkelijk werd Veder aldaar als plaatsvervanger van N.J.A. Roldanus bij diens
vertrek naar Schiedam beroepen, en den 30 Juni 1833 in den evangeliedienst ingeleid
en ingezegend door zijn waardigen bloedverwant en Academievriend Ds. H. Van
der Leeuw, met wien hij van kindsbeen verbonden was en bleef tot aan zijnen dood.
Groot was van stonden aan de opgang, dien hij in dezen kleinen kring maakte. Het
bleek toch nu ten volle, wat men reeds te Leiden had vermoed, dat, gelijk Veder een
dichterlijken aanleg in zich droeg, de natuur hem nog veel meer tot redenaar had
voorbestemd en gevormd. Hij bezat daarvoor alle vereischten. Een vlugge geest, een
levendige verbeelding, een warm gevoel en een door klassieke vorming veredelde
smaak vereenigden zich in hem op de gelukkigste wijze. Maar evenzeer muntte hij
uit in de gaven, tot oefening der uiterlijke welsprekendheid gevorderd: een volle,
krachtige, diepe, welluidende stem, die de gansche toonladder des geluids met gemak
op- en afdaalde, een indrukwekkend gelaat, een statige houding en een bezielde
mimiek, die de mondelinge voordracht op de indrukwekkendste wijze begeleidde en
ondersteunde, stonden hem ten dienst om zijn oratorisch opstel te doen gelden en
ingang vinden. Vooral in den tijd, waarin hij bloeide,
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toen het nog deftiger en plechtiger soort van welsprekendheid, waarin van der Palm,
Dermout en des Amorie van der Hoeven uitblonken, nog meer dan nu in eere was,
werd Veder, in de dagen zijner kracht, als een redenaar bij uitnemendheid gevierd,
en behaalde en behield dan ook als zoodanig een roem, door weinigen zijner
tijdgenooten met hem gedeeld.
Proeven in druk van die welsprekendheid heeft hij, die misschien ‘den eerbied
voor de pers’, in zijne schuwheid voor het uitgeven zijner werken in proza en poëzie,
al te ver dreef, slechts luttel nagelaten. Wij bezitten op dit gebied van hem slechts
snippers. Daartoe behooren, behalve twee leerredenen, op onderscheiden tijden
gehouden, een Feestelijke toespraak aan zijn voormalige wapenbroeders, bij
gelegenheid hunner vereeniging binnen Leiden op den 13 Augustus 1841 en een
Toespraak, gehouden den 8 Mei 1868, bij de onthulliug van het standbeeld vau Ary
Scheffer. Deze geschriften echter, hoewel ze onderscheiden schoone gedachten in
een edelen vorm weêrgeven, zijn niet in staat Veder als redenaar op zijn rechten prijs
te doen schatten. Hij deelde het lot bijvoorbeeld van eenen des Amorie van der
Hoeven, wiens roem als kanselredenaar door zijn in druk uitgegeven leerredenen
niet verklaard wordt: het bleek ook aan deze beiden dat, indien Demosthenes de
grootste kracht des redenaars in zijne uitvoering stelde, deze dan ook voor hem, die
den redenaar zelven niet ziet of hoort, maar alleen zijn werk leest, grootendeels moet
verloren gaan.
Overigens schitterde Veder niet alleen als spreker op den preêkstoel: hij was ook
in de andere deelen zijns ambts met ijver bezig. Men zag hem gaarne en veel op de
heerenhuizingen, op den Nyenburg, op ter Coulster, op Mariënstein, maar ook op de
boerderij van den landman, maar ook in de stulp van den arme. Omgekeerd was hij
een gul gastheer in zijne lieve kleine pastorie, waarin onze geniale schrijfster Vrouwe
Bosboom-Tous-
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saint onlangs de lezers van haren Graaf van Devonshire zoo prettig heeft binnengeleid,
gelijk van Lennep van de woning zelve in de pastorie van zijnen Ds. Bol in Klaasje
Zevenster eene aardige beschrijving gaf. Onvergetelijk blijft mij dan ook met name
een gezellig verblijf, met dezen talentvollen landgenoot, gedurende tal van dagen,
in de eenvoudige herderswoning gesleten. Hoe weergalmden toen de wanden niet
alleen van vroolijken kout, maar ook nu en dan van dichterlijke citertonen, waarin
wij elkaar afwisselden! Van van Lennep hoorde ik daar onder anderen de voorlezing
van een roman in dooreengemengeld dicht en ondicht, in den trant van E.T.A.
Hoffmann's Kater Murr, waarvan ik niet weet waarom hij hem later in druk niet heeft
uitgegeven. Veder droeg ons eene vertolking voor van den Vert-vert van Gresset,
die getuigenis gaf van het gemak, waarmede hij uitheemsche poëzie, ook in het
luimige speelsche genre, op losse wijze Hollandsch kon leeren spreken en zingen.
Ook dit voortbrengsel zijner Muse werd mede stil begraven in de rust, die wij moeite
hebben zulken slapenden te gunnen. Mag ik ook van mij zelven spreken? Dan vermeld
ik, dat ik onder meer het lied Op eén kind voordroeg, dat ik later door den druk
bekend maakte. Wat was de aanleiding? De geboorte en gelukkige ontwikkeling van
Veders eersteling uit zijnen gezegenden echt met de gade zijner jeugd, Johanna Jas,
dochter van een hooggeschat Amsterdamsch heelkundige, die hij vóór zijn vertrek
naar Heiloo naar het altaar had mogen leiden. Aan haar had hij het te danken, dat de
Heiloosche pastorie niet alleen de getuige van een gezelligen omgang tusschen
literarische vrienden, maar ook de schouwplaats van een echtgeluk werd, dat jaren
achtereen het beeld vertoonde van een hemel zonder wolken, maar ach, die, later zoo
zwaar beneveld, een onweêr zou zien losbarsten, dat een goed deel van Veders
levensgeluk, ja, ook van zijn levenskracht en
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levenslust en levensmoed in latere jaren heeft verwoest!
Het is voor mijn doel te dezer plaatse onnoodig, Veder verder op zijn herderlijke
loopbaan te volgen. Te Loenen aan de Vecht en te Zutfen, standplaatsen volgende
op Heiloo, (waar ik intusschen zijn rijkgezegende opvolger worden mocht),
handhaafde hij denzelfden roep en roem van een uitstekend kanselredenaar, getrouw
zielenherder, en aangenaam en beminnelijk mensch te zijn. Ook als spreker in het
genootschap Physica en in de openbare bijeenkomsten van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen te Zutfen werd zijne medewerking steeds op hoogen prijs gesteld.
Deze standplaatsen echter waren voor hem slechts als plaatsen van doortocht, om
hem naar de stad te voeren, die hem het langst bezitten, het duurzaamst boeien en
met de innigste banden aan zich verbinden zou: Veder kwam te Dordt.
Veder te Dordt. Die namen passen goed bij elkaâr; ze rijmen als 't ware met
elkander. Veder, eens in die stad aangekomen en er alras thuis geraakt, werd straks
geheel en al een Dordtenaar, niet anders dan of hij er gewonnen, geboren en getogen
ware. Het komt niet in mij op, hem met den beroemden, en ook in zoo menig opzicht
roemwaardigen Ewaldus Kist gelijk te stellen; maar toch, misschien was er na Ewaldus
Kist te Dordt geen ander inwoner, die er zoo hoog in eere stond, zoo diep en krachtig
in de geesten en harten greep en er in zooveler liefde zoo vast geworteld was als
Veder. Die gehechtheid was dan ook geheel weêrkeerig, naar de wet, dat liefde liefdes
wetsteen is. Eens aan Dordt verbonden, sloot hij zich aan die stad met onlosmakelijke
banden. Alles werkte hiertoe mede, niet alleen de smartelijke verliezen, die hij er
leed, maar ook de deelneming, die hij er te dier gelegenheid mocht ervaren. Daarbij
kwam later de vergoeding, die hij, na het verlies zijner eerste onvergetelijke gade,
in zijne verbintenis met een tweede beminnelijke en
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beminde weêrhelft Clara Anna Maria van de Sande, en in de geboorte van nieuwe
spruiten uit dezen echt, als ware het ter aanvulling van de opengevallen plaatsen
vond. Te vergeefs trachtten dan ook achtereenvolgens onze eerste Academiestad, de
hofstad, de hoofdstad hem tot haren herder en leeraar te bekomen: Veder bleef te
Dordt, evenals Kist, die den kansel aldaar zelfs voor geen professoralen katheder
verruilen wilde: hij sloeg alle aanzoeken af. ‘Lief en leed’, zeide hij mij eens,
‘verbinden mij onafscheidelijk aan Dordt; daar smaakte ik mijn hoogste vreugde;
daar trof mij mijn bitterste smart; daar rust het stof van zoovelen mijner liefste dooden;
daar wil ik zelf eens mijn laatste ruste vinden.’
Inderdaad, hier was als een wedstrijd, wie van beide de een den ander meer
genegenheid betoonen zou. Immers, gelijk reeds gezegd werd, ook Dordt van hare
zijde was voor Veder alles, wat de meest leeraarlievende gemeente voor een beminden
voorganger zijn kan. Zij schatte hem hoog, zij schonk hem vertrouwen en achting,
zij had hem lief. Al had Veder, evenals alle origineele menschen, gelijk hij zeker
was, grootelijks zijn eigenaardigheden; al nam hij soms vrijheden, die met den
gewonen sleur en trant minder schenen te strooken; al speelde zijn luim en scherts
vaak met dingen of menschen, die men niet gewoon was in dien trant en op dien toon
te hooren bespreken of te zien behandelen, Veder deed dit alles ongestraft. Mag ik
dit gemeenzame beeld gebruiken? als een bedorven kind kon en mocht hij meer dan
anderen, zonder dat men er vreemd over op- ik laat staan hem er donker om aanzag.
Dat talrijke scharen van den beginne zijner komst als aan zijn lippen hingen, en
hem ook later bleven volgen, toen hij ouder werd en zijn talent ophield voor zijn
hoorders iets nieuws te zijn, was zeker allereerst aan de bewondering en
ingenomenheid met zijne zeldzame kanselgaven te danken, maar stellig werd die
waardeering mede
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onderhouden en gevoed door den indruk zijner beminnelijke en beminde
persoonlijkheid, die van velen zijner bewonderaars ook vrienden maakte. Daaraan
is het dan ook toe te schrijven, dat Veder te Dordt niet alleen grooten opgang maakte,
maar er ook blijvenden ingang vond: de gunst, hem door de Dordtenaars geschonken,
heeft haren lenteen zomertijd gehad, maar nooit een herfstgetijde gekend.
Nu moet dan ook gezegd worden, dat Veder voor Dordt alles was en deed, wat
maar bij mogelijkheid van iemand als hij was kon worden verwacht of verlangd. Van
zijn talent als prediker heb ik reeds gesproken. Maar was hij 's Zondags de schitterende
redenaar, hij was ook in de week de nuttig werkzame opziener en herder. Bij de
aanzienlijken gaarne gezien en sterk getrokken, was hij ook de vriend der armen.
Voor hunne belangen ijverde hij met groote toewijding. Met zijnen ambtsbroeder
van Marken en den ouderling Prins richtte hij een diaconie- en bewaarschool op.
Met Pijzel stichtte hij het Hervormde Bestedelingen-huis, dat sinds meer dan dertig
jaren aan honderden van ouden van dagen onwaardeerbare weldaden bewijst. Met
eenige aanzienlijke dames riep hij een Vrouwen-vereeniging in het leven, tot
bevordering van den zedelijken en stoffelijken welstand der armen. In het algemeen,
waar en wanneer ook tot een goed doel zijn hulp en invloed werd ingeroepen, Veder
was altijd gereed: hij toonde het apostolische woord te verstaan en in beoefening te
willen brengen: ‘Al ware het, dat ik de talen der menschen en der engelen sprak en
de liefde niet had, zoo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden, zoo
ware ik niets.’
En niet alleen hielp hij de Dordtsche kudde trouw hoeden, hij diende haar ook
jaren lang, door haar met wijsheid te helpen besturen. Als voorzitter van het klassicale
bestuur van Dordt verzorgde hij de belangen van dien kring, waarin hem ook zijn
wakkere ambtgenoot B. Rien-
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stra (in vereeniging met wien hij onder anderen een gewaardeerd Leesboek voor
huisgezin en catechizatie uitgaf,) trouw ter zijde stond. Hij behandelde ook dit deel
zijns werks met eenen ijver, dien men van hem op dit gebied nauwelijks zou hebben
verwacht, en openbaarde daarop vooral met name de hem eigen menschenkennis en
tact, waardoor menige moeielijkheid, die anders licht diepe wonden had geslagen en
blijvende litteekenen nagelaten, in der minne werd geschikt.
Met zijne ambtgenooten was hij immer op den besten voet, en daar was ook reden
voor! Terwijl hij zelf, als men dan toch in onzen partijzuchtigen tijd een partijnaam
noemen moet, tot de gematigde orthodoxen in den geest van zijn grooten leermeester
van der Palm gerekend werd, wist hij andersdenkenden niet alleen te dragen, maar
ook, door het betoon van achting en toegenegenheid, persoonlijk niet minder dan
zijne geestverwanten aan zich te verbinden. Hier kwam bij, dat hij door de
gemakkelijkheid van zijnen omgang, de openheid van zijn karakter, de vroolijkheid
van zijn humoristische luim, het zout en de ziel, de zonneschijn en de regen was van
elken kring, waarin hij verkeerde, en dat men verzekerd kon zijn daar waar hij was,
als hij zich slechts eenigszins opgewekt gevoelde, aangename uren te zullen slijten.
Wil men een proeve van den goeden voet, waarop hij met zijn broeders stond en
verkeerde? Hij had voor een beroep naar een aanzienlijke gemeente bedankt: als
blijk van ingenomenheid daarmede ontving hij van een vriend een aanzienlijke som
in effecten. Wat deed hij? Hij weigerde dat geschenk te aanvaarden, tenzij dan onder
de voorwaarde, dat het ten grondslag gelegd zou worden aan de vorming van een
fonds, uit welker renten een jaarlijksche verhooging van het traktement van al de
Dordtsche predikanten zou worden verkregen. De treffende wijze, waarop aan den
broederlijken feestdisch ten zijnent, bij de viering van zijn
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zilveren ambtsjubel, daarop door een zijner ambtgenooten gezinspeeld en hem
daarvoor dank gebracht werd, vergeet ik niet, evenmin als die geheele feestviering
immer mijn geheugen zal ontgaan. Het was daar, alsof met gulden letteren aan den
ingang der feestzaal geschreven stond: Ziet, hoe lief zij hem hebben!
En nu heb ik nog niet gesproken - hetgeen hier toch in de eerste plaats aan de orde
is - van Veder's letterkundige werkzaamheid. Ik deed dit met opzet: ik heb mijne
reden, waarom ik dit punt voor het laatst bewaard heb. Had ik alleen of voornamelijk
van Veder als letterkundige willen spreken, zijn levensbericht ware licht eenigszins
schraal uitgevallen; en daarmede zou aan zijn uitstekende persoonlijkheid - want in
zijn geheel had hij iets van den superieuren man - geen volle recht zijn gedaan.
Daarom teekende ik zijn beeld als ten voeten uit, eer ik nu aanvang op zijn
letterkundige verdiensten te wijzen.
Inderdaad! men moge het betreuren of niet, het moet worden erkend: Veder was
niet alleen geen letterkundige van beroep, hij gevoelde ook geen roeping om het te
zijn; en dat, ofschoon de natuur hem er de gaven voor verleend had. Als Veder als
letterkundige openlijk optrad, hij deed het min of meer door de omstandigheden
gedrongen, zooal niet gedwongen: hij deed het als bij geval, occasioneel, in het
voorbijgaan. Zóó met een dichtbundel, die ongetwijfeld ware verdiensten had, en
dien hij eindelijk na veel aandrang zijner vrienden in het licht gaf.... maar neen! hij
gaf dien eigenlijk niet in het licht, want hij kwam nooit in den handel: hij liet hem
op eigen kosten voor zijn vrienden drukken en droeg hem dan ook aan die vrienden
op. Zelfs mochten die drie Berijmde Verhalen niet gedrukt worden, tenzij drie
revisoren er het oog over hadden laten gaan, welke taak hij aan van Lennep, van
Groningen en mij opdroeg. Blijk genoeg, hoe weinig hij in dit punt zich-
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zelven vertrouwde, maar ook, hoe ver hij bij de beoefening van dit talent van alle
inbeelding; van alle ijdel roembejag verwijderd was, dat aan zoo menigen rijmelaar
de lier in handen geeft!
Wat was het gevolg? Dat Veders letterkundig leven niet zoo vervuld, niet zoo rijk
aan vruchten was als het had kunnen zijn. Toch had de Muze bij zijne geboorte de
hand op hem gelegd: hij was geboren dichter, en dit bleek niet alleen in zijne weinige
gedichten, maar ook en vooral in zijne oratorische voordrachten: van hem geldt
eenigszins, wat Beets van van der Palm zegt: ‘Zijne welsprekendheid was geënt op
den afgehouwen tronk zijner poëzie.’ - Afgehouwen? neen, bij Veder althans niet
geheel: integendeel! Uit den ouden tronk schoot soms onverwacht een frissche,
groene loot plotseling omhoog. Maar wanneer? Als de Muze hem aanblies? Als de
geest der inspiratie hem te machtig werd? Och neen! de aanleiding was veel
eenvoudiger, veel nuchterder: als hij als spreker moest optreden in Dordt's letterkundig
genootschap: Diversa sed una, en bij zulk een gelegenheid liever in poëzie, dan in
proza sprak. Nu, zoo doen ook wel andere gelegenheidsdichters: dat verschijnsel is
gewoon genoeg. Maar wat iets ongewoons en verwonderlijks was, het was, dat Veder
bij zulk een gelegenheid zijn gehoor niet op wat rijmelens onthaalde; als waren het
een paar schrale en kale boerenknollen, voor zulk een feest als paradepaarden
opgetuigd en opgepronkt; neen, naar zulk een aanleiding gaf Veder gedichten, die
werkelijk poëzie mochten heeten. En wat niet minder opmerking verdiende, zulk een
dichtproeve was in dat geval bij hem geen vrucht van groote inspanning, verre van
daar! Hij dichtte als spelende, hij schreef zijn verzen, gelijk anderen hun proza doen.
En toch, gelijk reeds gezegd werd, was zijn werk geen proza, het was echte poëzie;
poëzie waardoor, al vloog zij niet hoog of sloeg zij de wieken niet breed uit, nochtans
de dives vena vloeide,
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die bewees, dat de bijen van den zangberg bij zijn geboorte de lippen gekust hadden,
van welke zulk een milde en zoete honing vloot.
En hoedanig nu was het karakter van die gedichten? Dit werd van zelf eenigszins
bepaald door het doel, waartoe zij moesten dienen. Een dichterlijke voorlezing werd
verlangd. Derhalve was de vorm als aangewezen: het dichterlijk verhaal. In den
vreemde hadden vooral Byron, Walter Scott en Tegner dit genre in de mode gebracht:
bij ons muntten van Lennep, Bogaers, Beets en ter Haar daarin uit. Het werd Veder
gegeven op eenigen afstand hunne voetstappen te drukken. Nooit zie ik dit dichtwerk
in, of ik betreur het op nieuw, dat hij nooit dan met trage hand de dichterlijke gave,
die in hem was, heeft gekweekt: hij had iets waarlijk uitnemends kunnen leveren.
Zijn verbeelding was levendig, zijn gevoel warm en zuiver, zijn smaak gekuischt en
door de studie der klassieken veredeld, en zijn vorm altijd welluidend en soms waarlijk
schoon.
De eene en eenige dichtbundel, ooit door hem gegeven, bestaat uit drie Berijmde
verhalen.
Het eerste draagt tot opschrift: De zegepraal des Christendoms in West-Friesland.
Het doet hier en daar aan den Johannes en Theagenes van ter Haar denken. Toch
ontbreken er de lyrische brokstukken, waarmede ter Haar zijn vertelling, als parelen
op een minder kostbare en kostelijke stof geregen, wist te versieren; ook is hij verre
van zulk een geoefend versificateur als deze te zijn. Intusschen, de greep is goed, de
gang der geschiedenis geleidelijk, de verzen zijn vloeiend en welluidend, en er komen
gedeelten in voor, waarin de dichter zich waarlijk verheft, gelijk het verhaal van het
lijden der jonge vrouw, die later Hulda de wichlares wordt, dat in den vorm van
zangerige coupletten wordt ingekleed, die allen met hetzelfde referein, zijnde de
naam haars boozen verleiders en vervolgers, eindigen, b.v. aldus:
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Slechts één zal weten, wie ze eens ware;
Één heeft haar schoon gekend en goed,
En schittrend in den maagdenstoet:
Rangare!

Ik heb Veder dit vers nooit hooren voordragen, maar ik geloof gaarne, wat mij gemeld
werd, dat het bij de voordracht, in verband met Veders uitstekend talent van debiet,
prachtigen opgang en diepen indruk heeft gemaakt. Veder kon voor zijne poëzie
zeker nooit een beteren tolk dan Veder verlangen: op de lippen van dezen guldenmond
werd zelfs het zilver goud.
Een tweede verhaal is getiteld: Wouter Hermans. Het is een tafereel uit de
geschiedenis der Watergeuzen, tijdens de inneming van den Briel. Hier klopt het hart
van den gloeienden vriend zijns vaderlands, van den warmen Oranjeman, van den
echten geuzenzoon met volle slagen. Ten Kate overschaduwde hem later verre bij
zijne behandeling van dit dichterlijk onderwerp, maar ook naast de voortreffelijke
poëzie van dezen rijkbegaafden zanger handhaaft zich Veders lied door eigenaardige
schoonheden. Dr. J. van Vloten achtte een fragment uit dit verhaal waardig om er
zijn poëtische bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der negentiende eeuw mede
te verrijken. Het volge hier als proeve:
Neen, 't was geen ijdel staatsbelang,
Geen recht van Eedlen of van Steden,
Noch tiende penning, die den dwang
Van Spanjes heerschzucht vloeken deden;
Neen, 's volks verzet gold heilger zaak,
En dieper grief vroeg luide om wraak:
Zijn godsdienstvrijheid werd vertreden.
Haar stem mag door geen dwang gesmoord!
Haar recht vroeg goed en bloed en leven.
Dat, Vaadren, hebt gij prijs gegeven
Voor 't licht van 't Evangeliewoord!
Dat licht zou u geen macht ontrooven,
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En zag het Zuid zijn stralen dooven,
Te heller blonk zijn glans in 't Noord.
Geduldig leedt gij 's dwinglands plagen,
En boogt u onder 't strengst gebied;
Maar 't juk des geestes leedt gij niet:
't Geweten mag geen kluister dragen!
En daarom greep uw hand naar 't zwaard,
En dorst uw moed een worstling wagen,
Als nimmer werd gestrêen op aard.
Voorwaar uw strijd mag heilig heeten,
En vruchtloos zal het bijgeloof
In later tijden zich den roof
Van de u verschuldigde eer vermeten:
Uw nakroost, voor dien laster doof,
Zal nooit zijn schuld aan u vergeten,
Maar kroont uw strijden voor 't geweten
Met onverwelk'lijk eereloof.
Wie zijn ze, die uw daden honen,
Wier woord uw nagedachtnis schendt,
Wier mond zelfs de Alva's durft verschoonen?
Rust, Vaadren! 't zijn slechts bastaardzonen,
Wier hart - schoon ze in ons midden wonen Geen Vaderland dan Rome erkent!
Maar wien het hollandsch bloed in de âren
Nog, vrij van vreemde smetten, vloeit,
Hij blijft, van heilig vuur ontgloeid,
Met eerbied op uw beelt'nis staren
En groet uw krijg van tachtig jaren
Als roem van 's lands historieblaâren,
Wier luister nooit heeft uitgebloeid!

Het derde verhaal kondigt zich aan onder den naam van Tafereelen uit Rome. Het
valt in den tijd der regeering van Nero, en beschrijft met name den brand dier
wereldstad, nadat deze onmensch haar tot de vernieling door vuur uit speelsche luim
gedoemd had. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat Victor Hugo's Un chant
de fête de Néron, in zijne Oden en Balladen, Veder op de gedachte gebracht heeft,
dit onderwerp te bezingen. Im-
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mers ook hij, wiens jongelingsjaren met den bloei der Fransche romantische school
met haar rijkbegaafd hoofd samenvielen, heeft, met geheel het poëtische jonge
Holland van dien tijd, Hugo bewonderd en met zijn verwonderlijk dichttalent
gedweept. Toch is er - ik moet het bekennen - tot staving van mijn gissing van
eigenlijke navolging geen spoor, ook niet in eenigen nagalm van dien schrillen wan
klank der tegenstelling bij den Franschen dichter:
Plus de chrétiens! allez, exterminez-les tous!
Que Rome de se maux punisse en eux les causes;
Exterminez!.… Esclave! apporte-moi des roses;
Le parfum des roses est doux!

Dit belet echter niet, dat ook bij Veder het oog en de greep van den echten kunstenaar
niet ontbreekt in het gebruik maken van de magische werking, door het kontrast in
de schildering van Nero's feestmaal en Nero's gruwelplannen veroorzaakt. Men hoore:
Dartlend en schaatrend in toomloos genieten,
Zit daar de Cesar aan 't weeldrige maal.
Duizende luchters verlichten de zaal;
Tallooze bekers doen 't druivensap vlieten.
Schittrend van edelgesteenten en goud,
Boelen de gasten om Neroos behagen,
Angstig den blik op zijn wezen geslagen,
Ondanks zijn lachen en schertsen mistrouwd.
Zangen en dansen, en woorden, gebaren,
Goden en menschen tot laster en hoon
Streelen het monster, welks wagglenden troon
Moord en geweld voor het vallen bewaren.
Hoort hem! hoe schaamtloos vertreedt hij zijn rang,
Dingend naar d'eerprijs in eerloos gezang:
Wee, wie zijn ijdelheid de eere betwisten!
Ziet hem, den dwazen, voor de oogen van 't hof
Worstlen met slaven en beedlen om lof,
Dien zij met graagte aan den wreedaard verkwisten.
Hoort hoe de vleitaal ten hemel hem heft,
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Hoe men den glimlach begroet op zijn wezen!
Wie hem mishagen, zij mogen wel vreezen,
Dat nog de sluipmoord deez' avond hen treft!
Maar ook die vrees wordt versmoord in de teugen,
Kunstig geplengd, van den gistenden wijn!
Wellust en wraakzucht zijn 't eind van 't festijn:
Nero zal 't meest in deez' nacht zich verheugen!
Straks, als men duizlend het gastmaal verlaat,
Zal men op eenmaal in 't nachtelijk duister
't Licht zien verrijzen in schittrenden luister:
't Wordt volle middag op markt en op straat!
Rome zal branden! - de last is gegeven:
Nero verlangt al de jamm'ren te zien,
Die hem het blakende Rome zal biên:
Menschenverderf is 't doel van zijn leven!

Waar nu Veder aldus door zijn dichttalent, zoowel als door zijn talent van voordracht,
de eere hielp ophouden van die Dordtsche dichtschool, aan wier hoofd Jacob Cats
eens schitterde, was het geen wonder, dat de oude Merwestad hem de eere, die zij
van hem ontving, in hare vereering dubbel wedergaf en vergold. Als Veder een lezing
doen zou, vooral als men wist, dat hij zich in poëzie zou laten hooren, dan was het
in Dordt feest, gelijk mij dat heugt van van der Palm, als hij te Leiden in Letterkunde
of in de Hollandsche maatschappij zou spreken. Het was een feest, waarboven men
den zang van een beroemde chanteuse, of het spel van een vermaarden solist niet
zou verkozen hebben. Groot was dan ook, ten gevolge van de bewondering hem
gewijd, van de waardeering hem bewezen, zijn invloed in den letterkundigen kring
zijner woonstad. Voornamelijk op zijn aandrang en onder zijn leiding was het, dat
het oude Diversa, eens de schouwplaats der literarische zegepralen van Ewaldus
Kist, maar dat sedert in bloei grootelijks was achteruitgegaan, van naam, strijdperk
en vaandel wisselde. Veder toch begreep met anderen, dat de afzondering, waartoe
de natuurlijke ligging

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

136
van Dordt deze stad toenmaals veroordeelde, mede oorzaak was van den staat van
achteruitgang, waarin haar letterkundig leven verkeerde. Daaraan moest een einde
komen: aan het oude en steeds meer en meer verouderend lichaam moest nieuw bloed
worden ingestort: de kwijnende loot moest op een krachtiger stam worden geënt. Er
werd besloten, dat Diversa zich als Afdeeling Dordrecht aan de Hollandsche
Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen zou aansluiten. Met vreugde
en geestdrift werd de nieuwe spruit in den kring der oudere zusters, Amsterdam,
Rotterdam en Leiden, door de gelukkige Moeder ontvangen. En indien de jeugdige
Afdeeling sedert met eere hare plaats in dien kring gehandhaafd heeft, is dit zeker
voor geen gering deel, nevens andere verdienstelijke mannen, aan de medewerking
en talenten van Veder te danken. De Maatschappij erkende dit dan ook door hem in
1876 tot Lid van Verdienste te benoemen, terwijl de Dordtsche afdeeling, bij zijn
vertrek van daar, hem een lauwer wond, door hem den titel van Eerelid van haar
Bestuur te schenken, en hem, als blijk van aandenken, een prachtexemplaar van de
volledige Dichtwerken van Nicolaas Beets te vereeren. Lid van de Maatschappij van
Nederlandsche letterkunde was Veder reeds sedert het jaar 1855. Ook de hooge
Regeering des lands beloonde zijne verdiensten, door hem als Ridder in de orde van
den Nederlandschen leeuw op te nemen.
Ik sprak straks in 't voorbijgaan van Veders vertrek van Dordt. Na het vroeger
gezegde over zijne ingenomenheid met zijne woonplaats, zou dit bericht den lezer
kunnen bevreemden, en hem doen vragen: hoe was dit mogelijk? Ontviel dan Veder
zoo doende niet geheel zich zelven?
Helaas!.…
Ik meen inderdaad, dat zulk een verplaatsing ook onmogelijk zou geweest zijn,
indien de verhuizende inwoner, de scheidende vriend der eens zoo geliefde stad nog
ge-
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heel en al de Veder van vroeger gebleven ware. Maar het was er verre van af, dat dit
zoo geweest zou zijn. Er had bij hem en in hem een groote verandering plaats
gegrepen.
Ofschoon Veder over 't algemeen zich niet over zijn levenslot te beklagen had,
werd toch in zijn leven zijn hart meermalen zwaar en diep getroffen. En wel aan een
zijde, waar het uiterst gevoelig, teeder, week, om niet te zeggen zwak was. Terwijl
hij in alle betrekkingen, waarin hij kwam, overal een warm hart medebracht, kwam
dit nergens meer uit, dan in zijn huis, zijn sweet, sweet home. Hij was vóór alles
teederminnend echtgenoot, liefhebbend, ja, hartstochtelijk liefhebbend vader. - En
nu behaagde het Gode, niet alleen hem zijne eerste beminde gade te ontnemen - dit
verlies werd hem later door zijn tweede weerhelft liefelijk vergoed - maar hem werden
nu spoedig achtereen onderscheiden panden van het hart gescheurd, met het gevolg,
dat een stuk zijns harten als het ware meêging naar en in het graf, waarin deze
lievelingen nederdaalden. Van nature hoogst prikkelbaar van zenuwen, gelijk men
dat vaak bij opgewekte gestellen ziet, die bij groote neiging tot vroolijkheid, en zelfs
soms opgewondenheid, tegelijk aanleg tot melancholie en hypochondrie vertoonen,
brachten die herhaalde slagen aan zijn gevoelig physiek een schok, toe, die hem
krachtig aangreep en dien hij nooit geheel te boven kwam. Vandaar, dat hij
betrekkelijk vroeg verouderde en, waar bij de zwakheden des lichaams af en aan ook
somberheid des geestes kwam, bijna tot onkenbaar wordens toe een ander werd, dan
hij van nature, en dan hij vroeger was. Wel waren er altijd nog zonnige lachjes
tusschen de regenbuien, die in zijn herfst aan den voorbijgeganen zomer herinnerden,
maar, ach! voor degenen die hem liefhadden, was het alsof die glimlach tusschen de
tranen er slechts te droeviger om werd. Ook Veder zelf gevoelde, dat zijn kracht
gebroken, zijn bloei voorbij was, dat zijn dag daalde, dat de vale

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

138
nacht naderde. Hij legde zijn ambt, dat hij eens zoo liefgehad en bij welks waarneming
hij zooveel zegen, eere en liefde genoten had, neder. Nog meer! Alsof het hem te
veel kostte, bij den teruggang dien hij in zichzelven opmerkte, in het vroeger zoo
geliefde Dordt, de schouwplaats van zijnen bloeitijd, van zijn leven en werken in de
volheid zijner kracht, van zijn triomfen op meer dan één gebied te blijven wonen,
hij zag om naar een stille schuilen rustplaats voor zijn laatste dagen, en vond die in
Amersfoort. Hoe het hem aan het hart gegaan zal hebben van Dordt te scheiden, dit
laat zich gemakkelijk gevoelen. En dat te meer, omdat Amersfoort met den besten
wil hem Dordt van verre niet vergoeden kon, zij, die dan ook van den eens zoo
schitterenden Veder niets te zien kreeg, dan een schaduw van hetgeen hij te voren
was.
Ja, wél een schaduw! Dat was Veder nu van zichzelven geworden. Hij had te
strijden met een zenuwlijden, dat soms zeer, zeer hoog steeg…. wel hem, dat hij
daarbij door zijn gade en kinderen met zooveel liefde omringd, verpleegd en verzorgd
werd! Liefdehanden hadden hem door het leven gedragen; liefdehanden droegen
hem, toen hij oud en zwak geworden was, tot aan het einde, droegen hem, toen hij
gestorven was, naar en in het graf. Hij daalde er echter niet in neder, zonder dat hij
den zijnen nog vooraf met zekerheid en vastheid belijdenis had gedaan van de hope,
waarmede hij van hen ging. Bij zijne uitvaart waren slechts enkelen uit den kring
zijner naaste betrekkingen tegenwoordig, en slechts ééne enkele stem werd bij zijn
lijkbaar gehoord - helaas! het was de mijne niet, die er anders onder de eersten had
moeten klinken: ik werd door ongesteldheid belet. Het was de stem van zijn
hooggeschatten ambtgenoot Ds. P. Keller van Hoorn, die bij die plechtigheid de
Dordtsche broeders, de Dordtsche gemeente, gansch Dordt vertegenwoordigde. Een
ander van die ambtgenooten, mij over Veder schrijvende1, staat een

1

Ds. S. Essenius Greeff, wiens naam ik hier neerschrijf met een warm gevoel van dankbaarheid
voor de hulp, mij door hem, evenals door enkele anderen van Veders vrienden, bij het opstellen
van dit Levensbericht door hunne mededeelingen bereidwillig verleend.
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oogenblik stil Bij den indruk op hem door die stille uitvaart van den eens zoo
luidgeprezen en hooggevierden man gemaakt: zij lokt hem het woord van de lippen:
Sic transit gloria mundi. En zekerlijk! glorierijk daalde Veder niet ten grave, hij, op
wiens weg toch vroeger meermalen een straal van glorie scheen. Laat het zijn! Er
ruischte toch om zijn graf tal van geestenstemmen, die hem getuigenis gaven: hij
heeft niet te vergeefs geleefd! Prof. Allard Pierson zeide onlangs in een kritiek van
de homeletische werken van van Oosterzee: Tot zijn lof moet worden gezegd, dat
duizenden in den lande hem hebben liefgehad’ en voegde er bij: ‘de som van elks
leven is de intensiteit van de door hem gewekte liefde’. Ik dank den hooggeachten
Schrijver voor dit woord. Ik aanvaard het dankbaar voor mijn vriend van Oosterzee,
maar, schoon dan in kleiner verhouding en in engeren kring, ik maak het ook
toepasselijk op mijn vriend Veder.
In naam der velen, die hem liefhadden bij zijn leven en die hem zullen blijven
liefhebben na zijn dood, werp ik hier, voor mij zelven en voor hen, deze bloem op
zijn verschgesloten graf. Ik doe het met heenwijzing naar het woord van een apostel
van Jezus Christus: De liefde is de meeste, en voeg daarbij nog een ander woord uit
denzelfden mond: De liefde vergaat nimmermeer.
J.P. HASEBROEK.
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Geschriften van W.R. Veder.
Bijdragen in den Studenten-Almanak der Leidsche Hoogeschool van 1824-1832.
Feestelijke toespraak aan zijne voormalige wapenbroeders bij gelegenheid van
hunne vereeniging binnen Leiden op den 13 Augustus 1841. Dordrecht 1841.
Leerrede over den gelukstaat der vroeg gestorvene kinderen. Dordrecht 1843. 2e
druk.
Uitboezeming op 3 April 1849. Dordrecht 1849.
Berijmde verhalen (niet in den handel). 1858.
Bijbelsche geschiedenissen naar de Staten-Overzetting met bijvoeging van
toepasselijke teksten. Leerboek voor huisgezin, school en catechizatie (met Dr. B.
Rienstra). Dordrecht 1860.
Toespraak, gehouden den 8 Mei 1862 bij de onthulling var, het standbeeld van
Ary Scheffer. ald. 1862.
Verspreide stukken.
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Levensschets van Egidius Slanghen.
Ik begin met verlof te vragen om een oogenblik van mijn eigen persoon te spreken.
Ik verlang dit te doen om den korten inhoud van dit levensbericht te rechtvaardigen.
Voor het eerst heb ik den Heer Slanghen ontmoet in 1851, ten huize van onzen
gemeenschappelijken vriend en kunstliefhebber, wijlen den Heer Charles Guillon,
Notaris te Roermond. Ik was toen student in het Seminarie dier stad en hij vertoefde
als rentmeester op het naburig Kasteel Aldengoor. Bij die gelegenheid verhaalde hij
mij iets, wat ik niet wist, namelijk dat wij bloedverwanten waren.
Sedert die eerste ontmoeting heb ik eene warme genegenheid voor dien langen,
mageren neef, met dat kaal voorhoofd en dien zwarten knevel gekoesterd, die weinig
sprak en bijna nooit lachte, al liep het gesprek ook over een humoristisch onderwerp.
Ik noemde daar Slanghen mijn neef; ik moet echter, om bij de waarheid te blijven,
die uitdrukking nader verklaren; hij was eigenlijk niet mijn neef maar een neef mijner
moeder. Wanneer mij in
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later jaren, de eene of andere gelegenheid naar den omtrek van Hoensbroeck riep,
waar Slanghen was gaan wonen en waar hij als burgemeester fungeerde, verzuimde
ik nooit hem een bezoek te brengen. Hij toonde mij dan met welgevallen allerhande
kunstnieuws of liever kunstouds hetwelk hij had aangekocht, sprak over 't een of
ander onderwerp onzer oude geschiedenis van Limburg en vroeg niet zelden naar
ons oordeel over 't stukje beeldhouw- of snijwerk, waaraan hij arbeidde. Ook hij
bracht mij sedert de laatste twintig jaren regelmatig eens in 't jaar een tegenbezoek
en vertoefde dan enkele dagen te mijnen huize.
Uit deze langjarige betrekking tusschen Slanghen en mij zou men met recht kunnen
vermoeden, dat ik in de gelegenheid ben geweest om de loopbaan van dien waardigen
man tot in hare kleinste bijzonderheden te kennen en te schetsen. Zulks meende ook
de wakkere Secretaris der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, toen hij
mij op den 13 Maart jongstleden, op last van het bestuur, de vereerende taak opdroeg
om over Slanghen 't een en ander voor de Levensberichten mede te deelen. Maar
ongelukkig verkeer ik niet in zulk geval. Slanghen sprak-en dit is wel een edele trek
van zijn karakter - maar zelden over zijne vroegere aangelegenheden. Daar kwam
nog bij het verschil van jaren tusschen hem en mij en de omstandigheid dat wij steeds
ver van elkander gewoond hebben. Wat ik dus uit zijn vreedzamen en weinig bewogen
levensloop te weten kreeg, dank ik minder aan mijn verkeer met den overledene, dan
wel aan de inlichtingen die mij zijn oudere broeder, de Heer Karel Slanghen te
Hoensbroeck, verstrekte. Hem ben ik daarvoor dank verschuldigd.
Nu ter zake.
Egidius Slanghen werd geboren te Hoensbroeck, een welvarend dorp tusschen
Sittard en Heerlen, den 23sten
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Augustus 1820, uit het huwelijk van Balthazar Slanghen en Maria Ida Cremers. Na
het verlaten der dorpsschool maakte hij zich met het fransch en de overige leervakken,
die tot eene meer ontwikkelde opvoeding behooren, op eene kostschool te Glons, in
de omstreken van Luik, bekend en vertrouwd. Latijn heeft hij in latere dagen door
eigen oefening aangeleerd. In 1838 was hij te Hasselt, de toenmalige hoofdplaats
der provincie Limburg, en in 1840 te Maastricht, als klerk op het bureel van de
conservator van het kadaster en der Hypotheken werkzaam.
Door tusschenkomst van den graaf Jean Baptiste d'Amsenbourg te Amstenrade
werd den jongen man kort daarna een post van vertrouwen aangeboden, dien hij
gedurende twintig jaren met vlijt en nauwgezetheid bekleed heeft. Den 1sten Mei 1843
vertrok hij namelijk naar Halen bij Roermond als rentmeester der freules de
Keverberg, die het Kasteel Aldengoor, in de nabijheid van dit dorp bewoonden. Te
Aldengoor legde hij een kleine verzameling Limburgsche munten en penningen aan,
die hij sedert dien tijd aanmerkelijk vermeerderde. Ook heeft hij zich toen met
opdelvingen van Romeinsche oudheden onledig gehouden en wel in de nabijheid
der zelfde plaatse, waar wijlen de Heer Jansen van Leiden de romeinsche gebouwen
van Melenburg ontdekte1. In de collectie oudheden van den Heer Guillon te Roermond
bevindt zich het fragment van een groot standbeeld van kalksteen, eene leeuwenhuid
verbeeldende, door een landman bij die gelegenheid gevonden. Slanghen publiceerde
over deze vondst een opstel in het ‘Journal du Limbourg’ te Maastricht.
Na het overlijden der freules de Keverberg keerde Slanghen den 1sten Mei 1853
naar zijne geboorteplaats terug.

1

Zie over deze opgraving de Publications de la Société d'Histoire et d'Archéologie du duché
de Limbourg, Deel XVIII, bl. 223.
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In 1857 werd hij burgemeester te Hoensbroeck. Wij herinneren ons nog steeds, hoe
voor zijn optreden de wegen dier gemeente zoo slecht waren, dat men op enkele
plaatsen, bij winterdag of in den regentijd, te voet of in een rijtuig bijna niet vooruit
kon. Trouwens dit was toen in vele dorpen van onzen zwaren Limburgschen
kleibodem zoo. Sedert de fransche revolutie was het kunstmatig herstellen der wegen
verwaarloosd gebleven. Slanghen was de eerste burgemeester onzer provincie, die
de wegen en straten zijner gemeente kunstmatig verbeterde. Wat hij overigens als
burgemeester heeft verricht leert ons een kort doodsbericht in de ‘Limburger Courrier’
van den 14den October 1882, waarin de volgende zinsneden voorkomen: ‘Slanghen
was een knap en waardig burgemeester. Een helder hoofd parende aan een degelijk
karakter, was hij de aangewezen man voor die eervolle betrekking. Langer dan een
kwart eeuw heeft hij aan het hoofd der gemeente gestaan, en al dien tijd besteedde
hij zijne beste krachten aan hare belangen. Het gemeentebestuur zocht en vond in
hem een verstandigen raadsman, een bekwamen leider. In den gemeenteraad woog
de stem des burgemeesters meer dan eene gewone; zijn oordeel was daar van
overwegenden invloed. De vruchten dezer samenwerking bleven niet achterwege.
Het tijdperk van zijn bestuur is gekenmerkt door vooruitgang op elk gebied. Wegen
en straten werden best geregeld en de belastingen der gemeente zoo verdeeld dat de
bewoners zich niet al te veel gedrukt voelden. 't Onderwijs genoot zijne beste zorgen;
toen het oude schoolgebouw niet meer voldeed aan de eischen des tijds, werden
nieuwe lokalen gebouwd, die door bouwtrant en schilderachtige ligging voorzeker
een sieraad van het dorp zijn’.
Zoover de berichtgever van het dagblad. Slanghen bleef burgemeester van
Hoensbroeck tot aan zijn dood. Ook heeft hij intusschen het burgemeesterschap der
naburige
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gemeente Voerendaal gedurende eenige jaren waargenomen, dewijl de Regeering
ten gevolge van twist, onder de ingezetenen gerezen, geen inwoner met die betrekking
had willen bekleeden. Ook hier, waar zijne taak zeer moeielijk was, heeft hij zijn
ambt waardig bediend en zich de achting van al de welgezinde bewoners weten te
verwerven.
In zijne ledige uren was Slanghen beeldhouwer en oudheidvorscher. In beide
vakken heeft hij veel goeds geleverd. Op het gebied der snij- en graveerkunst
kenmerken zich zijne talrijke voortbrengsels door fijne bewerking en uitvoerigheid
der détails. Enkel uit liefhebberij, zonder voorbereidende studiën en zonder
leermeester heeft hij het ver gebracht. Alles was bij hem wilskracht; nauwelijks zou
men het gelooven met welk geduld en met welke nauwgezetheid hij arbeidde. Wij
kennen groepjes en haut-relief, door hem in hout of ivoor gesneden, waaraan hij
maanden lang bezig bleef. Hij zaagde en prepareerde zelf de houten plankjes, koperen
plaatjes en stukjes ivoor, waarop hij teekende en sneed. Zelf ook fabriceerde hij de
naalden, mesjes en fijne beiteltjes die hij bij zijn arbeid gebruikte. Was het werk
voltooid, dan bood hij het den eenen of anderen kunstliefhebber ten geschenke aan,
of plaatste het in de kleine verzameling van kunstvoorwerpen die hij te zijnen huize
had aangelegd. Ook de talrijke houtgravuren die Slanghen's boeken en opstellen
versieren zijn door hem geteekend en gesneden. 't Zijn meestal wapenschilden van
adellijke familiën, schepenzegels of naamteekeningen van voorname personen, in
den tekst geplaatst. In enkele exemplaren zijner geschiedenis van het Markgraafschap
Hoensbroeck, vindt men eene gravure, zijn eigen portret voorstellende; ook deze is
door hem in hout gesneden. Voor geld waren die maaksels zijner hand niet te koop,
want Slanghen beschouwde alles wat hij op het gebied der beeldende kunst tot stand
bracht
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als kleinigheden, die hij tot korting van zijn tijd ondernam. Een zijner producten
werd door tusschenkomst van den Heer Commissaris des Konings in Limburg, aan
wijlen onze Koningin Sophia ten geschenke aangeboden. Het was, indien wij ons
goed herinneren, een haut-relief in hout, verbeeldende eene vrouw bij 't spinrad,
waarop een vogeltje zich waagde nêer te zetten, daarnaast twee kinderen spelende
met eene kat. Dit alles in een médaillon niet grooter dan de palm eener hand. De
Koningin schreef bij die gelegenheid aan den burgemeester-beeldhouwer een zeer
vleienden brief en zond hem als tegengeschenk haar portret in een zeer rijk lijstwerk
gevat.
Op het gebied van Geschiedenis en Oudheidkunde heeft zich Slanghen niet minder
verdienstelijk gemaakt. Hij was in bezit van een aantal oudheidkundige voorwerpen
uit Limburg, door hem voor en na aangekocht: het waren ouderwetsche meubels,
kasten, stoelen, tafels, glaswerk, kostbaar aardewerk maar voornamelijk beeld- en
snijwerk. Deze verzameling, tegelijk met die zijner munten, is bezienswaardig.
Zijne geschiedkundige nasporingen bepaalden zich voornamelijk bij het verleden
van Limburg, en dan nog zocht hij bij voorkeur onuitgegeven stukken. Uit gedrukte
bronnen putte hij zelden. Het doel wat hij zich voorstelde was niet het schrijven eener
geschiedenis van Limburg, maar het leveren van losse bouwstoffen daarvoor.
Beschouwt men zijn geschiedkundige bijdragen onder dit oogpunt dan heeft Slanghen
veel goeds geleverd. De gewone lezer, die geene lust in het vak heeft, moge zijne
boeken ongenietbaar noemen. Het zij zoo, maar de liefhebber onzer particuliere
geschiedenis zal die integendeel gaarne raadplegen, want hij zal er veel leerzaams
in vinden en veel wat hem tot nut kan strekken. Zijne voornaamste bijdragen heeft
hij geput uit de archieven van het kasteel Hoensbroeck, waar een aantal documenten
over 't voormalig land van
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Valkenburg aanwezig waren, die nu echter door de grafelijke familie van Hoensbroeck
naar elders zijn vervoerd, en uit die van het kasteel Aldegoor, waarin talrijke
bescheiden over 't voormalig graafschap Horne en het land van Kessel rusten. Ook
heeft hij inzage gehad van het slotarchief van wijlen den graaf Oscar d'Amsenbourg
te Neuburg onder Gulpen.
Dit onderzoek heeft aanleiding gegeven tot het samenstellen en uitgeven der
volgende werken:
1. Het Markgraafschap Hoensbroeck gevolgd door geschiedkundige aanteekeningen
over het voormalig land van Valkenburg. Maastricht 1859, in 80. van 332 bladz., met
eene plaat, verbeeldende het Kasteel van Hoensbroeck. Dit werk bevat vooreerst
eene volledige beschrijving van de voormalige Heerlijkheid Hoensbroeck, hare
Heeren, haar schepengerecht, haar leen- en laathof, de parochie, het arm- en
schoolwezen, benevens eenige aanteekeningen over de adellijke huizen Ter-Wijer
en Laer en het dorp Vaesrade. Verder geeft de schrijver als aanhang bij zijn werk
een bijdrage tot de geschiedenis van het land van Valkenburg, het drossaartsambt,
het voogdambt, het leenhof en het stadhouderschap der leenen. De liefhebber van
genealogiën vindt er voorts eene uitvoerige geslachtslijst der familiën Hoen van
Broeck, Hoen-Cartils en Hoen van der Lip. Het geheel wordt gesloten door een
twintigtal onuitgegeven documenten.
2. Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordige hertogdom Limburg. Eerste
deel. Sittard 1865 in 80 van 213 bladz. ‘Ik behoef nauwelijks te zeggen’ - zoo verhaalt
Slanghen in de voorrede van dit werkje - ‘dat de lezer in deze gewestelijke Bijdragen
niet naar eenheid, veel minder nog naar volledigheid mag zoeken. Ik geef wat ik
bezit en blijf bij den door mij gekozen titel’. De inhoud bepaalt zich dan ook tot een
vijftal opstellen over de geschiedenis van het noorden en het zuiden der provincie,
die

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

148
tot titel voeren: Een blik op Valkenburg, Bij Geul en Gulp, Iets over 't land van Horne,
Limburgsche schepenen gemeentezegels enz. Dit laatste stukje is met een aantal in
den tekst gedrukte wapens versierd.
3. Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordig hertogdom Limburg. Tweede
deel. Roermond 1878 in 80 van 452 en XXV bladz. Dit tweede gedeelte zijner
bijdragen bevat overdrukken van opstellen geplaatst in de Publications de la Société
d'Histoire et d'Archéologie dans le duché du Limbourg, Deel XV bl. 343-593 en deel
XVI bl. 3-238. De bewerking is gelijk aan die van deel I; het behandelt grootendeels
dezelfde onderwerpen. Het zijn excursies op geschiedkundig gebied in de landen
van Horne, Thorne Kessel, Valkenburg en 's Hertogenraad. Ook vindt men er den
tekst van een aantal Limburgsche bank- en landrechten en de gravuren van
verscheidene gemeentezegels.
4. In de zooeven gemelde Publications etc. du Limbourg verschenen daarenboven
van Slanghen's hand de opstellen: a De Hof van Asselt bij Roermond een
latengewijsde. Deel VI bl. 255-264. b. Verscheidenheden betrekkelijk Walhorn,
Kloosterrade, Venloo, Roermond, Meijel, Geisteren, Valkenburg, Gulpen, Vijlen en
Simpelveldt, Deel, IX bl. 267-290 c. Een paar vriendenalbums uit de XVIIde eeuw;
Deel XIV bl. 3363-51.
5. Een aantal kleine opstellen geplaatst in de twee eerste jaargangen van de
‘Maasgouw, weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal en letterkunde’. Dit blad
verschijnt sedert Januari 1879 te Maastricht onder bescherming van het genootschap
voor Geschiedenis en Oudheidkunde in Limburg.
6. De Heer Slanghen zond nog de wereld in een werkje getiteld: De fransche maire
in een nederlandsch kleed gestoken door E.S., Sittard 1867, in 12 van 88 bldz. Dit
is eene vertaling of liever eene navolging van het fransche

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883

149
volksboekje Le Maire du village van de Cormenin. ‘Men gelooft over 't algemeen’
- zegt Slanghen in het voorwoord - ‘dat het voldoende is, om goed Burgemeester te
zijn, dat men den moed daartoe hebbe, en dat men niet ongeschikter zij dan deze of
gene Collega. Iemand die zijn naam leesbaar teekent, het Provinciaal-blad zonder
behulp van den Secretaris verstaat, eene raadsvergadering tamelijk voorzit, de
lotelingen naar de hoofdplaats begeleidt en zijne jaarwedde bij tijds ontvangt, - zoo
iemand denkt reeds de noodige vereischten te bezitten. Dit echter is dwaling, want
de burgemeesters hebben naast het administratieve van hun ambt, tevens het moreele
daarvan op zich te nemen en te behartigen. Immers het burgerlijk beheer, zelfs in de
kleinste Gemeente, is voor den burgemeester eene aaneenschakeling van te vervullen
plichten - jegens zich zelven - jegens de Regeering - jegens de Gemeente - jegens
de ingezetenen - jegens den Gemeenteraad - jegens de Godsdienstleeraren - jegens
de onderwijzers - jegens de armen’. In deze volgorde, en liefst van het moreele
standpunt beschouwd, is bovengemeld boekje zamengesteld.
In 1863 was wijlen de Heer Slanghen een der medeoprichters van het Provinciaal
Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde in Limburg, maar heeft later voor
zijn lidmaatschap bedankt. Ook was hij sedert 1873 lid der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Zijne liefde voor de wetenschap bleef hem
tot op het einde van zijn leven bij. Eenige dagen voor zijn dood maakte hij eene
testamentaire beschikking ter stichting van eene studiebeurs tot ondersteuning en
opleiding van leden zijner familie en jonge lieden uit Hoensbroeck, die zich aan de
studie van een of ander wetenschappelijk ak willen wijden. Daartoe schonk hij een
kapitaal van 10,000 gulden. Zijne collectie autographen en handtee-
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keningen schonk hij aan het Rijksarchief te Maastricht. Slanghen overleed te
Hoensbroeck den 12den October 1882, in den ouderdom van ruim twee-en-zestig
jaren. Zijn huwelijk met mejuffrouw Johanna Katharina Frank, dat hij in September
1874 aanging, is kinderloos gebleven. Zijne oudheidkundige verzamelingen, munten,
archieven en handschriften gingen in 't bezit zijner weduwe over.
JOS. HABETS.
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Levensschets van Johannes Hilman.
De levensgeschiedenis van den man, wiens naam aan het hoofd van dit opstel staat,
is, wat de feiten betreft, die den tijdgenoot en het nageslacht belang kunnen
inboezemen, in weinig woorden weer te geven. Hij was de zoon van een
Amsterdamsch burger, bakker van beroep, en in de stad, waar hij den 29sten October
1802 het levenslicht aanschouwde, is hij in ruim negen-en-zeventigjarigen ouderdom,
den 18den November 1881 gestorven. Een tijd lang was hij handelaar of makelaar in
granen, maar het geluk diende hem niet, en hij had blijkbaar geen aanleg voor het
vak. Door den dood van zijn schoonvader, den kok Gramser, werd hij een rijk man,
zoodat hij, na zijne zaken aan kant gedaan en alle schulden vereffend te hebben,
verder onbezorgd leven kon. Zijn huwelijk met Wilhelmina Gramser werd met een
tweetal kinderen gezegend, die op jeugdigen leeftijd stierven. Ook zijne teerbeminde
gade droeg hij in 1879 ten grave. Hij was de laatste van een gelukkig gezin, dat
onuitwischbare indrukken ach-
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terliet bij uitgelezen vrienden, die in de bekende woning op de Reguliersgracht altijd
welkom waren.
Maar het is niet genoeg deze enkele feiten aan te stippen. Er is van Hilman meer
te zeggen. Dat hij herdacht wordt in de jaarboeken onzer Maatschappij, bewijst reeds,
dat hij in den kring der Nederlandsche letterkundigen was opgenomen. Zijn
lidmaatschap dagteekent eerst van het jaar 1869. Die hem toen voorstelden konden
op een reeks van dichterlijke werken wijzen, die op benoeming aanspraak gaven.
Hoe zeer hij haar op prijs stelde heeft hij door de schenking zijner geschriften aan
de boekerij en door zijne tegenwoordigheid op meer dan eene jaarvergadering getoond.
In Hilman hebben wij een verdienstëlijk lid verloren.
Het zal in niemand opkomen, den eerlijken en oprechten Amsterdammer, - want
al had hij er geen eer in gesteld dit te zijn, zijn spraak zou hem hebben verraden een plaats aan te wijzen onder onze letterkundigen van den eersten rang. Zijne muze
blijft zeer laag bij den grond, zijne poëzie verheft zich zelden boven het middelmatige,
zijne dramatische gedichten zijn tegen den toets der kritiek niet bestand. Toch zal
hij, die een der sierlijk gebonden dichtbundels van Hilman ter hand wil nemen, daarin
menig couplet vinden dat hem aantrekt, òf om het gelukkig gekozen beeld, òf om de
edele gedachte, òf om den ongekunstelden maar toch onberispelijken vorm, waarin
de dichter wist te zeggen wat hij op het hart had. De huiselijke poëzie van dezen
dichter heeft niets stijfs of gewrongens; men kan het die verzen dadelijk aanzien, dat
zij niet met groote inspanning gemaakt, maar als van zelve uit de pen gevloeid zijn.
In Hilman's tooneelstukken, die misschien minder met het oog op de versificatie dan
wel als karakterstudiën beoordeeld moeten worden, zijn inderdaad voortreffelijke
bladzijden, en het laat zich begrijpen hoe zij, een vijf-en-twintig jaren geleden, het
schouw-
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burgpubliek hebben getroffen en medegesleept. Meer dan éen tooneelstuk van dezen
tijd, dat als kunstwerk veel hooger staat dan de Genoveva of de Demetrius, hebben
wij zien vallen, maar Hilman kende zijne acteurs, was beter dan iemand vertrouwd
met de tooneeltechniek, en wist hen die toen de houten loods op het Leidsche plein
bezochten in het hart te grijpen. Als men hem eens fragmenten uit zijne eigene stukken
had hooren voordragen, met zijn zware declameerstem, die menig acteur hem toen
benijden kon, wist men dat hij zijn ziel in deze drama's had gelegd. Een jonger
geslacht, dat Hilman niet persoonlijk gekend heeft, dat Peters, Roobol, Stoete en
andere acteurs en actrices uit een vroeger tijdperk nimmer heeft gehoord, en zich
niet herinneren kan hoe in die dagen ‘der kunsten God aan 't IJ met geestdrift werd
aangebeên’, valt het moeilijk over de tooneelstukken van dezen man een billijk
oordeel te vellen.
En al had Johannes Hilman ons de geschriften niet nagelaten, die hierachter worden
opgegeven, toch zou zijn naam in de letterkundige wereld met eere mogen worden
genoemd. Zoo iemand dan was de man, die Nederlander mocht heeten in merg en
been, een vriend en voorstander van de beoefening der Nederlandsche letterkunde.
Hij was eerlijk genoeg om te erkennen, dat hijzelf aan den roem dier letteren weinig
of niets kon toebrengen. Hilman's opvoeding had veel, zoo niet alles te wenschen
overgelaten, en in algemeene ontwikkeling stond hij zeker niet hoog. Het is waar,
dat hij zich soms in zijne eigenaardige terminologie verheffen kon op zijn
letterkundigen arbeid, vooral wanneer hij in scherpe woorden zijne afkeuring meende
te moeten uitspreken over het werk of de zienswijze van anderen. Doch er was zooveel
naïveteit, zooveel oprechtheid in die vrij onschuldige ingenomenheid met zichzelven,
dat geen zijner vrienden - en hij telde ze onder onze eerste letterkundigen - hem er
minder om
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achtte. Toch geloof ik niet, dat hij ooit aan de wezenlijke verdiensten van mannen,
die hijzelf verre boven zich stelde, ook zelfs met een woord iets te kort heeft gedaan.
Integendeel, hij toonde de hoogste belangstelling in de vruchten van hun arbeid, hij
moedigde hun streven aan, en waar hij hun pogen op andere wijze steunen kon, daar
vond men hem altijd bereid. Dat hij voor de letteren alsmede voor de kunst iets, zelfs
zeer veel over had, zou met menig bewijs gestaafd kunnen worden, indien de
kieschheid niet verbood navraag te doen naar hetgeen Hilman in stilte verrichte. Ik
wijs alleen op één feit, dat niet verborgen behoefde te blijven. Hilman bezat eene
uitgebreide en kostbare boekverzameling. Ofschoon al die boeken vrij onsystematisch
werden bijeengebracht, en men zich evenzeer verwonderen kon over hetgeen zijne
aandacht ontging als over hetgeen hij aankocht, toch was zijn hoofddoel eene
tooneelbibliotheek in te richten, waarin tevens plaats was voor de werken van zijne
meest geliefkoosde dichters. Al heeft de beschrijving, die hij op eigen kosten over
het belangrijkste gedeelte dezer boekerij in het licht heeft gegeven, geen
bibliographische waarde, er blijkt duidelijk genoeg uit, welk eene rijke collectie van
tooneelstukken en prachtwerken hij bezat. Welnu, Hilman verzamelde deze schatten
niet zoozeer voor eigen genot of gebruik, dan wel om er zooveel mogelijk anderen
mede te dienen. Men vond hem altijd bereid om boeken te leenen, en het was hem
een lust als hij voor belangstellenden de kasten openen kon. Sedert het smartelijk
verlies van zijn eenigen jongen, stond het bij hem vast, dat zijne boeken, na zijn
dood, aan eene openbare bibliotheek zouden worden geschonken. In vroeger jaren,
toen de regeering van Amsterdam zich bitter weinig aan hare stedelijke boekerij
gelegen liet liggen, dacht hij aan onze Maatschappij, doch zoodra, bij de oprichting
van de Universiteit, ook aan de hervorming en uitbreiding der bibliotheek krachtig
de hand
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werd geslagen, was zijn besluit genomen, en gaf hij terstond aan burgemeester en
wethouders kennis, dat zijne verzameling aan zijne geboortestad zou worden vermaakt.
Hilman's verdienste is inzonderheid gelegen in hetgeen hij voor het tooneel heeft
gedaan. Reeds in zijne jeugd gevoelde hij zich met onweerstaanbare kracht tot het
tooneel getrokken. De Amsterdamsche schouwburg oefende in die dagen op jong en
oud eene onbegrijpelijke aantrekkingskracht uit. Men dweepte met Snoek en
Jelgerhuis, Wattier en Majofski. Men moet Amsterdammer zijn van geboorte, om te
weten hoe onze vaderen avond aan avond hebben genoten, en hoe zij in later tijd nog
in geestdrift menige passage konden weêrgeven, die een onvergetelijken indruk had
teweeg gebracht. In Hilman ontwaakte de begeerte, om voor het tooneel te leven,
niet door zelf als tooneelspeler op te treden, ofschoon het hem aan aanleg daarvoor
niet ontbrak, maar om eens zijne krachten te beproeven aan het bewerken van
tooneelstukken. Wicelius werd zijn leermeester, en deze kon geen dankbaarder
leerling verlangen. Toen de gulden dagen van de groote tooneelspelers zijner jeugd
tot het verleden behoorde en het nationaal tooneel meer en meer in verval geraakte,
stelde Hilman zich ten doel het weder te verheffen. Dat dit hem slechts voor een
oogenblik en dan nog maar ten deele gelukte, was zeker niet te wijten aan zijn goeden
wil. Hij behoorde tot de oude school en bemerkte niet dat een nieuw geslacht was
opgestaan, dat andere eischen stelde. Toch valt het niet te ontkennen, dat hij mede
den stoot heeft gegeven aan de beweging, die tot de oprichting van een
Tooneelverbond en de opening van een Tooneelschool heeft geleid. Eigenlijk is die
beweging hem boven het hoofd gegroeid en slechts schoorvoetende heeft hij de
nieuwe richting gevolgd. Hilman was gewoon zonder omwegen af te keuren wat
naar zijne inzichten verkeerd was, maar evenzeer bereid om zijne dwaling te erkennen,
wan-
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neer de ervaring hem leerde, dat hij verkeerd had gezien. Daarom moet het vermeld
worden, dat zijne waardeering van alles wat door anderen werd gedaan tot verbetering
van het tooneel met het klimmen zijner jaren gelijken tred hield. De Amsterdamsche
schouwburg heeft in elk geval aan hem alles te danken. Rusteloos heeft hij geijverd,
om deze inrichting te verbeteren en haar uit- en inwendig te hervormen tot een theater,
Neêrlands rijke hoofdstad waardig. Misschien heeft hij zich nog een ander
monumentaal gebouw gedroomd, dan thans wordt gezien, maar dat de verbouwing
in 1873 tot stand kwam is zijn werk geweest. Zijn marmeren beeltenis, zoo
voortreffelijk uitgevoerd door den beeldhouwer Colinet, verdiende ten volle eene
plaats in de kamer van commissarissen, van welk college hij jaren achtereen de ziel
is geweest. Voorts zal het voldoende zijn om te verwijzen naar het ‘Alphabetisch
register’ van ‘Ons Tooneel’, boeken die hij met kwistige hand ten geschenke gaf,
om te staven, dat hij daarin onschatbare bouwstoffen heeft neêrgelegd voor ieder,
die de geschiedenis van het Nederlandsch Tooneel in de laatste eeuw tot het onderwerp
van studie wil maken. Afgezien van zijne sterk gekleurde sympathiën en antipathiën,
heeft hij herinneringen opgeteekend, die anders zeker verloren zouden zijn.
Men pleegt in de necrologiën van onze Maatschappij niet enkel den letterkundige,
maar ook den persoon en zijn karakter te teekenen. Ik mag mij van die taak ontslagen
achten, nu anderen het zooveel beter hebben gedaan, dan ik het zou vermogen. Met
het oog op de portretten, die Alberdingk Thijm1 en Loffelt2 zoo meesterlijk op doek
hebben gebracht, ontzinkt het penseel aan mijne hand. Men moet Hilman hebben
gekend en begre-

1
2

Feuilleton van ‘De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland,’ 27 Nov. 1881.
Feuilleton van ‘Het Vaderland’, 22 Dec. 1881.
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pen om hem zoo volkomen naar waarheid te schetsen, met al zijne niet genoeg te
waardeeren deugden, en ‘les défauts de ses qualités’. Het tafereel dat Loffelt ophangt
van zijne kennismaking met deze merkwaardige figuur is volkomen naar het leven;
uit eigene ervaring zou ik trek voor trek kunnen bevestigen. Alberdingk Thijm heeft
met zulk een kunstvaardige hand het licht en bruin doen uitkomen in de physionomie
van dezen degelijken, ronden Nederlander, in de rechte toetsen zoo juist aangebracht,
dat ook zij die Hilman nimmer mochten ontmoeten hem leeren kennen in al zijne
eigenaardigheden, en het zwijgen is opgelegd aan allen, voor wie deze type niets
anders was dan een voorwerp van spot. Met hierop te wijzen hoop ik te voorkomen,
dat hetgeen beiden schreven in den stroom onzer couranten-litteratuur verloren zal
gaan. Ikzelf bedoelde met dit opstel niets anders dan een eenvoudigen krans te leggen
op het graf van den man, dien ik te meer hoogachtte hoe beter ik hem leerde kennen.
H.C. ROGGE.
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Geschriften van Johannes Hilman.
Genoveva, Treurspel. Amst. 1835. 80.
Aan de uitstekende Tooneel-kunstenaresse Mevrouw J.P.L. Muller, geb.
Westerman, na de volvoering der rol van Genoveva in mijn Treurspel van dien naam.
21 Apr. 1836. 80 (Afzond. gedrukt).
Demetrius, Keizer van Rusland. Treurspel. Amst. 1838. 80.
Welkomstgroet aan H.K.H. Mevrouw de Erfprinses, bij hoogst derzelver komst
te Amsterdam. Amst. 1839. 80.
De beurs van Amsterdam in 1845. Dichtstuk. Amst 1845. 80.
Willem de eerste, prins van Oranje. Treurspel. Amst. 1848. 80.
De vier jongelingen uit Pforzheim. Dichtstuk. Amst. 1850. 80.
31 Oct. 1517. Dichtstuk. Amst. 1854. gr. 80.
Oranje in de ure des gevaars. Amst. 1855. gr. 80.
Bloemen. Keur van Nederlandsche poëzy. 1ste verzameling 1ste dr. Amst. 1855.
2de dr. Ald. 1856. 3de dr. Ald. 1859. kl. 80.
- 2de verzameling. Amst. 1856. kl. 80.
Gustaaf Adolf, koning van Zweden, de redder van het protestantisme Amst. 1857.
0
8.
Het 200-jarig bestaan van het Diaconie-Weeshuis (15 Dec. 1857).Amst. 1857. gr.
0
8.
Zuid-Nederlandsche poëzy. Amst. 1858. 80.
Karel van Anjou, koning van Napels. Historisch drama. Amst. 1861. kl. 80.
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Karel de Stoute, hertog van Bourgondië. Historisch drama. Amst 1861. kl. 80.
De karakterlooze. Kluchtspel in vijf bedrijven. Amst. 1865. 80.
De schijnheilige. Blijspel in vijf bedrijven. Amst. 1865. 80.
Op het gouden jubilé van den Grootmeester-nationaal Willem Frederik Karel Prins
der Nederlanden. Gevierd 27 Nov. 1866. gr. 80. - Niet in den handel.
Dramatische werken. 3 dln. Amst. 1867. 80.
I Genoveva. Demetrius. Willem de eerste.
II Karel de Stoute. Karel van Anjou. De vierhonderd jongelingen van Pforzheim.
III De schijnheilige. De karakterlooze. Eene moeder.
Verspreide en onuitgegeven gedichten, 3dln. Amst. 1875. 80.
Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Johs Hilman.
Amst. 1878. gr. 80. - Niet in den handel.
Ons tooneel. Aanteekeningen en geschiedkundige overzichten. Naamrol van
plaatwerken en geschriften. Amst. 1879. gr. 80. - Niet in den handel.
Beredeneerd register op ‘Ons tooneel’. Amst. 1881. gr. 80. - Niet in den handel.
Dit register bevat bovendien een ‘Vervolgreeks van plaatwerken, kleederdrachten’.
enz.
Voorts bijdragen in periodieke geschriften als: het Jaarboekje van het Genootschap
V.W.; het Jaarboekje voor Rederijkers; de Evangel. Luth. Volks-almanak, sedert
1851 verschenen onder den titel ‘Een vaste burg is onze God’; de Spectator voor
tooneel en concerten, gemerkt met letter K., en misschien in nog enkele andere.
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Levensbericht van Mr. Hendrik van Loghem
Hendrik van Loghem, de oudste zoon van zijn als dichter niet onbekenden naamgenoot
en van Maria Elisabeth Jordens, werd den 7den Mei 1808 te Deventer geboren. Na in
zijn geboorteplaats voor de Academische lessen te zijn opgeleid, studeerde hij van
1824 tot 1828 aan het Athenaeum aldaar, om vervolgens na afgelegd
Candidaats-Examen naar Leiden te vertrekken. De studietijd aldaar zou, daar zijn
ouders niet bemiddeld waren en hij zelf reeds ver in zijn studiën gevorderd was,
slechts van korten duur zijn, en misschien ligt hierin wel de reden, waarom hij in de
studentenmaatschappij nooit geheel is ingeburgerd. Reeds na een tweejarig verblijf
te Leiden, gedurende hetwelk hij nog den tijd vond eene Academische prijsvraag te
beantwoorden, promoveerde hij den 29sten Mei 1830 op eene dissertatie: De natura
acquisitionis secundum principia iuris naturalis. ‘Hoogst gelukkig trad ik het
werkelijke leven in’, zoo schrijft hij in eene in 1864 vervaardigde autobiographie.
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Nauwelijks echter als advocaat te Deventer gevestigd, riepen hem de gebeurtenissen
in België ver van zijn woonplaats tot een geheel anderen werkkring, dan hij zich had
voorgesteld. ‘Ofschoon zeer weinig ingenomen met den krijgmansstand’, zoo schrijft
hij, ‘deed ik mij als vrijwilliger inschrijven bij de mobiele schutterij van Deventer.
Ik wist dat mijne persoonlijke medewerking van weinig waarde zoude zijn, maar
meende dat het voorbeeld van jongelieden uit den eersten stand op de gezindheid
der lagere volksklassen gunstig zoude werken’. Zoo trok hij dus met de Deventer
schutterij den 6den November 1830 naar het Westelijk gedeelte van Noord-Braband
en later naar Staats-Vlaanderen, om echter weldra den 9den Juli 1831 als
Luitenant-Kwartiermeester overgeplaatst te worden bij een bataillon Overijselsche
Plattelands-schutterij.
Het soldatenleven, zonder geestdrift begonnen, viel ook later niet mede. V.L.
verlangde vurig naar het einde en wenschte zich te wijden aan zijn werkzaamheid
als procureur, tot welke betrekking hij reeds in 1832 was benoemd. Maar de Koning
gaf niet dan om zeer gewichtige redenen ontslag aan een schutterofficier. Toen echter
zijn vader ontslag gevraagd had als secretaris des gemeente Deventer en de toenmalige
Burgemeester Mr. M. van Doorninck hem in diens plaats wenschte te zien optreden,
werd hij den 25sten December 1833 door den Koning tot die betrekking benoemd en
tevens eervol ontslagen als 2de Luitenant, onder voorwaarde bij de schutterij een
plaatsvervanger te zullen stellen.
De jaren buiten Deventer gesleten heeft v.L. nooit onder de gelukkige jaren zijns
levens geteld. Buiten zijn vaderstad had hij niet gevonden wat hij wenschte, eene
omgeving met welke hij sympathiseerde, een werkkring waaraan hij zich met hart
en ziel kon toewijden. Is het dan te verwonderen dat hij in lateren tijd die stad boven
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alles liefhad, dat hij geen vreugde kende dan als zij voorspoed had, dat hij zich den
tegenspoed dier stad aantrok als rampen hemzelven overkomen? Dertien jaren
(1833-1846) diende hij haar als Secretaris, zeven moeilijke jaren (1846-1853) stond
hij als Burgemeester aan haar hoofd. Moeilijke jaren noem ik die van zijn
burgemeesterschap, want het waren de jaren der aardappelziekte, der
grondwetsherziening en der invoering van de wetten, die van de grondwetsherziening
het gevolg waren, in het bizonder van de gemeentewet. Gedurende al die jaren heeft
v.L. de rechten der aan zijne zorgen toevertrouwde gemeente verdedigd, hare
stoffelijke en geestelijke belangen behartigd, haar bestuurd in echt liberalen geest.
Toen hij in 1853 wegens gezondheidsredenen zijn ontslag als burgemeester had
gevraagd, nam hij schriftelijk afscheid van den Gemeenteraad en ontving van dezen
een antwoord waarin gezegd wordt, ‘dat zijne zorgen voor het heil der gemeente
onvermoeid waren geweest, dat hij goed had tot stand gebracht en kwaad had
verhoed’.
Maar zijn werkkring bepaalde zich niet tot Deventer alleen. Reeds in 1837 was
hij door den Raad van Deventer tot lid der Provinciale Staten van Overijsel gekozen.
Dat zijn houding daar beslist liberaal was bewijst het volgende voorval. Toen hij den
Koning en den Minister van Binnenlandsche zaken van Randwijck zijn dank kwam
betuigen voor zijne benoeming tot Burgemeester, zeide de laatste, ‘dat hij hem na
eenige aarzeling aan den Koning als Burgemeester had voorgedragen, evenwel in
het stellige vertrouwen dat hij nu in het vervolg niet meer gemeene zaak zou maken
met die partij in de Staten van Overijsel, welke de inzichten van het Gouvernement
dwarsboomde’. Het antwoord luidde: ‘Men moet mij nemen zooals ik ben, als lid
der Staten van Overijsel zal ik naar mijne overtuiging blijven handelen’. ‘Misschien
wist men’, zegt V.L. in zijne levensbeschrijving, ‘dat een hoofdartikel in het Algemeen
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Handelsblad van 7 September 1846 van mij afkomstig was1’. Dat hij door de leden
der Staten hoog werd geacht, bewezen zij, toen zij hem in 1840 wilden afvaardigen;
bewezen zij weder, toen zij hem in 1848 met groote meerderheid werkelijk
afvaardigden naar de Dubbele Tweede Kamer. V.L. stemde voor alle aan het oordeel
der Kamer onderworpen wetten.
Reeds in het begin van 1852 begon de toestand zijner gezondheid v.L. te beletten,
zijne werkzaamheden naar behooren waar te nemen. Toen echter in den loop van dat
jaar zijne gezondheid niet verbeterde en het niet waarschijnlijk werd, dat hij spoedig
geheel hersteld zou zijn, nam de nauwgezette man zijn ontslag uit al zijne openbare
betrekkingen. Na reeds bedankt te hebben als lid der Provinciale Staten, verkreeg
hij in Juni 1853 zijn ontslag als Burgemeester en bedankte toen ook als lid van den
Raad. Het duurde tot in den zomer van 1855, voordat v.L. zich krachtig genoeg
gevoelde om weder op te treden in openbare betrekkingen. In Juni van dat jaar werd
hij weder lid van den Raad, in Juni 1858 Wethouder. Maar het was zijn wensch om
een rechterlijke betrekking te bekleeden. Eerst werd hem aangeboden, Voorzitter te
worden van de Arondissements-rechtbank te Deventer; bij de invoering der Wet van
1857 bood de Commissaris des Konings in Overijssel hem de betrekking van
Inspecteur bij het Lager Onderwijs aan. V.L. bedankte voor beide betrekkingen: voor
de eerste omdat hij, die nooit eenige rechterlijke betrekking bekleed had, meende
niet terstond Voorzitter eener rechtbank te moeten worden; voor de tweede, omdat
hij geene betrekking bij het onderwijs verlangde. Toen hij vervolgens verzocht om
Rechter te Deventer, later om Raadsheer in het Hof van Over-

1

Zie over dit alles nader zijn: Bladzijden uit de geschiedenis der Staten van Overijssel.
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ijsel te worden, verkoos men te recht of ten onrechte anderen boven hem. Eindelijk
in 1861 verruilde hij de betrekking van Wethouder met die van Rechter in de
Arondissements-rechtbank en reeds in Mei 1862 plaatste de Hooge Raad hem boven
aan op hare aanbeveling ter vervulling aan eene vacature in dat college. In September
van dat zelfde jaar nam hij voor het kiesdistrikt Almelo zitting in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, maar reeds in Januari 1864 nam hij zijn ontslag, daar hij weinig
hoop koesterde spoedig geheel te zullen herstellen van de hevige ziekte, die hem in
het laatst van 1863 op den rand des grafs had gebracht. Van dien tijd af wijdde hij
zijn krachten voornamelijk aan zijne betrekking als Rechter, aan het lidmaatschap
van den Gemeenteraad, waarvoor hij in 1862 bedankt had, maar dat hem in 1865
weder was opgedragen, en aan het lidmaatschap der Provinciale Staten, waartoe hij
in 1858 voor de tweede maal was benoemd geworden. Alle latere aanzoeken om zich
weder candidaat te laten stellen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer werden
door hem afgeslagen.
V.L. huwde den 14den Maart 1839 met Catharina Christina van Delden, Wed. van
Vredenrijk Jan Engelenburg. Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren: Maria
Elisabeth (geb. 1840), gehuwd met G.W. de Josselin de Jong, Notaris te Zutfen, en
Albertina Isaä (geb. 1841), gehuwd met F.W. van der Goes, Notaris te Beek. Nadat
zijne echtgenoote den 24sten Januari 1859 was overleden, hertrouwde v.L. in Augustus
1861 met Maria Antonia Everwijn, Wed. van Mr. Martinus van Doorninck. Zijn
tweede vrouw schonk hem nogmaals eene dochter Catharina Christina (geb. 1864),
thans nog met hare moeder te Deventer woonachtig. V. L's eerste echtgenoote had
uit haar eerste huwelijk één, v.L.'s tweede echtgenoote twee kinderen1,

1

De namen dezer stiefkinderen zijn: Mr. Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg (geb. 1836),
thans wonende te Arnhem; Dr. Adam van Doorninck (geb. 1852), Bibliothecaris der Gemeente
Deventer, Elisabeth van Doorninck (geb. 1854), echtgenoote van Jhr. Alexander Julius Boreel
de Mauregnault. Laatstgenoemde is na langdurig lijden den 26sten December 1881, 18 dagen
na haren stiefvader, overleden.
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Zoo v.L. in zijn jeugd voornemens geweest is een leven te leiden, dat in de eerste
plaats gewijd zou zijn aan de beoefening der wetenschap, heeft hij dit plan niet kunnen
volvoeren. Stads- en landsbestuur namen zijn meesten tijd in beslag gedurende het
grootste en beste deel zijns levens. Hij behoorde in geenen deele tot hen, die zich
een ruimer of minder ruim gebied van studie kiezen, en zich tot levenstaak stellen
om hunne op dit gebied gevonden resultaten wereldkundig te maken. Maar wel
behoorde hij tot die degelijke goed ontwikkelde menschen, die in ieder vak van
wetenschap belang stellen en hunne kennis ten nutte van anderen aanwenden in de
praktijk des levens. Zijn kinderen en stiefkinderen zijn zeer veel aan hem verplicht;
ook anderen stond hij als raadsman ter zijde in het beheer hunner goederen, sommigen
als toeziende voogd of als boedelbeheerder. Hij schepte genoegen in administratieve
werkzaamheid, vooral in het beheer van landgoederen; hij was een goed en secuur
financier. De stad zijner inwoning lag hem zeer na aan het hart, haar heeft hij zijn
beste krachten gewijd tot in de laatste dagen zijns levens. Nog in 1876 plaatste hij
in het Handelsblad een artikel, waarvan hij een overdruk toezond aan alle leden der
Tweede Kamer, tegen de door den Minister van Lijnden voorgestelde rechterlijke
indeeling. Hij wilde trachten de Rechtbank voor Deventer te behouden. Als lid der
Provinciale Staten en der Tweede Kamer handelde hij naar overtuiging, maar het is
schrijver dezes steeds voorgekomen, alsof hij voor de Provincialeen Rijkszaken
minder belangstelling koesterde, dan voor zijn naaste omgeving.
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Van v. Loghems letterkundige werkzaamheid hebben wij tot nog toe slechts twee
dagbladartikelen genoemd. Deze zijn echter niet de eenigen van zijn hand. Menigmaal
hebben de verkiezingen zijn pen voor dag- of weekbladen in beweging gebracht,
dikwijls plaatste hij in de Deventer Courant een kort woord ter herdenking van den
één of anderen afgestorvene. Zijne redevoering bij de installatie van den Raad, toen
deze na de invoering der Gemeentewet op nieuwe wijze was saamgesteld, werd om
haren belangrijken inhoud in zijn geheel overgenomen in de Arnhemsche Courant.
De overige geschriften van v.L. zijn bijna allen in tijdschriften geplaatst, slechts drie
dezer opstellen zijn in den vorm van afzonderlijke brochures verschenen.
Behandelen wij ten eerste de geschriften over onderwerpen van zuiver practischen
aard. V.L.'s betrekking als Secretaris gaf hem aanleiding tot het uitgeven eener
brochure: Ontwikkeling van eenige hoofdbeginselen der Nederlandsche armenwetten,
Deventer, J. de Lange 1838. Naar aanleiding van deze brochure werd hem door den
Minister Schimmelpenninck van der Oye opgedragen, om in overleg met den
Referendaris C.I. Feith eene nieuwe armenwet te ontwerpen. Ter aanbeveling van
deze concept-wet gaf hij in 1845 uit eene: Beoordeeling van het ontwerp van wet
betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, Deventer, J. de Lange. Deze brochure
werd in handschrift toegezonden aan bovengenoemden Minister, die toen evenwel
zoozeer met werkzaamheden overstelpt was, dat hij ze niet dan vluchtig kon lezen.
Met de hoofddenkbeelden kon hij zich echter zeer goed vereenigen en verzocht dan
ook 150 afdrukken ten einde er één te kunnen toezenden aan ieder der leden van de
Staten-Generaal. Later behandelde v. L nog éénmaal een onderwerp dat in nauw
verband staat tot armenzorg: Het ontwerp van wet tot wijziging van de strafwetgeving
omtrent de bedelarij (Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal- en
Gemeentebestuur in Neder-
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land, 19e deel, 1875). - V.L.'s werkzaamheid als advocaat en later als rechter gaf
hem aanleiding tot het schrijven der volgende tijdschriftartikelen: Over sommige
beperkingen in het bouwen (Themis, Deel 5, 1858); Over de bewijskracht van de
zoogenaamde leggers der openbare wegen (Themis, Deel 12, 1865); Regtskundige
beschouwingen omtrent het ontstaan en vervallen van openbare wegen (Bijdragen
tot de kennis enz., 14e deel, 1868); Art. 23 der Gemeentewet (Idem, 18e deel, 1872).
- Aan zijn lidmaatschap van de Provinciale Staten danken wij eene gedeeltelijke
beoordeeling van de Bosch Kempers Handleiding van het Nederlandsche Staatsrecht
en Staatsbestuur: De zelfstandigheid van het Provinciaal bestuur volgens de grondwet
(Bijdragen tot de kennis enz., 11e deel, 1866).
Historische herinneringen vinden wij in de volgende opstellen: Eenige bladzijden
uit de geschiedenis der Staten van Overijssel van 1830 tot 1848 (Bijdragen tot de
kennis enz., 18e deel, 1872); en het Levensbericht van Mr. W.H. Cost Jordens
(Levensberichten van de Maatsch. der Nederl. Letterk. 1876). Cost Jordens was zijn
volle neef en een zijner meest vertrouwde vrienden.
Een onderwerp uit de wijsbegeerte van het recht behandelde v.L. in zijne
Verhandeling over den grond van Staat en Oppergezag en over de valschheid van
de leer der Volks-souvereiniteit (Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving, 8e
deel, 1834). In zijne levensbeschrijving schrijft hij het ontstaan dezer verhandeling,
na zijne dissertatie zijn eerste geschrift, toe aan den opwekkenden omgang met Mr.
J0. de Bosch Kemper. Deze was een Academievriend van v.L., dien hij weder
ontmoette, toen zijn bataillon in 1832 in garnizoen kwam te Breda, alwaar de Bosch
Kemper toenmaals Substituut-Auditeur-Militair bij het leger te velde was. Enge
vriendschap is beiden blijven verbinden tot aan den dood van de Bosch Kemper.
Hoezeer v.L.'s denkbeelden over den grond van het recht naderhand ge-
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wijzigd zijn, bewijst zijn opstel: Heeft het recht in de natuur der dingen een
onafhankelijk en onveranderlijk bestaan (Themis, Deel 11, 1864).
De wijsbegeerte der geschiedenis werd herhaaldelijk door v.L. behandeld: Proeve
over de goddelijke leiding van de gebeurtenissen der wereldgeschiedenis, Leiden,
S. en J. Luchtmans, 1838; Veranderde beschouwing der Wereldgeschiedenis
(Tijdspiegel, 1868); Een stelling van Buckle (Tijdspiegel, 1870); De geschiedenis
der Indiërs (Tijdspiegel, 1878).
Verder zijn nog van v.L. afkomstig de volgende opstellen van
wijsgeerig-godgeleerden aard: Is God liefde? (Nieuw en oud, 1872); Het gebied van
het geweten (Tijdspiegel, 1874); Niet almachtig of niet algoed? (Godsdienstig album,
1876); Is het bestaan van God uit de natuur te bewijzen? (Tijdspiegel, 1877); De
strijd tusschen Darwinismè en teleologie (Tijdspiegel, 1879); De natuurwetten en
haar oorsprong (Geloof en vrijheid, 14e jaargang, 1880); Een sombere profetie van
Quinet (Tijdspiegel, 1882). - Het Nieuw Kerkelijk Weekblad van 21 Maart 1872
behelst een hoofdartikel getiteld: Nieuwe Vormen? V.L. komt in dit artikel op voor
het behoud van doop en avondmaal, aan welke beide sacramenten hij zeer gehecht
was.
Na zijne benoeming tot lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde gaf
hij zeven van bovengenoemde tijdschriftartikelen vereenigd uit onder den titel:
Verspreide geschriften van geschiedkundigen, godsdienstigen en wijsgeerigen inhoud,
Deventer, A. ter Gunne, 18791.
De volgorde waarin de geschriften van v.L. verschenen, is geenszins het gevolg
van een voorafgemaakt plan. De opstand in België, het lezen van één of meerdere
boeken, die

1

Na ijverige nasporingen heb ik geene andere geschriften van v.L. dan bovengenoemde
ontdekt. Ik houd het er dus voor dat ik alle zijne geschriften heb genoemd, maar durf dit toch
niet met zekerheid beweren.
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hem meer dan gewoonlijk belang inboezemden of met welker strekking hij zich
volstrekt niet kon vereenigen, de verandering zijner denkbeelden, een arrest van den
Hoogen Raad of een Koninklijk Besluit, deden in hem de behoefte ontstaan zichzelven
rekenschap te geven van zijne denkbeelden en deze daartoe op schrift te brengen.
Was dit eenmaal geschied, dan meende hij dat het voor anderen nuttig kon zijn ze
te leeren kennen en liet hij het geschrevene drukken. Den oorsprong der wijsgeerige
opstellen beschrijft hij zelf in de voorrede van de Verspreide geschriften aldus: ‘Alle
opstellen zijn hun oorsprong verschuldigd aan den drang, om, bij het wegvallen van
zooveel dat vroeger werd geloofd, toch, voor mij zelven en voor anderen, die
steunselen te behouden, welke noodig schijnen om wel te leven en wel te sterven’.
Niet om het weten op zichzelf was het hem te doen, maar om steun voor zijn zedelijk
leven. Zijne levensbeschouwing was voor hem nauw verbonden met zijn
wereldbeschouwing. Voor eene uiteenzetting en waardeering dezer levensbeschouwing
is het hier niet de geschikte plaats, is de schrijver van dit levensbericht niet de
geschikte persoon. Maar wel rust op hem de verplichting na te gaan, welke invloeden
op de vorming dezer wereldbeschouwing invloed kunnen hebben gehad. V.L. was
lid der Doopsgezinde Gemeente. Het is echter zeker dat hij een veel te omvattenden
werkkring heeft gehad en ook zijn omgang veel te weinig uitsluitend onder zijn
geloofsgenooten heeft gezocht, om aan de denkbeelden van den kring der
Doopsgezinde Gemeente te Deventer een beslissenden invloed op de latere
ontwikkeling zijner godsdienstige opvattingen te kunnen toeschrijven1. Toch is het
niet onwaarschijnlijk dat de om-

1

Door zijne moeder was v.L. verwant aan een oude Deventer patricische familie, die geheel
tot het Hervormde Kerkgenootschap behoorde; zijne tweede echtgenoote was eveneens
Hervormd.
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gang in deze gemeente, misschien ook het onderwijs van haren voorganger den
bekenden Dr. J.H. Halbertsma, in zijn jeugd invloed op zijne denkwijze heeft
geoefend. Maar zeker heeft zijn vader, de dichter van de harmonie in het heelal en
van de vooruitgang van den menschelijken geest, een grooten invloed op hem
geoefend. Wie deze gedichten van den vader leest en ze vergelijkt met de wijsgeerige
opstellen van den zoon, kan, dunkt mij, de nauwe verwantschap hunner denkbeelden
niet ontkennen.
Keeren wij thans tot v.L.'s levensgeschiedenis terug. In 1873 bedankte hij als lid
der Provinciale Staten. De opvolgende voorstellen eener nieuwe rechterlijke indeeling
waren oorzaak dat hij de betrekking van rechter, die hij in een ander geval misschien
reeds eenige jaren vroeger zou hebben nedergelegd, tot 1877 toe is blijven bekleeden.
Zijn gestel, dat nooit krachtig was geweest, werd bij het klimmen der jaren zwakker.
Hij moest zich meer dan vroeger ontzien en kon zich niet meer zoolang als vroeger
bezighouden met intellectueelen arbeid. Gelukkig zijn zijn laatste wenschen verhoord,
hij vreesde niets zoozeer als een lang ziekbed en het afnemen zijner geestvermogens.
Tot op het laatste oogenblik is zijn geest helder gebleven; nog veertien dagen vóór
zijn dood had hij in den Gemeenteraad het woord gevoerd; eenige uren vóór zijn
dood, toen het spreken hem reeds moeielijk viel, maakte hij nog opmerkzaam op zijn
laatste nog onuitgegeven opstel: Eene sombere profetie van Quinet. Na zich gedurende
twee dagen minder wel te hebben gevoeld, bleef hij Dinsdag 6 December 1881 het
bed houden, en reeds Donderdag den 8sten dier maand blies hij kalm en rustig den
laatsten adem uit. Den 11den daaraanvolgende begeleidden wij hem naar zijn laatste
rustplaats, waar menigeen die hem gekend en gewaardeerd had, menigeen dien hij
met raad en daad had bijgestaan, en ook de gansche Gemeenteraad, tegenwoordig
waren. De toenmalige burgemeester Mr. H.R. van Marle sprak
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enkele woorden aan zijn graf en herdacht eenige uren later in de zitting van den
Gemeenteraad, wat v.L. voor de stad zijner inwoning was geweest.
Reeds in 1842 had de Koning zijne verdiensten geëerd door hem te benoemen tot
Ridder van de orde van den Nederlandschen Leeuw. Hij was lid der Vereeniging tot
beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis sinds 1858, van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde sinds 1878.
D e v e n t e r , Juni 1883.
A. VAN DOORNINCK.
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Levensbericht van Herman Steenberg.
Onder de bevoorrechten, die, ook na hun verscheiden, in wijder kring dan van hun
eigen gezin herdacht verdienen te worden, behoort de man, aan wiens nagedachtenis
de volgende bladzijden gewijd zijn. Op vereerend verzoek van het Bestuur onzer
Maatschappij ga ik trachten het beeld van Herman Steenberg in hoofdtrekken te
schetsen. Waarom juist mij die taak werd opgedragen en ik haar, zonder een oogenblik
te aarzelen, aanvaardde, is voor niemand een geheim, die weet hoe wij, van den dag
af waarop hij mij als zijn ambtsbroeder bij de Amsterdamsche gemeente inleidde,
in onafgebroken vriendschap samen verkeerd en in éénen geest, met hetzelfde doel
voor oogen, samen gearbeid hebben. Was de tekst, waarmede hij mij, den 4den
November 1855, bevestigde: ‘bidt voor ons opdat God ons eene deur des woords
opene’ eene profetie van de samenwerking, die weldra volgen zou, om tot op den
dag van zijn, ook voor mij, te vroeg ontslapen voortgezet te worden? Doch - hoe
gaarne ik het
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wilde - ik mag hier niet verder uitweiden over hetgeen hij voor mij in 't bijzonder
was, daar ik hem moet zoeken te geven zooals men hem in onderscheiden kringen
en betrekkingen gekend en gewaardeerd heeft.
Op den 16den Januari 1823 werd hij te Nieuwveen, waar zijn vader, Jacobus
Steenberg, predikant was, geboren. Reeds vroeg toonde hij lust en aanleg voor het
leeraarsambt. Na te Bergen op Zoom een degelijk voorbereidend onderricht ontvangen
te hebben, verwisselde hij in 1840 het gymnasium met de hoogeschool. Op den 18den
September werd hij als student in de godgeleerdheid te Leiden ingeschreven. Daar
werd de studie der classieke litteratuur, gepaard met de beoefening der Hebreeuwsche
taal, met goed gevolg ijverig voortgezet. Het onvergelijkelijk schoone, waardoor de
meesterstukken der oudheid zich kenmerken, trok hem machtig aan en later kon men
hem meermalen aantreffen verdiept in een zijner lievelingsauteurs uit het oude Hellas.
Zijne zonen kunnen er van getuigen, hoe zij door dien classiek gevormden vader bij
hunne studiën werden voortgeholpen en niet zelden ook bij hem het gewenschte licht
vonden, als een wis- of rekenkundig vraagstuk hun moeite baarde.
Zoo ging hij, wel toegerust, van de litterarische faculteit over naar de theologische,
waar hij in Van Hengel, Kist, Van Oordt en Scholten leermeesters vond, die hem
zoo voor zijn eigenlijke bestemming opleidden, dat hij reeds na een vijfjarig verblijf
aan de academie door het Provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland, waarvan hij
zelf eens een sieraad wezen zou, bekwaam geoordeeld werd om onder de candidaten
tot den heiligen dienst opgenomen te worden. Spoedig daarna tot predikant beroepen
bleef zijne dissertatie, die over de nawerking van Johannes den Dooper in de
christelijke Kerk zou gehandeld hebben en waarvoor de stof reeds bijeenverzameld
was, in de pen. Te midden zijner veelvuldige ambtsbezigheden
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vond hij geen gelegenheid meer zich den doctorstitel te verwerven, dien hij met eere
zou gedragen hebben.
Zijn eerste standplaats was Kapelle in Zeeland. Nadat hij gedurende vier jaren de
gemeente aldaar gediend had, betrok hij de pastorie van Dirksland, vanwaar hij, na
voor het beroep van Maassluis en Bolsward bedankt te hebben, naar Schiedam zich
liet verplaatsen. Hoewel hij te dier stede niet veel langer dan anderhalf jaar vertoefde,
had hij er zich genoeg in zijne waarde doen kennen, om er zich tal van vrienden te
maken, aan wie hij zich, tot aan zijn dood toe, met onverflauwde genegenheid
verbonden bleef voelen. Te Amsterdam, waar hij in 1855 de plaats kwam innemen
van den als professor naar Utrecht vertrokken leeraar Bernard ter Haar, ontmoetten
wij hem in zijne volle kracht. Altijd gedachtig aan de woorden van zijn intreêtekst:
‘als die rekenschap zullen geven’ vervulde hij met gemoedelijke trouw al de plichten
aan zijne veelomvattende bediening verbonden. Van zijne prediking in het eerste
tijdperk van zijn openbaar leven legt de bundel ‘Leerredenen’, dien hij der
Schiedamsche gemeente bij zijn vertrek als een aandenken achterliet, eene gunstige
getuigenis af. Zijne sinds aanmerkelijk gewijzigde denkbeelden en niet minder de
sedert geheel veranderde preekvorm hebben, met zooveel meer, ook dien bundel
doen verouderen. Toch bleef hij zich in dit opzicht meer gelijk dan bij de meesten
zijner tijdgenooten en geestverwanten het geval was, dat hij doorgaans veel werk
maakte van de verklaring van zijn tekst. Voor de laatste maal trad hij den 29sten April
dezes jaars voor de gemeente op in de Nieuwe Kerk, de beurt waarnemende, waarin
de Koning en zijne Gemalin verwacht werden. Met het oog op de Internationale
Tentoonstelling, die Dinsdags daaraanvolgende zou geopend worden, sprak hij nog
met klem en vuur over de gulden spreuk ‘gerechtigheid verhoogt een volk’ en werd
hij, ook door Hunne Majesteiten, met onver-
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deelde aandacht gevolgd. 't Was evenwel niet zijn allerlaatste arbeid voor den kansel.
Vóór mij ligt eene ruim half afgewerkte preek over de woorden van Paulus: ‘onze
bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om bedienaars te zijn
van een nieuw verbond, niet der letter, maar des geestes; want de letter doodt, maar
de geest maakt levend’. Deze rede was bestemd ter bevestiging van den heer J.A.
Langeraad te Nieuwveen, op den 13den Mei. De gekozen tekst geeft Steenberg geheel.
Warsch van al wat naar letterknechterij zweemt, was het hem als prediker en catecheet
allermeest te doen om zijne hoorders en leerlingen met dien heiligen geest te
doordringen, die zich in een vroom leven openbaart, en had hij dat zijn jeugdigen
vriend willen herinneren als het groote doel, waarop steeds de evangelieprediking
gericht moet worden, hij had daarbij nog veel meer het oog op de gemeente, waaraan
deze zich ging verbinden. Wie hem hier in de kerk hoorde, wie zijn bijzonder
onderwijs mocht genieten, wie hem ontmoette in kringen, waarin de hoogste belangen
des levens besproken werden, had, zoo hij hem niet reeds kende, ras de overtuiging
opgedaan dat Steenberg behoorde tot hen, die oneindig meer gewicht leggen op het
leven dan op de leer en dat het woord des grooten Meesters: ‘doe dat en gij zult
leven’, hem diep in het hart gegrift was.
Als wij bij de vroeger genoemde hoogleeraren den geleerden, humanen en
vrijzinnigen Weijers voegen, wiens lessen hij insgelijks vlijtig bijwoonde, dan
begrijpen wij hoeveel zijne academische opleiding er aan heeft toegebracht om hem
van stonde aan in de kerk zijne plaats onder de liberalen te doen innemen. Toen later
de zoogenaamde moderne richting opkwam en vooral onder de kweekelingen der
Leidsche hoogeschool tal van aanhangers kreeg, sloot ook Steenberg zich bij haar
aan, zonder zich echter te laten meêsleepen tot buiten de grenzen, waar-
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binnen de evangelieprediker zich moet blijven bewegen, die op de vraag ‘of wij nog
christenen zijn’ in toestemmenden zin wil antwoorden. 't Was inzonderheid zijne
instemming met de moderne Schriftbeschouwing die hem, in het tweede tijdperk
zijns levens, tot een beslist voorstander van de nieuwe richting op het gebied der
godgeleerdheid gemaakt heeft. Hij was noch philosoof, noch dogmaticus, maar
exegeet. Als student in de theologie in de school van Van Hengel gekomen, vond
hij vooral in dien uitstekenden geleerde den gids, die hem verder leiden zou. Zonder
de andere vakken, waarin hij zich bekwamen moest, te verwaarloozen, voelde hij
zich toch meer bijzonder tot de uitlegkunde des Nieuwen Testaments getrokken, en
wie, als ik, bij eigene ervaring weet hoeveel invloed Van Hengel had op de studenten,
die hij ook als vrienden in zijne gastvrije woning had opgenomen, dien zal het
volstrekt niet bevreemden, dat Steenberg, mede tot dien huiselijken kring toegelaten,
zich door den meer vertrouwelijken omgang met den hoog door hem geëerden
leermeester, sterk geprikkeld voelde om in diens voetstappen te treden. Zoo werd en
bleef hij een exegeet van de echte soort en gaf hij daarvan blijk op blijk, zoo dikwijls
hij in het Provinciaal Kerkbestuur over de uitlegkunde van den Bijbel, later bijna
altijd over die van het O.T. examineerde. Door een aantal kleinere geschriften bewees
hij voortdurend zijne bevoegdheid om over dat belangrijk gedeelte der theologische
wetenschap meê te spreken. Zoo gaf hij reeds voor jaren in het Tijdschrift van Ab
Utrecht Dresselhuis eene studie over den waren zin van Matth. 19:17 ten beste, en
verder menig opstel van gelijken aard in ‘De Evangeliespiegel’, destijds door zijn
ambtgenoot en vriend Dr. Meyboom geredigeerd.
Aan de exegese na verwant is de inleidingswetenschap. Dat besefte ook Steenberg
ten volle, en toen die wetenschap, uit Duitschland op onzen bodem overgeplant, ook
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te onzent in mannen als Scholten en Kuenen zelfstandige beoefenaars vond, verzuimde
hij niet zich de slotsommen van hun onderzoek eigen te maken. Wetende dat zijne
kracht vooral gelegen was in het populariseeren van 't geen voor de mannen van het
vak aan 't licht was gebracht, zoo woekerde hij ook met dit zijn talent. En wederom
was het ‘De Evangeliespiegel’ die zijne bijdragen hierover ontving. Inzonderheid
lezenswaardig is wat hij in de jaargangen van 1857 tot 1865 over ‘de verzameling
der schriften des O. en N. Verbonds’ geschreven heeft. 't Zij mij vergund door eene
meer gebijzonderde opgave te doen zien hoe hij naar volledigheid in deze streefde.
Omtrent het O.T. gaf hij eerst een en ander over de verzameling der daarin vervatte
boeken in het algemeen, om daarna de aandacht der lezers achtereenvolgens te
vestigen op de vijf boeken van Mozes, de historische boeken des O.T's, het ontstaan
van de rollen der groote profeten, de geschriften der twaalf kleine en ten slotte op
het boek Daniël. Ten aanzien van het N.T. beantwoordde hij eerst de vraag waarom
Jezus ons niets in schrift heeft nagelaten, om daarna te spreken over de apostolische
prediking, het ontstaan der christelijke letterkunde, het ontstaan der brieven van
Paulus en de Algemeene zendbrieven. Vervolgens komt de Openbaring van Johannes
aan de beurt en handelt hij over den oorsprong onzer evangeliën, het langst stilstaande
bij hetgeen wij over den oorsprong van het vierde evangelie te denken hebben. Na
dit alles uiteengezet te hebben geeft hij een overzicht der geschiedenis van de
verzameling der N. Testamentische schriften en eene geschiedenis van den tekst, om
dan zeer eigenaardig te besluiten met eene beschouwing van de voornaamste
handschriften, waarin de oudste oorkonden der Christenen vervat zijn. Dit alles
bijeengevoegd, - wij achten het jammer dat het een twintigtal jaren geleden niet
geschied is - zou een zeer lijvig boekdeel vor-
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men, overal getuigende van de belezenheid, de scherpzinnigheid en den tact des
schrijvers. Meerdere stukken van dien aard liggen verspreid in het ‘Christelijk
Maandschrift’ en andere dergelijke werken, en daar Steenberg ook aan het ‘Dagboek’
en de ‘Taal des Geloofs’ zijne medewerking schonk, zoo is het in ruimen kring
bekend geworden dat hij evenzeer bij machte was om uit den schat zijns harten wat
te geven voor het hart, als uit zijn helder hoofd voor het verstand van velen.
Een belangrijk deel zijner werkzaamheid bleef tot dusver onaangeroerd. Wij kennen
hem nauwelijks ten halve als wij in hem voorbijzien wat hij voor de Ned. Herv. Kerk
geweest is. Te Amsterdam werd, zonder dat hij zelf het zich ooit had voorgespiegeld,
aan zijne werkzaamheid een vóór dien tijd geheel vreemde richting gegeven. Hij
werd wat men noemt een kerkelijk man. De eerste aanleiding daartoe was zijne
benoeming tot Scriba van het Classikaal Bestuur. Daardoor zag hij zich genoodzaakt
meer dan vroeger kennis te maken met den inhoud en de toepassing der kerkelijke
reglementen. Met zijn helder inzicht en zijn goed geheugen, en geholpen door eene
schier dagelijksche ondervinding, die hem al doende leerde, was hij spoedig een
goed eind gevorderd op den weg, waarop anderer keus hem gevoerd had, en daar
hij, wat hij zijn moest, niet half wilde wezen, zoo nam hij alle voorkomende zaken
met de meeste nauwgezetheid ter harte. Zijne dikwijls geblekene wetskennis
verschafte hem weldra eene plaats in het Prov. Kerkbestuur, en dat dit hem naar
verdienste wist te schatten, bleek uit zijne herhaalde afvaardiging ter Synode. Toen
Steenberg tengevolge van de reactie in de kerk, te Amsterdam sterker dan elders,
niet als lid van het Prov. Kerkbestuur herkozen werd en dit hem derhalve niet
wederom in de hoogste Kerkvergadering zitting mocht doen nemen, toonden èn Prov.
Kerkbestuur èn Synode beide dat zij Steenberg niet missen
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wilden, het eerste door hem te benoemen tot Secretaris met adviseerende stem, de
laatste door hem lid te maken der Algemeene Synodale Commissie. In dezelfde week,
waarin het Prov. Kerkbestuur zijne voorjaarszitting hield, terwijl de Synodale
Commissie in de volgende bijeen moest komen, ontsloeg hem de dood uit beide
betrekkingen. Hoezeer zijn gemis in die college's gevoeld en betreurd werd, bleek
toen het Prov. Kerkbestuur zich bij zijn begrafenis door zijn moderamen liet
vertegenwoordigen en bij monde van den praeses eene waardige hulde aan zijne
nagedachtenis bracht, en de leden der Alg. Syn. Commissie bij de opening der
vergadering van de lippen des voorzitters vernamen welk een zwaar verlies de
vaderlandsche kerk door het onverwacht overlijden van hun verdienstelijk medelid
getroffen had.
Al konden slechts zij, die met hem in die hoogere kerkbesturen zitting hadden,
het geleden verlies in al zijn omvang beseffen, wie hem daarbuiten als kerkelijk
persoon gadegeslagen heeft en weet wat hij als zoodanig bovenal beoogde, zal er
toch iets van gevoelen. Aan eerbied voor de wet paarde Steenberg de vurige zucht
om de Kerk van alle in zijn oog onvoegzame en ongeoorloofde, soms zelfs
onchristelijke banden vrij te maken en aan de minderheden de rechten te verzekeren,
die haar naar zijn overtuiging toekwamen. Zoo was het zijn streven om de Kerk,
langs wettigen weg, in die steeds vooruitgaande richting zich te laten bewegen.
Ontbinding der Kerk was hem een schrikbeeld, waarvoor hij angstig terugdeinsde,
want hij had haar lief met geheel zijn hart, die kerk, waarin hij geboren en opgevoed
was en waaraan hij zich door een acht-en-dertig-jarigen arbeid innig verbonden
voelde. Maar hare verdere ontwikkeling zooveel mogelijk te bevorderen, haar te
zuiveren van het gebrekkige, dat haar aankleefde en waarvoor hij alles behalve blind
was, in één woord haar naar den eisch des tijds te hervormen, dat was zijn
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lust en zijn leven. Zou zijn dood hem soms eene droevige ontgoocheling hebben
bespaard? Dit althans heeft hij, hoe optimistisch ook gestemd, ingezien en openlijk
uitgesproken dat er wel voor de moderne richting, maar niet voor eene moderne partij
een toekomst in de kerk was.
Hoezeer hij op kerkelijk gebied te huis was, daarvan kunnen zij, die met hem de
redactie van het Weekblad ‘De Vrijheid’ uitmaakten, boven anderen gewagen. Aan
dat blad waren tien jaren lang zijne beste krachten gewijd. Ver de meeste artikelen
van kerkrechtelijken aard zijn van zijne hand, en nog zoo menig ander, waarin een
kerkelijke toestand of een kerkelijk vraagstuk besproken wordt. Als een geharnast
strijder trad hij dan in 't krijt en bracht zijn tegenstander menigen gevoeligen slag
toe. Jegens hen die, van vooruitgang schuw, het lang verouderde willen doen herleven,
kon hij soms uitermate scherp zijn, 't zij hij hun rondweg de waarheid zei of hen met
fijnen spot vervolgde. Zijn recht om over allerlei kerkelijke aangelegenheden zijne
stem te doen hooren is onbetwistbaar, en werd ook menigwerf door anderen erkend.
Zoo droegen redacteuren van het ‘Theologisch Tijdschrift’ hem op, een werkje van
Professor Prins over Nederlandsch kerkrecht, geschreven om te dienen als leiddraad
bij zijne college's over dit, vroeger althans, te zeer verwaarloosde gedeelte der
praktische opleiding van aanstaande predikanten, ter toetse te brengen. Hij kweet
zich van die taak, gelijk men recht had van hem te verwachten en deelde daarbij,
misschien wat al te idealistisch, meê hoe, naar zijn oordeel, het onderwerp moest
behandeld worden, om aan alle eischen te beantwoorden. Gedurig bezig met hetgeen
op kerkelijk terrein zijne aandacht trok, kon het niet uitblijven of hij moest zich ook
werpen op het ingewikkeld en daardoor zoo moeilijk op te lossen vraagstuk van het
kerkelijk beheer, waartoe hij zich bovendien gedrongen zag, daar hij als lid van het
Provinciaal College van Toezicht
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gedurig geroepen werd zich over voorkomende gevallen uit te spreken. Dat hij ook
met betrekking tot die ‘splinterige kwestie’ geheel op de hoogte was, bewijzen niet
alleen zijne in tijdschriften en dagbladen, o.a. in het ‘Jaarboekje der Ned. Herv. kerk’
van 1871, opgenomene beschouwingen, maar inzonderheid eene door hem in 1870
uitgegevene brochure, waarin hij het Concept-Reglement op het beheer der kerkelijke
goederen aan eene doorgaande even vrijmoedige als humane critiek onderwerpt.
Neen, waarlijk er is niet te veel gezegd, toen het ook aan zijn graf werd uitgesproken,
dat de Hervormde kerk in ons vaderland door zijn sterven een groot verlies geleden
heeft.
Dat voelden zijn talrijke vrienden in de hoofdstad reeds van stonde aan. Hij leefde
geheel onder en met hen, en diende hun in menigerlei opzicht met de hem zoo ruim
geschonken gaven van geest en hart. Onderscheidene genootschappen en
vereenigingen telden hem onder hare werkzaamste leden. Zoo was hij lid van het
Hoofdbestuur van het Ned. Bijbelgenootschap en stond hij aan het hoofd van de
Kiesvereeniging ‘Evangelie en Vrijheid’. Aan vergaderingen, waarin de belangen
van godsdienst en kerk bepleit werden, nam hij gaarne deel. Bij meetings kon men
op hem rekenen en werd, wat hij in den laatsten tijd jaarlijks éénmaal deed, een door
hem gekozen en aangekondigd onderwerp door hemzelven ter bespreking ingeleid
en tegen de daartegen aangevoerde bedenkingen verdedigd, of schaarde hij zich op
zijne beurt onder de opponenten, dan had men het niet het minst aan zijne
medewerking te danken dat men een leerrijken avond had doorgebracht. Menigmaal
trad hij ook onder zijne geestverwanten met eene lezing of bijdrage op, en dan
ontleende hij zijne stof meestal aan eene of andere bijzonderheid uit de historie, liefst
der Ned. Kerk. Zoo herinneren zich nog velen met mij hoe hij sprak over de
Wederdoopers in Amsterdam, over Bogerman, over de Coccejaansche en Voe-
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tiaansche twisten, over de Nijkerksche beroerten, of hoe hij ons vermaakte met wat
hij ‘de hairige quaestie’ noemde: een verhandeling over de twisten en kerkelijke
rechtsgedingen over lang en kort hoofdhaar gevoerd. Eene lezing over ‘Doop en
Avondmaal’ vond, breeder uitgewerkt, eene plaats in de ‘Volksbibliotheek’, die zich
later ook door hem verrijkt zag met eene boekje over ‘Ulrich von Hutten en het
Humanisme’. Eene bijna geheel voltooide monographie van tamelijk wijden omvang
over het Zeeuwsche dorp Stavenisse, waar zijn schoonvader burgemeester was en
waar zijne, hem door zijn huwelijk aangebrachte hoeven en landerijen gelegen zijn,
behoort mede tot zijne schriftelijke nalatenschap. Na zich geruimen tijd in zijne vrije
uren onledig gehouden te hebben met het napluizen van oude documenten uit
gemeentelijke en kerkelijke archieven en het bijeenverzamelde ordelijk gerangschikt
te hebben, was hij reeds zoo ver met het schrijven van zijn werk gevorderd dat het
waarschijnlijk nog in den loop dezes jaars het licht gezien zou hebben. Kan het
weinige, dat nog ontbreekt, uit de voorhanden aanteekeningen worden aangevuld,
dan bestaat er kans dat dit historisch onderzoek, door den druk gemeen gemaakt,
eene getuigenis te meer zal afleggen voor Steenberg's rusteloozen ijver en voor de
volhardende inspanning, die hij zich getroosten kon om voor zichzelf een zoo volledig
mogelijk overzicht te verkrijgen van de geschiedenis eener dorpsgemeente, waarheen
hij zich door de aangenaamste herinneringen telkens opnieuw getrokken voelde. Met
de uitgaaf er van meende hij ook den geschiedvorscher en oudheidkundige
eenigermate van dienst te zullen zijn. ‘Ongetwijfeld’ - zoo schreef hij in de Voorrede
- ‘is het voormalig eiland Stavenisse een der oudste en tegelijk der jongste deelen
van Tholen. Zijne geschiedenis is geenszins van belang ontbloot. Reeds in de 12de
eeuw kan zijn bestaan worden aangetoond. Tot driemalen toe is het
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overstroomd en eens zelfs bleef het bijkans een eeuw drijvende. Het kon zich
beroemen op het bezit van heeren, die tot den hoogen Zeeuwschen adel behoorden
en tot de aanzienlijkste geslachten in betrekking stonden, die een gewichtigen post
bekleedden en machtigen invloed oefenden op 's Lands zaken. Nooit vielen er
wereldberoemde gebeurtenissen voor, welke de veder der historie heeft geboekstaafd,
doch in den stillen en bescheiden kring greep nu en dan iets plaats wat vermelding
verdient. En wetende dat ook de geringste bijzonderheid den geschiedvorscher vaak
welkom is, meent schrijver dezes geen geheel nutteloos werk te verrichten, wanneer
hij hier te zamen brengt wat elders staat geboekt en niet zoo gemakkelijk voor allen
verkrijgbaar is. En geeft hij hier en daar een wenk, die de aanleiding wordt tot nader
onderzoek, of brengt hij aan het licht wat tot hiertoe duister en twijfelachtig was, hij
zal zich voor de gegeven moeite genoeg beloond achten.’
Zoo staat dan nu Steenberg voor ons als prediker, theoloog, kerkbestuurder,
redenaar en schrijver, die al gaf hij, behalve zijn tiental leerredenen, geen werk van
omvang uit, nochtans veel, ja zeer veel van het zijne aan anderen geschonken heeft,
eene verdienste van niet geringe waarde, ook als zoodanig erkend door onze
Maatschappij, toen zij hem in 1873 onder hare leden opnam. De herinnering van dat
openbare leven, door zulk eene veelzijdige werkzaamheid gekenmerkt, moge hem
voor een oogenblik als het ware doen herleven voor hen, die er meer uit de verte
getuigen van waren, zij is noodeloos voor allen, die hem van nabij hadden leeren
kennen. Daartoe staat zijn beeld te diep in hun aller hart gegrift. En dat heeft hij ten
volle verdiend, in de eerste plaats van hen, die hem dagelijks in zijn huis omringden.
Gehuwd met Cornelia Jacoba Van Klinke, die hem vier zonen en drie dochters schonk,
was hij, als trouwe verzorger van zijn gezin en verstandige leider van de opvoeding
zijner kinderen, het voorwerp van
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hun aller dankbaarheid en liefde. Ook hem werd niet gespaard wat moeite baart en
het gemoed met zorg vervult; en in diepen rouw werd hij gedompeld toen zijne oudste
dochter, echtgenoot van den kantonrechter Mr. T.G.A. Slingeland, in het kraambed
overleed. Doch hoe ook neergebogen door eene der smartelijkste ervaringen, die
maar al te dikwijls 's menschen deel op aarde is, toch wist hij zich op te beuren door
de kracht van zijn geloof en een heilzame afleiding te vinden in den spoedig hervatten
arbeid. - Kloek, ja bijna forsch van lichaamsgestalte, doch niet zoo sterk van inhoud
als men bij oppervlakkig oordeel gemeend zou hebben, toonde hij in den regel een
opgeruimd gelaat en onder zijne vrienden, voor wie hij op zijne beurt een gulle
gastheer was, was hij altijd opgewekt vol luim en scherts. Zijn gulle lach, zijn
hartelijke handdruk, zijn geestige kout zullen hun niet minder lang in het geheugen
blijven dan zijn leerrijk onderhoud, waarbij zijne kunde, zijne scherpzinnigheid en
zijne gevatheid uitkwamen. Dat hebben al zijne ambtgenooten ondervonden, hier en
elders, in vroeger en later tijd, ook zij, van wie hij in richting verschilde. Voor allen
was hij een welwillende en hulpvaardige broeder. Inzonderheid was het de ervaring
van diegenen hunner, die meer vertrouwelijk met hem omgingen en hem steeds
hooger leerden schatten, hoe meer zij zijne goede hoedanigheden leerden waardeeren.
Zij, met wie hij geregelde bijeenkomsten hield om, door onderlinge mededeeling
van de slotsommen hunner studiën, samen een sport hooger te stijgen op de ladder
der wetenschap, zien steeds met weemoed op de plaats, die hij in hun midden ledig
liet. Ook in ruimer kring was hij veler vraagbaak en tot veler hulp. Wie met een
goede zaak tot hem kwam, verliet zijne woning niet zonder een gevoel van
erkentelijkheid jegens den man, die èn met zijne geestelijke gaven èn met zijne
tijdelijke middelen nut zocht te stichten zooveel hij mocht. Voor het goede des levens
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had hij een open oog en hij genoot er van met een dankbaar hart. Liefhebber van
muziek en zang was hij dikwijls te vinden waar zijn smaak voor het schoone
voldoening vond en hoogstgezellig van aard bracht hij overal, waar hij kwam, iets
van den levenslust over, die hemzelf zoo bijzonder eigen was. Jammer dat zijn
levenskracht niet aan dien levenslust geëvenredigd was. Na zich reeds geruimen tijd
en in klimmende mate onwel gevoeld te hebben, liet hij zich eindelijk bewegen op
zijn legerstede voor het vermoeide en verzwakte lichaam rust te gaan zoeken. Hij
vond er geene andere dan de rust des doods. Slechts drie dagen was hij bedlegerig
geweest, toen hij op den 11den Mei den laatsten adem uitblies. Op den 15den
daaraanvolgende werd zijn stoffelijk overschot op het liefelijk gelegen Zorgvliet ten
grave geleid door zijne zonen en bloedverwanten en door een aantal vrienden, die
allen diep ontroerd dat graf verlieten, maar toch ook met de overtuiging in het
binnenste dat Steenberg, ofschoon weggerukt op een leeftijd, waarin hij nog voor
velen een zegen had kunnen zijn, niet tevergeefs geleefd had en niet zonder eere,
niet zonder tranen ten grave was gedaald.
Amsterdam.
DR. J.P. STRICKER.
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Levensbericht van Martinus Joseph Jansen.
Den 24sten Mei 1881 overleed te Venloo, na eene korte ziekte, in den bloei zijner
jaren, ons achtbaar medelid der Maatschappij van Nederlandsche letterkunde, de
Heer Martinus Joseph Jansen, notaris en Kantonrechter-plaatsvervanger. Nog enkele
uren te voren had de overledene eenige kennissen bezocht en in de omstreken der
stad de balsemgeuren der lentelucht, tot verlichting van zijn krank gestel ingeademd,
toen de onverbiddelijke hand des doods aan zijne levensdagen een einde maakte.
Jansen stierf, pas zes en dertig jaren oud. In zijnen persoon heeft de geschiedenis
van Limburg en bijzonder die van Sittard een groot verlies geleden. Veel zaakrijks
heeft hij op dit gebied geleverd, veel had hij nog kunnen leveren, uitgerust als hij
was met een ijver, eene kennis van zaken, waar niet aan te twijfelen valt.
De Heer Jansen werd den 23sten December 1848 te Sittard geboren; zijn vader, ook
Martinus geheeten, neemt er de betrekking van Secretaris der stad nog heden waar.
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Zijne moeder heette Dorothea Thissen. De familie Jansen, afkomstig uit Heinsberg,
een stedeke in den buurt van Gulik, op Pruisisch grondgebied, was op het laatst der
vorige eeuw te Sittard komen wonen. In zijne geboortestad werd zijne opvoeding
begonnen en voltrokken, eerst op de lagere scholen der stad, die destijds onder het
bestuur van een bekwaam hoofdonderwijzer, den Heer Pothast, waren geplaatst en
later op het gymnasium der paters Jesuieten, waar hij de Latijnsche en Grieksche
klassen volgde.
In 1860, op zestienjarigen leeftijd, opende hij zijn loopbaan ten kantore van den
notaris Van der Heyden te Sittard, werd den 14den Februari 1866 waarnemend griffier
bij het Kantongerecht en legde in 1868 het examen van candidaat-notaris af. Den
7den October van dat jaar werd hij benoemd tot auditeur van den schuttersraad en den
14den Juli 1871 tot griffier bij het Kantongerecht van Sittard, welk ambt hem in 1876
en bij de invoering der nieuwe rechterlijke indeeling in 1877 andermaal werd
opgedragen.
Lid van den gemeenteraad gekozen den 15den Juli 1873, besteedde hij zijn vrijen
tijd aan de regeling van het stedelijk archief, reden waarom hem de raad den 13den
Juni 1876 tot archivaris der gemeente benoemde, eene benoeming die Jansen niet
anders dan aangenaam kon wezen. Sittarder van geboorte, en liefhebberij koesterende
voor de geschiedenis van Limburg genoot hij nu niet alleen vrijen toegang tot de
stedelijke documenten, maar kon ook daarin naar welgevallen nasporingen doen.
Reeds in zijne vroege jeugd had Jansen den lust gekregen om bijzonderheden aan
te teekenen en boeken te verzamelen betrekkelijk dit gedeelte van Limburg, hetwelk
vroeger tot het hertogdom Gulik heeft behoord. Wij herinneren ons daarvan den
volgenden trek. In 't begin des jaars 1867 - Jansen was toen nog maar een jongeling
- had eene boekverkooping plaats ten sterfhuize van den WelEerwaar-
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den Heer J.W. Smeets, pastoor te Limbricht. Deze waardige geestelijke stond bekend
als een bijzonder liefhebber en kenner van boeken en kunstvoorwerpen; hij bezat
onder anderen eene merkwaardige verzameling schilderijen en gravuren, en in zijne
rijke bibliotheek was het vak onzer provinciale geschiedenis bij uitstek goed
vertegenwoordigd. Wij waren daar met eenige liefhebbers vergaderd om 't een of
ander voor eigen gebruik aan te koopen. Zulks lukte evenwel maar half. Wie daár
de duurte in de boeken bracht was een jongeheer die, per fas et nefas alle
Limburgensia, waarop wij onze aandacht gevestigd hadden tot de hoogste prijzen
opdreef. Deze heer was niemand anders dan Martin Jansen. Wij maakten met hem
na afloop van de verkooping kennis, en uit die kennismaking is onze latere
vriendschap geboren.
De werkkring, dien zich Jansen tijdens zijn verblijf te Sittard tot bijzonder veld
zijner historische studiën had gekozen, bepaalde zich tot het voormalig ambt Borne
en de overige plaatsen van Limburg, die vroeger deel hebben gemaakt van het
hertogdom Gulik. Het ambt Borne lag tusschen de Maas, het Bovenkwartier van
Gelderland, het land van Valkenburg en de heerlijkheid Heinsberg. De voornaamste
plaatsen van dit gebied waren Borne, Sittard, Susteren en Limbricht. In de
middeleeuwen bevonden er zich eigen heeren aan het hoofd, die behoorden tot de
geslachten van Borne, Valkenburg, Heinsberg-Loon, Salm en Wied. In 1494 ging
de heerlijkheid Borne in pandschap en later in bezit over aan de hertogen van Gulik,
die dit nieuwe wingewest onder den titel van ambt van Borne bij hun hertogdom
voegden. Als eene aardigheid mogen wij hierbij aanstippen dat deze hertogen - althans
in officiëele stukken - er de hoogduitsche taal invoerden, die in zwang bleef tot in
1815, toen het ambt Borne, met Sittard en Susteren, hij het tractaat van Weenen, aan
Nederland werd toegedeeld. Schrijver dezes her-
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innert zich noch goed, dat in al de kerken van 't voormalig Guliksch aandeel van
Limburg de hoogduitsche taal bij preêk en catechisatie en ten deele ook in de school
gebruikt werd.
Dit stukje grond en meer nog in het bijzonder de stad Sittard zijn lang zonder
geschiedschrijver gebleven. De eerste man die er de spade in den grond stak, hij, die
de baanbreker werd op dit gebied, was de bekende pater Jacobus Kritsraedt, die
tijdens zijn verblijf te Sittard als missionaris eene menigte geschiedkundige
documenten opspoorde en vergaderde. Deze geleerde man was op den 1sten Mei 1602
te Gangelt, een schoon dorp in de buurt van Sittard geboren, voltrok zijne latijnsche
studiën op het college te Roermond en trad den 24sten April 1623 als novice in de
orde der Jesuieten. Priester gewijd in 1633, kwam hij drie jaren later als missionaris
naar Sittard, alwaar hij met zijne medebroeders een huis betrok in de Nieuwstraat.
In October des jaars 1646 verliet hij de stad en begaf zich naar Keulen, waar hij
professor werd aan het collegie zijner orde. Hij overleed aldaar den 1sten Januari 1679.
Pater Kritsraedt is minder bekend als schrijver dan wel als verzamelaar van
documenten en afschrijver van Legenden en Chronyken voor 't groote werk der
Bollandisten. Zijne ‘Chronik von Gangelt’ die in 't hoogduitsch is opgesteld, is eene
goudmijn voor de geschiedenis van Sittard enden omtrek: Het origineele handschrift
(gedrukt werd die kroniek nooit) bevindt zich in de universiteitsbibliotheek te Bonn;
een afschrift daarvan is voorhanden in het kerkarchief te Gangelt.
Kritsraedt heeft, naar aanleiding van dit groote werk over de heerlijkheid en de
Heeren van Borne een boekske uitgegeven, dat heden uiterst zeldzaam is geworden1.
Dit

1

De juiste titel is: Kurtzer gründlicher Bericht von den Herrlichkeiten und Herren zu Millen
und Born, so viel man erfinden können bis anno 1652 von Jobi Zartdarckii (anagramma van
Jacob Kritsraad), Keulen 1854 in 40.
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boekje bevat de eerste speciale geschiedenis van Sittard die in druk verscheen.
Anderhalve eeuw later nam zekere heer Augustijn Dunkel, S. Theol. stud., de Chronyk
van Kritsraedt nogmaals ter hand en vervaardigde er eene chronologische geschiedenis
der stad uit, die hij liet drukken in den Sittarder Almanak voor 't jaar 18231. Eindelijk
in 1862 verscheen een werkje van grooteren omvang, bevattende eene
geschiedkundige beschrijving der stad en voormalige heerlijkheid2.
Dit was zoo ongeveer alles wat over Sittard en omtrek in druk verschenen was,
toen Jansen het voornemen opvatte om ook een steentje bij te dragen tot den opbouw
der geschiedenis zijner geboortestad. Hij begon zijne studiën met excerpten te nemen
uit de lijvige Chronyk van pater Kritsraedt, maar ondervond weldra, dat het zaakrijker
en meer loonend zou zijn uit de bronnen zelve te putten; daarom nam hij zijne
toevlucht tot de archieven der stad, en na een paar jaren werkens verscheen zijn:
Inventaris van het archief der gemeente Sittard, eerste deel van 1243 tot 1602. Onder
het regelen van het archief ontdekte Jansen dat er eene menigte stukken ontbraken,
die in 1794 naar Dusseldorp waren gebracht en in 1815 niet waren teruggegeven. In
het staatsarchief te Dusseldorp, waar hij nasporingen deed, vond hij dan ook een
aantal stukken van de stad terug, niet minder dan 38 oorkonden uit de jaren 1323 tot
1626, verder zes en twintig registers van het kapittel van St. Pieter, eene menigte
bescheiden over de kloosters, over de voogdgedingen, de schepenbank en andere
instellingen. Zijne pogingen, langs diplomatieken weg ingesteld, om die stukken van
de Pruisische regeering

1
2

Sittarder Stadt- und Kreis-Kalender auf das Jahr 1823. Sittard bij J.M. Alberts in 120.
Jos. Russel: Kronyk of geschiedkundige beschrijving der stad en heerlijkheid Sittard, met
een aanhangsel over Koning Zwentibold en de Heerlijkheid Borne, Maastricht 1862, in 80
van 212 bladz.
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terug te erlangen, werden niet met den gewenschten uitslag bekroond. Hij moest dus
afzien van het voornemen om ook deze stukken te inventariseeren, zoodat zijn werk
- gelijk het nu is - enkel een overzicht behelst der documenten die zich thans te Sittard
bevinden.
In 1880 verscheen het tweede gedeelte van den Inventaris van het oud archief der
gemeente Sittard. Dit tweede gedeelte is een overdruk van het vervolg op den
Inventaris, dat verschenen is in de Publications de la Société d'histoire et
d'archéologie dans le duché du Limbourg; het eenige verschil tusschen beide opstellen
is, dat de overdrukken zijn vermeerderd met een voorwoord en een alphabetisch
naamregister.
In die zelfde ‘Publications’ plaatste Jansen eene reeks opstellen, die allen tot de
geschiedenis van Sittard in betrekking staan; zijne verhandeling over den oudsten
vrijbrief des jaars 1243 opent de rij.
In de Nederlanden werd vooral in de 13de eeuw het gemeentewezen duurzaam
bevestigd; Dordrecht en Alkmaar danken hunnen bloei aan graaf Floris II; Willem
I gaf de eerste keuren aan Middelburg; Koning Willem - de stichter van 's-Gravenhage
- schonk privilegiën aan Delft, Dord, Alkmaar, Haarlem, Zierikzee enz.; Hendrik I,
hertog van Brabant, verleende handvesten aan Leeuw, Diest, Hulp, Nederijssche en
Leuven; van Hendrik III stammen de eerste rechten van Vilvorden, Antwerpen,
Brussel en 's-Hertogenbosch.
Hier te lande vinden wij de landrechten van Thorn vermoedelijk in 1180
beschreven, de cleernis van Susteren uit 1260, die van Neeritter uit 1279 en de Oude
Caerte van Maastricht uit 1283. De litterae libertatis van Sittard werden in 1243
door Waleram van Valkenburg, heer van Montjoie en zijne moeder Elisabeth van
Bar geschonken, voòr dien tijd schijnt Sittard geene geschreven rechten te hebben
bezeten. Jansen bespreekt dezen brief
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in al zijne bijzonderheden en geeft er eene korte analyse van; - het geheele stuk
bestaat uit zeventien punten, die de vrijheden, rechten en lasten der burgers
omschrijven en bepalen - en ten slotte werd de tekst van dit merkwaardig stuk naar
de beste afschriften - het origineel is verloren - voor den eersten keer in druk gegeven.
Deze eerste studie werd gevolgd door een viertal bijdragen tot de geschiedenis
der stad; in de eerste plaats vestigde hij zijne aandacht op een sedert lang verdwenen
begijnhof, waarvan de origineele stichtingsbrieven des jaars 1276 in het archief
aanwezig zijn; dan besprak hij de grenzen van het stedelijk gebied volgens officiëele
aanwijzingen uit 1351 en 1548 en eindelijk leverde hij eene degelijke verhandeling
over de kerkklokken niet alleen van Sittard, maar van het geheele
Limburgsch-Guliksche gebied. Deze mededeelingen verschenen in 't jaar 1877.
Zijne verhandelingen over de geschiedenis van Sittard werden gesloten door eene
merkwaardige studie over het wapen der stad, zijnde volgens Koninklijk besluit van
20 October 1819 een schild van lazuur, beladen met acht slangenkoppen van goud,
doch volgens vroeger gebruik een kruis met slangenkoppen van sabel in een gulden
veld. Jansen tracht in dit opstel aan te toonen, dat de meeste adellijke familiën uit
den omtrek, die met Sittard het Slangenkruis gemeen hebben, tot de oudste burgers
der stad hebben behoord of daar met ambten zijn bekleed geweest. Onder deze
familiën noemt hij de Dobbelstein, van Putte, van Havert, van Kievelenberg, van
Merkelsbach, Steiffart, van Hegen, van Bex, van Guttecoven, van Bruyck, van
Ottegraven, van Mere, van Reymerstok, van Beek, van Were, van Berghe, van der
Haghen, Seymens, van Lutgen, van der Gracht, van Sevenborne, van Crummel, van
Sittard, van Heyden en van Huyn.
Behalve deze verhandelingen van langeren adem is Jansen opsteller van een aantal
kleine bijdragen over Sittard
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in ‘de Maasgouw, weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal en letterkunde’.
Zij handelen in den regel over de physionomie van het oude Sittard, het plaatselijk
bestuur, de voogdgedingen der stad, de hervorming en de wederdoopers, de komst
van Keizer Frans I in 1794, het planten van den vrijheidsboom door de Fransche
republikeinen in 1796, enz. Eindelijk is hij nog bekend als schrijver van een wel
doordacht opstel over de verwoestingen die de troepen van Koning Lodewijk XIV
en die van den Spaanschen generaal de Magnac in 1677 te Sittard aanrichtten, alsmede
van eene geschiedenis van het oud stadhuis te Sittard. Deze laatste twee opstellen
zijn verschenen in het Jaarboekje van het Kanton Sittard voor 1877 en 1878.
Men begrijpt, dat Jansen, die zooveel voorliefde aan den dag heeft gelegd voor
zijne geboortestad en zoo ijverig op het gebied harer pas ontgonnen geschiedenis
heeft gewerkt, ook liefst zijne levensdagen in haar midden had willen door brengen.
Hij zou dan met gemak zijne begonnen studiën voortzetten, zijne aanteekeningen
completeeren en de talrijke bouwstoffen die hij over Sittard verzameld had, zonder
veel moeite hebben kunnen afwerken; maar dit lot was hem niet beschoren.
Meermalen had hij zich moeite gegeven om benoemd te worden als notaris te Sittard,
maar telkens zonder gevolg.
Eindelijk, bij Koninklijk besluit van 15 Februari 1879, werd hij als notaris naar
Venloo beroepen, alwaar hem, met eene nieuwe betrekking, een geheel andere
werkkring stond te wachten. Noode verliet hij zijne geboortestad, maar weldra bleek
het dat hem ook te Venloo zijne drukke ambtsbezigheden niet beletten om zijne
geliefdkoosde studiën voort te zetten. Hij koos nu de geschiedenis van het
Overkwartier van Gelderland tot veld van zijn onderzoek; te Venloo vond hij trouwens
nog de versche voetstappen van een zijner waardige voorgangers in het notariaat,
wijlen den Heer L.J. Keuller, die eene Geschiede-
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nis van Venloo en een aantal schriftelijke aanteekeningen over de plaatselijke
geschiedenis had achtergelaten. Jansen onderzocht deze stukken en weldra bleek het
dat hij niet vruchteloos was werkzaam geweest. Een aantal kleine opstellen over
Venloo en den omtrek verschenen in ‘de Maasgouw’; vooral mogen wij hier zijne
geschriften over het stadhuis te Venloo niet vergeten, wijl zij er veel toe hebben
bijgedragen dat de regeering eene behulpzame hand reikte tot de restauratie van dit
Limburgsche monument.
Twee jaren vertoefde Jansen te Venloo - het waren de laatste van zijn leven; eene
hartziekte ondermijnde allengskens zijn gezond gestel. Reeds in den zomer van van
het jaar 1880 kwam deze ziekte aan de geneesheeren bedenkelijk voor en Jansen zelf
ontveinsde zich zijn gevaarlijken toestand niet. Toen wij hem in den herfst van dat
jaar een bezoek brachten, zeide hij: het kan met mij nog wat duren, maar ik vrees
dat ik vroeg zal sterven. Onder den indruk van dit pijnlijk gevoel, hetwelk hem dag
en nacht bij bleef, zeide hij eens aan zijne zuster, die te zijnen huize vertoefde Jansen was niet getrouwd - dat hij voor een haastig afsterven vreesde, en drukte
tevens het verlangen uit om te Sittard begraven te worden.
Aan deze laatste uiting van zijne voorliefde voor zijne geboorteplaats werd trouw
voldaan; het Venloosch weekblad van 28 Mei 1881 schrijft over Jansen's begrafenis
het volgende: ‘Gisteren morgen had de begrafenis plaats; een groot getal vrienden
en ambtsbroeders kwamen hulde brengen aan den overledene en volgden het lijk
naar de parochiekerk van St. Maarten. De kist was versierd met een schoonen
bloemkrans van wege het litterarisch genootschap ‘Puteanus’, waarvan hij ijverig
lid was, het welk ‘en corps’ de lijkbaar voorafging.
Te twee uren werd het stoffelijk overschot naar zijne geboorteplaats overgebracht.
Eene deputatie van het ge-
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zelschap ‘Puteanus’ en enkele vrienden vergezelden het. De spoorweg-wagon, waarin
het lijk rustte, was van binnen met draperiën en bloemen versierd. Bij de aankomst
werd uit naam der geheele stad Sittard door den Heer Charles Beltjens een krans op
de kist gelegd. Omringd door eene groote vriendenschaar trok de stoet ingetogen
naar het kerkhof’.
JOS. HABETS.
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Geschriften van M a r t i n J a n s e n .
Le roi des Romains Maximilien I à Sittard et dans le Limbourg e 1485 et 1494.
Publications de la Société d'Histoire et d'archéologie du duché de Limbourg. Deel
XIII p. 550-551.
De oudste vrijbrief van Sittard, geschonken in het jaar 1243.
Publ. etc. du Limbourg. Deel XIII, bl. 110-124.
Het Bagijnhof te Sittard, gesticht in 1276.
Publ. etc. du Limbourg. Deel XIV, bl. 357-361.
De grenzen der voormalige heerlijkheid Sittard.
Publ. etc. du Limbourg. Deel XIV, bl. 362-368.
De klokken der Sint-Pieterskerk te Sittard.
Publ. etc. du Limbourg. Deel XIV, bl. 370-432.
Verhandeling over het stadswapen te Sittard.
Publ. etc. du Limbourg. Deel XVI, bladz. 379-427. Met eene plaat.
De verwoesting der stad Sittard in het jaar 1677.
Jaarboekje van het kanton Sittard voor 1877.
Beschrijving van het tegenwoordig kanton Sittard.
Jaarboekje van het kanton Sittard voor 1878.
Geschiedkundige bijzonderheden over het oud stadhuis van Sittard.
Jaarboekje van het kanton Sittard voor 1878.
Inventaris van het oud archief ter gemeente Sittard van 1343 tot
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1609. Eerste deel. Sittard 1878 bij J.L.M. Jansen. Een boekdeel in 80 van 209 bladz.
Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard. Tweede deel, van af 1609 tot
1794. Roermond bij J.J. Romen. Een boekdeel in 80 van 142 bladz.
Dit tweede deel verscheen in de Publications etc. du Limbourg; de afzonderlijk
verschenen inventaris is, zooals wij hierboven reeds aanstipten, een overdrukje.
Jansen publiceerde in ‘de Maasgouw, orgaan voor Limburgsche geschiedenis, taalen letterkunde’ een aantal opstellen, te veel om hier genoemd te worden.
Zie ‘Maasgouw’ jaargangen 1879, 1880 en 1881.
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Levensbericht van Willem Muurling.
Weemoedig gestemd neem ik de pen op, om het leven van mijnen hooggeschatten
schoonvader, Dr. W. Muurling, te schetsen. Toen ik in de Januari-vergadering van
het Bestuur der Maatschappij die taak op mij nam, was zijne oudste dochter, mijne
echtgenoote, nog in leven, en kon ik hopen in overleg met haar mij te zullen kwijten
van den plicht der dankbaarheid jegens een man, die ons beiden gelijkelijk dierbaar
was. Waarom heb ik niet aanstonds de schuld afgelost, die ik vrijwillig had
aangegaan? Mijn bericht zou dan vollediger en beter zijn geworden. Nu is zíj
weggenomen, die mij ook in dit werk zou hebben gesteund, en wordt door de
droefheid over haar verscheiden ook deze taak dubbel zwaar. Doch ik mag de
vervulling daarvan niet langer uitstellen. In de Levensberichten onzer afgestorvenen
mag een eenvoudig woord over Muurling niet ontbreken, en hij zelf verwachtte en
wenschte, dat het door mij geschreven zou worden. Moge het mij gelukken zijn beeld
zóo te schetsen, dat zijne talrijke vrienden en vereerders hem daarin althans
eenigermate terugvinden!
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Willem Muurling werd den 27sten April 1805 geboren te Bolsward. Zijne ouders,
Jochem Muurling en Wiepkje de Haas, behoorden tot den eenvoudigen burgerstand.
Omtrent den vader zijn mij geene bijzonderheden bekend; hij stierf op jeugdigen
leeftijd, den 26sten October 1808. De moeder was eene degelijke en vrome vrouw,
innig gehecht aan hare kinderen, gelijk dezen aan haar. Toen zij een tweede huwelijk
had aangegaan, met den Heer Deinum, werd haar zoon Willem opgenomen in het
huis zijner grootouders, Willem Muurling (overl. 20 Januari 1827) en Anna Oosting
(overl. 29 Juli 1826), die aan de Lemmer gevestigd waren. Hij toonde al vroeg meer
dan gewonen aanleg en zou daarom worden opgeleid voor onderwijzer. Doch de
toenmalige predikant van de Lemmer, J.J. Lorgion - vader van den lateren
Groningschen hoogleeraar E.J. Diest Lorgion - ontdekte in hem den lust en de
geschiktheid om Evangeliedienaar te worden, en verklaarde zich bereid hem daarin
behulpzaam te zijn. Straks, het was in 1819 of in de eerste maanden van 1820, begon
hij hem les te geven in het Latijn en ging daarmede regelmatig voort. Doch op den
duur was dat onderwijs niet voldoende. In 1821 werd dus de jonge Muurling
opgenomen onder de leerlingen van de Latijnsche school te Bolsward, welker
toenmalige Rector S.W. Schippers een zeer bekwaam man was. Weldra werd het
hem duidelijk, dat zijn nieuwe discipel onder de leiding van Ds. Lorgion aanvankelijk
goede vorderingen had gemaakt en met grooten ijver bezield was. Het werd daarom
onnoodig gekeurd, dat hij zijn tijd op de school uitdiende: in het voorjaar van 1823
had hij het zóo ver gebracht, dat de Curatoren en de Rector besloten, hem nog in
datzelfde jaar tot de Academische lessen te bevorderen. Doch om te kunnen studeeren
moest hij, bij gemis van eigen middelen, worden geholpen. De Curatoren en de Rector
deden wat zij konden, om Muurling's pogingen bij de Beheerders van theologische
studiebeurzen
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te doen slagen. In de maand April begaf hij zich naar Utrecht, met de beste
getuigenissen toegerust. Die stukken behelsden nog iets meer dan de geijkte phrasen
van lof en aanbeveling. Muurling had niet alleen zijn uiterste best gedaan, maar zich
ook de hartelijke toegenegenheid verworven van allen, die met hem in aanraking
kwamen en den gang zijner studiën volgden. De ernst en de vriendelijkheid, die op
zijn gelaat te lezen stonden, namen aanstonds voor hem in, en de beminnelijke
eenvoud der gansche persoonlijkheid versterkte dien gunstigen indruk en verwierf
hem in elken kring, waarin hij zich bewoog, warme vrienden.
Muurling vond te Utrecht een zeer gunstig onthaal. Prof. van Goudoever, aan wien
hij bijzonder was aanbevolen, bracht hem met de Hoogleeraren in de Godgeleerdheid
in kennis, die hem hunne hulp toezegden en krachtig medewerkten om hem ook
elders te doen vinden wat hij zocht. Hij keerde naar Bolsward terug met de
welgegronde verwachting, dat hij zijne studieplannen zou kunnen verwezenlijken.
Daar werd nu aan zijne voorbereidende opleiding de laatste hand gelegd. Den 25sten
Juli 1823 werd hij tot de Hoogeschool bevorderd, en in September van dat jaar begaf
hij zich voorgoed naar Utrecht, waar hij reeds den 7den Juni als student was
ingeschreven.
Hoe het in die jaren te Utrecht gesteld was, behoef ik hier niet uitvoerig te
beschrijven. Als ik de namen heb genoemd van de Hoogleeraren, wier lessen Muurling
volgde, dan staat ons aanstonds het reeds zoo dikwerf geschetste beeld der toenmalige
Universiteit voor oogen. In de Letterkundige Faculteit onderwezen van Goudoever,
J.H. Pareau, Schröder, Simons en - van Heusde; in de Theologische Heringa, Bouman
en Royaards. Muurling verwaarloosde reeds in de eerste twee studiejaren geen zijner
professoren, maar gevoelde zich toch het meest tot van Heusde getrokken, wiens
lessen - o.a. over de geschie-
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denis der wijsbegeerte en over de Grieksche oudheden - hij zeer getrouw bijwoonde
en nog bleef volgen, nadat hij den 19den April 1825 het propaedeutisch examen had
afgelegd en tot de studie der Godgeleerdheid was overgegaan. Men kende en
waardeerde hem toen reeds als een zeer ijverig en knap student. Zijne vrienden, o.a.
de leden van Musis coniunctiores, in welken kring hij in het voorjaar van 1824 was
opgenomen, hadden den stemmigen makker lief, en noemden hem niet bloot
schertsenderwijze ‘Vader Muurling’. Hun eerbied voor hem werd nog verhoogd,
toen het weldra bleek, hoe goed hij zijn tijd besteedde en welke gaven zijne
bescheidenheid verborg. In 1825 schreef de Letterkundige Faculteit - in dit geval:
van Heusde - de prijsvraag uit: ‘Quae fuit sub finem sec. XI gentium Europaearum
conditio? Quid causae fuisse videtur, ut bella eo tempore susciperentur sacra? Unde
explicandum, bella illa, per duo proxima secula et tanto ardore, fuisse gesta?’ Was
het in overeenstemming met een wenk van den steller der vraag, dat Muurling zijne
krachten aan de beantwoording daarvan beproefde? Hij sloeg de handen aan het werk
en kon zijne Commentatio op den bepaalden tijd inzenden. Doch hij durfde zich niet
vleien met een gunstigen uitslag, wat wel niemand bevreemden zal, die den omvang
van het opgegeven onderwerp en de kortheid van den tijd in aanmerking neemt. In
zijn Dagboek vind ik op 24 Februari 1826 aangeteekend: ‘'s avonds te 7 uren:
onverwacht berigt van de bekrooning mijner prijsverhandeling’. Zooveel te grooter
was de dankbare vreugde over de behaalde overwinning. In Utrecht wist men te
verhalen, dat zij zich lucht gegeven had in den uitroep: ‘wat zal mijne moeder blijde
zijn!’
Omtrent den verderen loop van Muurling's studiën heb ik weinige bijzonderheden
mede te deelen. Hij stond bij zijne Hoogleeraren hoog aangeschreven en volgde,
behalve Heringa, vooral Royaards, die na de bekroning hopen
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mocht, dat deze leerling zich in de richting der historische studiën zou blijven
bewegen. Nadat hij den 11den Februari 1828 het Candidaats-examen in de Theologie
summa cum laude had afgelegd, en het plan om naar den doctoralen graad te dingen,
onder krachtige aanmoediging der Professoren, tot rijpheid was gekomen, werd, in
overleg met Royaards, We s s e l G a n s f o r t tot onderwerp der dissertatie gekozen.
Na het doctoraal examen (16 en 17 Juni 1829) kon al de beschikbare tijd aan de
bewerking daarvan worden besteed. De stof bleek evenwel te rijk te zijn voor een
proefschrift. Van de Commentatio de Wesseli Gansfortii cum vita tum meritis in
praeparanda sacrorum emendatione in Belgio septentrionali werd den 14den April
1831 slechts de Pars Prior (‘De Wesseli Gansfortii vita’) in het openbaar verdedigd.
Doch ook reeds deze ééne afdeeling droeg de hooge goedkeuring van den
Academischen Senaat weg en deed hem op de meest eervolle wijze den graad van
Theologiae Doctor verwerven. Met dit gunstige oordeel hebben latere beoordeelaars,
o.a. Ullmann1, ten volle ingestemd. De Pars Posterior, om dit hier aanstonds op te
merken, is nooit verschenen. Er was daarvoor reeds veel gelezen en verzameld,
waarvan dan ook, gelijk wij later zien zullen, bij de aanvaarding van het professoraat
te Groningen is gebruik gemaakt. Doch tot de aanvulling en uitwerking daarvan
kwam het niet. Bij dissertatiën is dit uitblijven van het vervolg en slot de regel, zoodat
het overbodig kan schijnen in elk bijzonder geval daarvoor eene verklaring te zoeken.
Hier evenwel ligt zij voor de hand. Ullmann's beschrijving van ‘die Theologie
Wessels’2

1
2

Reformatoren vor der Reformation, 2e Ausg. (Gotha, 1866) II: 556 f.
Zie ald. S. 344-522. De eerste uitgave van Ullmann's standaardwerk verscheen in 1841 en
was, in 1834, voorafgegaan door eene monographie over J. Wessel, den voorganger van
Luther, die in 1835 door den predikant Munting te Leiden in onze taal was overgezet.
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is zoo volledig en bevredigend, dat Muurling bezwaarlijk hopen kon, daaraan iets
wezenlijks te zullen toevoegen.
De Voorrede der dissertatie gedenkt, behalve de Utrechtsche leermeesters en
inzonderheid den Promotor Royaards, de welwillende hulpvaardigheid van Jacobus
Scheltema en van Prof. H.W. Tydeman. Nog treft ons in die Voorrede de diep
gevoelde hulde aan de nagedachtenis van den boezemvriend Wilbrink, die den 6den
September 1830 aan de gevolgen van een noodlottigen val was overleden, en de
groet uit de verte aan de broeders, die tot handhaving van de eer des vaderlands de
wapenen hadden aangegord: was het hem, ook om redenen van gezondheid, niet
vergund geworden, zich bij hen aan te sluiten, zijn hart was toch met hen en zijne
toewijding aan den dierbaren geboortegrond even oprecht als de hunne.
Onder den arbeid aan het Academisch proefschrift was inmiddels de voorbereiding
tot het ambt van Evangeliedienaar niet uit het oog verloren. De liefde tot die
levensbestemming verloochende zich geen oogenblik, en toen Muurling zich in 1829
met Ite Westerbaan te Bolsward had verloofd, was er nog eene reden te meer om
zoodra mogelijk de studie met de maatschappelijke betrekking te verwisselen. De
academische voorstellen waren reeds in 1828 en '29, onder de hoogleeraren Heringa
en Royaards, gehouden, en straks na de promotie, den 5den Mei 1831, werd te Arnhem
het proponents-examen afgelegd. Toen begon voor hem en zijne aanstaande een
tijdvak van spanning en teleurstelling. De gemeente Nieuwland nabij Bolsward zou
weldra vacant worden, en er bestond alle reden om te verwachten, dat Muurling daar
zou worden beroepen. Werkelijk is op 19 December 1831 de keuze der
Floreenplichtigen op hem uitgebracht. Doch tegen de wettigheid van de stemming
werden bezwaren ingediend bij het Classicaal Bestuur en, toen ze hier ongegrond
bevonden waren, bij het Provinciaal Kerkbestuur. Daarmede
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verliepen maanden. Eindelijk waren evenwel alle moeilijkheden uit den weg geruimd
en kon, op 22 Augustus 1832, de benoeming door Floreenplichtigen in eene kerkelijke
beroeping worden veranderd. Doch nu kwam het bezwaar van Muurling's kant. Hij
had zich ook te Stiens, niet ver van Leeuwarden, candidaat gesteld en werd ook daar
gekozen. Nieuwland had thans, na den daar gevoerden strijd, veel van zijne
aantrekkelijkheid verloren, en den 4den September verklaarde Muurling zich bereid
de beroeping naar Stiens op te volgen. Den 14den October trad hij in het huwelijk en
den 16den December aanvaardde hij het hem opgedragen ambt.
Bijna vijf jaren heeft Muurling te Stiens gearbeid. Hij gevoelde zich daar volkomen
op zijne plaats en genoot in ruime mate de achting en de liefde zijner gemeente. Met
voorbeeldige trouw kweet hij zich van al de plichten zijner bediening. Aan zijne
preeken besteedde hij groote zorg. De catechisatie was hem een telkens vernieuwd
genot. Doch vooral als de geestelijke leidsman en de vriend zijner gemeente-leden
muntte hij uit. ‘Zich te verblijden met de blijden en te weenen met de weenenden’
was hem geen opgelegde plicht, maar natuur en behoefte. Wat hij met en voor anderen
gevoelde, wist hij steeds uit te drukken in den meest gepasten vorm. Ieder wilde het
dan ook gaarne van hem hooren en aannemen. Zijne geheele persoonlijkheid maakte
een weldadigen indruk. Hij was, in één woord, de geboren pastor.
In de woning van den Stienschen predikant wisselden lief en leed elkander af. Drie
kinderen werden hem geboren, waarvan één hem weder ontviel. Overigens ging zijn
leven kalm en rustig voort. Doch omstreeks het midden van 1837 zou het blijken,
dat zijne voortreffelijke Evangeliebediening niet onopgemerkt gebleven en dat de
belofte zijner academische loopbaan niet in vergetelheid geraakt was. Den 22sten Juni
werd hij te Enkhuizen, den
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5den Juli te Leeuwarden beroepen. Doch reeds vóór dezen datum, den 27sten Juni, was
hij benoemd tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan het Athenaeum te Franeker.
Het viel hem niet gemakkelijk te beslissen, welken van deze drie wegen hij zou
inslaan. Doch de liefde tot de studie en de raad der Utrechtsche leermeesters behielden
de overhand. De benoeming te Franeker werd aangenomen. Den 17den September
nam hij, niet zonder innig leedwezen, afscheid van de gemeente te Stiens, en tien
dagen later aanvaardde hij zijn ambt te Franeker met eene redevoering ‘de futurorum
verbi divini ministrorum, his praesertim temporibus, iusta ac prudenti institutione’.
De bloeitijd van de voormalige Friesche Hoogeschool was lang voorbij, toen
Muurling daar, als opvolger van B.R. Baron de Geer, optrad. Hij vond er dan ook
slechts enkele theologanten en nagenoeg geene, die na hun propaedeutisch examen
te hebben afgelegd in Franeker bleven. Dit ontsloeg hem van de verplichting, indien
daarvan sprake kon zijn, om de geheele theologie te onderwijzen. In het eerste jaar
behandelde hij Kerkhistorie en Uitlegging van het N. Testament. In het tweede jaar
werd de eerstgenoemde door ‘Varia theologiae capita’ vervangen. Aan deze laatste
werd in het derde jaar de ‘Introductio in Theologiam’ toegevoegd. Blijkbaar richtte
hij zich naar de wenschen der enkele toehoorders en nam hun aantal niet toe. Was
onder zoodanige omstandigheden de invloed, naar buiten geoefend, uit den aard der
zaak gering, voor de Hoogleeraren zelve was Franeker eene uitmuntende leerschool.
Zij hadden veel tijd voor eigen studie, weinig afleiding en in hun onderling verkeer
rijk genot en krachtige opwekking. Muurling vond er Rovers terug, dien hij reeds
van vroeger kende, en knoopte er o.a. met de Greve, Enschedé, Juynboll en Nic.
Mulder vriendschapsbetrekkingen aan, die later, te Groningen en te 's-Gravenhage,
zouden worden voortgezet. Ook onder
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de burgers van Franeker had hij talrijke vrienden, en in nog ruimer kring werd hij
gewaardeerd om zijne Evangelieprediking, een onderdeel van zijn ambt, dat hij steeds
met groote zorg en liefde behartigde.
Dit laatste geldt niet van de Franeker jaren alleen, maar ook van zijn later verblijf
te Groningen. Met den tijd wijzigt zich ook de preektrant, en daarom valt het een
jonger geslacht dikwerf moeilijk, zich een juist oordeel te vormen over de
kanselredenaars van vroeger tijd. Muurling heeft betrekkelijk vele preeken laten
drukken. De deugden van die stukken vallen nu nog aanstonds in het oog: eenvoud,
helderheid, een gekuischte vorm, warmte en gemoedelijkheid van toon zijn daarvan
de standvastige kenmerken. Toch houd ik mij overtuigd, dat zij den hedendaagschen
lezer slechts ten halve kunnen doen inzien, wat Muurling voor zijne tijdgenooten
was. ‘Hij was’ - zoo schreef mij een zijner leerlingen uit den eersten Groningschen
tijd - ‘de gevierde Academie-prediker. Als hij in de Zondag-avond-beurt in de
Martini-kerk optrad, wist hij eene dicht opeengedrongen schare aan zijne ernstige,
gemoedelijke en imponeerende prediking te boeien. Niet licht verzuimden wij,
studenten, dan .…’ Zoo was het toen en zoo bleef het jaren lang.
Doch wij keeren tot Franeker terug. Voor de theologische ontwikkeling van
Muurling waren de jaren van het verblijf aldaar hoogst gewichtig. In 1837, toen hij
als Hoogleeraar optrad, is de Groninger richting wel niet geboren, maar toch het eerst
in ruimer kring bekend geworden. De eerste jaargang van het tijdschrift ‘Waarheid
in Liefde’ draagt datzelfde jaarcijfer. Van den aanvang af sloeg Muurling die richting
met groote belangstelling en sympathie gade. Of hij zich ook aanstonds geheel bij
haar aansloot, is niet met zekerheid te bepalen. Medearbeider aan ‘Waarheid in
Liefde’ was hij aanvankelijk niet. Zijne studiën richtten zich naar de colleges, die
hij te geven
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had, en naar zijne Evangelie-prediking, en namen hem zóó geheel in beslag, dat hij
als theologisch schrijver zich niet kon doen kennen. Het eenige geschrift van zijne
hand, dat uit Franeker dagteekent, is ‘Philalethes. Over de waarheidsliefde’. In
keurigen dialogischen vorm verkondigt het over het subjectief karakter der waarheid
stellingen, die, doorgedacht en toegepast, den Schrijver naar Groningen moesten
voeren en - over Groningen heen.
Doch de omstandigheden zouden niet toelaten, dat Muurling zich in het stille
Franeker zelfstandig bleef ontwikkelen. In 1839 vertrok van Oordt uit Groningen
naar Leiden, en den 23sten Februari 1840 werd Muurling tot zijn opvolger benoemd.
Het heeft hem moeite gekost ten aanzien van die overigens zoo eervolle benoeming
tot eene beslissing te komen. Wat Franeker hem opleverde stelde hij op hoogen prijs,
en de taak, die hij te Groningen zou moeten vervullen, het onderwijs in de Dogmatiek
en in de Practische Godgeleerdheid, scheen hem bijna te zwaar. Doch eindelijk, den
16den Maart 1840, werd de aarzeling overwonnen en de benoeming aangenomen.
Drie maanden later, den 18den Juni, aanvaardde hij te Groningen zijn ambt. Aan
Wessel Gansfort was het onderwerp zijner inaugureele rede ontleend1. Inmiddels
was in de regeling van de werkzaamheden der leden van de Faculteit eenige
verandering gebracht, naar den wensch van den nieuwen Hoogleeraar zelven. Op de
Series Lectionum van 1840/41 kondigde hij lessen aan over de Practische
Godgeleerdheid en over ‘Theologiae Christianae e N.T. haustae capita selecta’.
Hierbij kwam in het volgende jaar de exegese van het N. Testament, die reeds in
1842/43 de genoemde ‘capita selecta’ verving. Te gelijker tijd belastten zich Hofstede
de Groot en Pareau beurtelings met het onderwijs in de Dogmatiek. Behoudens de
splitsing van de exe-

1

Zie den titel dezer rede beneden, bl. 210 (24 in de Overdrukken).
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getische theologie in hare onderdeelen bleef de regeling van 1842/43 tot het einde
van Muurling's professorale loopbaan in stand.
Indien de Utrechtsche leermeesters, die den Franeker Hoogleeraar voor de vacature
te Groningen aanbevalen, verwacht hadden, dat hij zeker niet tegenover, maar toch
naast de Groot en Pareau een eigen standpunt zou innemen, dan werd dat uitzicht
niet verwezenlijkt. Weldra verbond hem aan die beide mannen niet slechts de innigste
vriendschap, maar ook volledige overeenstemming van beginselen en denkwijze.
Den 17den November 1840 werd hij in het Theologisch Gezelschap onder de zinspreuk
‘Gods woord is de waarheid’ en straks daarna in de redactie van ‘Waarheid in Liefde’
opgenomen. Weldra zou die band, zoo mogelijk, nog nauwer worden toegehaald.
Reeds werden voor een geduchten aanval op de Groninger godgeleerdheid de wapenen
gesmeed. Het jaar 1842, zoo gedenkwaardig in de geschiedenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk, stond voor de deur. Het is hier de plaats niet om den strijd te
schetsen, die toen door het welbekende ‘Adres aan de Synode’ van zeven leden
der's-Gravenhaagsche gemeente is ontbrand. Ik mag mij bepalen tot het aandeel, dat
Muurling daarin nam. Het gevaar, waaraan hij met zijne ambtgenooten blootstond,
was inderdaad niet gering. De eisch van afzetting was uitgesproken, en het scheen
niet geheel ondenkbaar, dat de Regeering daaraan het oor zou leenen. Aan wijken
of toegeven werd evenwel niet gedacht, ook niet toen de adressanten, door de Synode
van 1842 afgewezen, zich ‘Tot de Hervormde Gemeente in Nederland’ wendden
(1843) en hare liefde voor de leer der vaderen poogden wakker te schudden door
eene donker gekleurde schets van de dwalingen, waarin de Schrijvers van ‘Waarheid
in Liefde’ vervallen waren. Integendeel, alle krachten werden ingespannen om den
aanval op de vrijheid van belijdenis en van het we-
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tenschappelijk onderzoek af te weren. De bondgenooten in dien strijd bleven niet
uit. De Groningsche burgerij koos partij voor hare geliefde Hoogleeraren en
Academiepredikers1. Ook de studenten, niet die in de Theologie alleen, dienden hun
protest tegen geloofsdwang in. Den 13den Maart 1843 brachten zij aan de drie
hoogleeraren in de Godgeleerdheid eene serenade en gaven hun de verzekering van
de sympathie en de aanhankelijkheid der gansche academische jongelingschap2. Zoo
gesterkt konden de aangevallenen zich te krachtiger doen hooren. Van het Theologisch
gezelschap ‘Gods woord is de waarheid’ ging eene ‘Toespraak’ uit, ‘aan de leden
der Nederlandsche Hervormde Kerk’, die door Muurling was gesteld - een kloek
stuk, dat den opgewekten geest dier dagen kenmerkt, gelijk het den man tot eer
verstrekt, die door zijne medestanders waardig was gekeurd in hunnen naam het
woord te voeren.
De wolken dreven voorbij, en de Groninger Hoogleeraren mochten hunnen arbeid
ongestoord voortzetten. Hoe Muurling daaraan heeft deelgenomen, blijkt uit zijne
geschriften, welker titels, chronologisch gerangschikt, achter deze schets zijn geplaatst.
Eén blik op die lijst leert ons aanstonds, welke onderwerpen hem het meest aantrokken
en in hoedanigen geest en trant hij werkzaam was. Hij was en bleef de man van de
practijk. Doch om recht te doen waardeeren wat hij voor en op dat gebied heeft
gedaan, moet ik mijne schets vervolgen en zoo ook zijnen letterkundigen arbeid
plaatsen in het licht van zijne levensomstandigheden. Tevens vermeld ik dan wat uit
de bloote

1
2

Plegtige verklaring, afgelegd door een aantal leden der Herv. Gemeente te Groningen, ter
beantwoording van het geschrift, getiteld: Aan de Herv. Gemeente in Nederland (1843).
Aanspraken en antwoorden bij gelegenheid van de serenade enz. (Alleen voor de deelgenooten
der Serenade gedrukt.)
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opgave van geschriften niet kan blijken of daarin geene plaats vindt.
Muurling had een uiterst gevoelig lichaamsgestel. In meer dan ééne periode van
zijn leven maakte men zich ernstig bezorgd over zijne gezondheid. Zoo reeds in zijn
studententijd en later te Franeker en bij den overgang naar Groningen. Ook na zijne
vestiging aldaar werd hij dikwerf door krankheid of zwakte belemmerd in zijn werk.
Op den daareven genoemden strijd volgde een tijdvak van verzwakking en lijden.
In den winter van 1844 werd hij gekweld door zenuwpijnen, waarvoor hij in de
badplaats Pyrmont genezing gezocht en gelukkig ook gevonden heeft. Toen in 1849
de cholera ons Vaderland bezocht, werd ook hij door die ziekte aangetast. Is het
wonder, dat hij menigmaal klaagde veel minder te kunnen doen dan hij wel had
gewenscht? Ook huiselijk leed bleef hem niet bespaard. Een kind, te Groningen
geboren (1841), ontviel hem reeds na korten tijd. In 1848, terwijl hij het Rectoraat
der Hoogeschool bekleedde, stierf, weinige dagen na hare bevalling, zijne hartelijk
geliefde echtgenoote - voor hem en zijne zeven kinderen een zware slag. De zorg
voor dat talrijke gezin zou hem-alléén op den duur te moeilijk gevallen zijn. Het was
daarom voor hem en voor de zijnen een groot voorrecht, hetwelk hij niet opgehouden
heeft dankbaar te erkennen, dat eene beproefde vriendin des huizes, Mevrouw de
Wed. Dyxhoorn geb. M.C.J. van der Loeff, zich bereid verklaarde, die taak met hem
te vervullen. Het met haar (7 Augustus 1850) gesloten huwelijk, waarin de
nagedachtenis van de geliefde eerste vrouw, de moeder der kinderen, steeds heilig
en in eere werd gehouden, is eerst door Muurling's dood ontbonden.
Men begrijpt thans, dat hem somwijlen reeds de waarneming van de gewone
ambtsbezigheden niet geringe inspanning kostte. Doch de krachten, waarover hij
beschikte, heeft hij daaraan steeds gewijd. Andere bemoeiingen en
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betrekkingen, die hij in het belang van de Groningsche Hervormde Gemeente of van
nuttige instellingen in haar midden op zich nam, bleven altijd aan het ambt, dat hij
bekleedde, ondergeschikt. Dat hebben zijne studenten steeds erkend en hem die
toewijding vergolden door vertrouwen en toegenegenheid. Zij gevoelden, dat hij hun
allereerst toebehoorde, en dat zij met hunne bezwaren, van welken aard ook, vrijelijk
tot hem mochten gaan. ‘Vader Muurling’ zou hen aanhooren en voor hen doen wat
hij konde. Hoe hij onder hen verkeerde, blijkt het best uit zijn hoofdwerk, de
‘Practische Godgeleerdheid’. Toen de Groninger Hoogleeraren onderling
overeengekomen waren, gezamenlijk eene reeks van handboeken voor het theologisch
onderwijs in het licht te geven, viel hem natuurlijk het vak ten deel, dat hij van zijne
komst te Groningen af had onderwezen. Bediende hij zich hierbij van de moedertaal,
in onderscheiding van de overige handboeken zou dan ook het zijne in het
Nederlandsch verschijnen. In 1851 werd het eerste stuk uitgegeven, in 1854 en 1857
door twee andere gevolgd. Het boek getuigt van ernstige studie en uitgebreide lectuur,
maar niet minder duidelijk van des Schrijvers reine, ideale opvatting van de taak des
Evangeliedienaars. Het heeft hem dan ook, ver buiten den kring van zijne leerlingen
en van de volgelingen der Groningsche theologie, tal van vereerders en vrienden
verworven. Menigeen heeft onder de lezing van dit handboek de practijk van het
predikambt liefgekregen en is zich der verhevenheid van zijne levensbestemming
bewust geworden. Reeds in 1860 was eene tweede uitgave noodig, die van
voortgezetten arbeid getuigde en denzelfden opwekkenden en bezielenden invloed
heeft geoefend.
Tot de ambtsplichten van den Hoogleeraaar in de Godgeleerdheid behoorde vóór
1 October 1877 het bijwonen, als praeadviseerend lid, van de zittingen der Synode
en der Synodale Commissie van de Hervormde Kerk. Ook
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van deze taak heeft Muurling zich herhaaldelijk en met liefde gekweten1. De
‘Handelingen’ der Synode van 1843 en volgende jaren leveren het bewijs, dat hij
niet tot de rustende leden placht te behooren. Voor de behandeling van de diaconale
aangelegenheden, die een tijd lang veel moeite veroorzaakten, was hij steeds de
aangewezen man. Zijne rapporten en adviezen muntten uit door helderheid en
bezadigdheid en werden met belangstelling aangehoord. - Uit de betrekking tot de
Synode is nog eene andere werkzaamheid voortgevloeid, van wetenschappelijken
aard en in het belang der kerk ondernomen. Ik heb het oog op de vertaling van het
Nieuwe Testament. De geschiedenis van dat belangrijke werk is in de Voorrede der
80 uitgave van 18682 verhaald. Wij vernemen uit dat verhaal, dat Muurling aan de
vertaling een zeer werkzaam aandeel genomen heeft. Met Hofstede de Groot en van
Herwerden behoorde hij tot de sectie, die zich met de vertaling der Catholieke en
der kleinere Paulinische brieven had belast. In 1861 woonde hij de samenkomst bij,
waarin de arbeid der Sectiën onderzocht en de verdere loop der zaak geregeld werd.
In 1866, eindelijk, werd hij, met Prof. J.J. Prins en Ds. H.G.J. van Doesburgh,
benoemd in de Commissie van eindrevisie, die in 1867 haar werk mocht ten einde
brengen.
Doch vóórdat de laatstgenoemde, eervolle, maar moeilijke taak werd aanvaard,
was er in de positie van Muurling te Groningen en in de verhouding tot zijne
ambtgenooten in de Theologische Faculteit eene groote verandering gekomen. Reeds
in 1861 was gebleken, dat hij zich niet t e g e n o v e r de zoogenaamde Moderne
Theologie kon

1
2

Hij was lid der Synode in 1843, 1847, 1850, 1854, 1856, 1859, 1862, 1868 en 1871, en der
Synodale Commissie in 1856-1857 en 1865-1866.
Te Amst. bij J. Brandt en Zoon en te Haarlem bij Joh. Enschedé en Zonen.
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plaatsen, maar omtrent haar eene zeer welwillende onzijdigheid wenschte in acht te
nemen en door anderen in acht genomen te zien. In dien geest besprak hij haar bij
de opening van zijne lessen. De volgende jaren brachten hem nog eenige schreden
verder op den toen bereids ingeslagen weg. In 1864 was hij zóo ver gevorderd, dat
hij niet langer meende te mogen zwijgen. Van zijne gewijzigde overtuiging gaf hij
openlijk rekenschap, aan de studenten in zijne toespraak over ‘Ontwikkeling en
vooruitgang op het gebied der godgeleerdheid’, aan de gemeente in eene leerrede
over ‘Ontwikkeling en vooruitgang des geestes op het gebied der godsdienst’, die
beide straks daarop werden uitgegeven. Dat was een gewichtige stap. Muurling was
zich geenszins bewust daardoor ontrouw te worden aan zijn verleden. Integendeel,
naar zijne overtuiging, die hem ongeschokt bijbleef tot het einde toe, ging hij slechts
voort in de sedert 1840 steeds gevolgde richting. Doch het was hem niet onbekend,
dat zijne ambtgenooten en vrienden anders oordeelden. Het tijdschrift ‘Waarheid in
Liefde’ was van den aanvang af anti-modern geweest en in den laatsten tijd allengs
overvloediger en scherper geworden in zijne polemiek. Juist de weerzin, dien deze
strijd en de toon waarop hij werd gevoerd hem inboezemden, had Muurling aan
zichzelven ontdekt en hem te eer doen besluiten om zich onbewimpeld te verklaren.
Hij kon dus vooruitzien, dat zijne veranderde verhouding tot de Moderne Theologie
bij zijne mederedacteurs afkeuring zou vinden, en moest zelfs vreezen, dat daaruit
eene breuk met hen zou voortkomen. Dat vooruitzicht kon hem niet dan zeer pijnlijk
zijn. Hij was bij uitnemendheid een man des vredes, altijd geneigd om de punten van
aanraking en overeenstemming op te zoeken, afkeerig van elk conflict en bereid om
het door toegeeflijkheid te voorkomen of uit den weg te ruimen. Hoe moest hij dan
terugschrikken voor de gedachte aan on-
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eenigheid met de Groningsche vrienden, die nu sedert bijna 25 jaren in ongestoorde
eendracht met hem geleefd en gearbeid hadden, met wie hij, op meer dan één gebied,
lief en leed gedeeld had! Doch hij kon niet anders handelen en moest de gevolgen
afwachten. Weldra kwam het tot eene uitbarsting. Eene verhandeling over de vraag:
‘Hoe kan de beweging, die thans op theologisch gebied, ook in ons vaderland, plaats
vindt, dienstbaar gemaakt worden om de gemeente tot ware zelfstandigheid des
geloofs op te leiden?’ - in eene vergadering van het Theologisch Gezelschap
voorgelezen en daarna voor ‘Waarheid in Liefde’ in proef gebracht, werd eerst in
die samenkomst en daarna door de leden der Redactie schriftelijk zeer ongunstig
beoordeeld en strijdig geacht met den geest, die in het Gezelschap en in zijn orgaan
tot nu toe had geheerscht. Muurling maakte daaruit de gevolgtrekking, dat hij dan
ook in dien kring niet langer op zijne plaats was, en bedankte voor zijn lidmaatschap
èn van het Gezelschap èn van de Redactie. Aan pogingen om hem op dat besluit te
doen terugkomen heeft het niet ontbroken. Doch hij meende te moeten volharden en
heeft daarover later nooit spijt gevoeld. De wijze, waarop in het laatste stuk van den
jaargang 1864 van ‘Waarheid in Liefde’, dat nu zonder de boven vermelde
verhandeling het licht zag, van zijne toespraken verslag werd gegeven, heeft hem
diep gegriefd, maar kon hem overigens slechts versterken in de overtuiging, dat zijne
vrienden en hij dan-alléén vrienden konden blijven, wanneer zij in theologicis ‘elk
zijns weegs’ gingen. Met die ééne beperking zijn zij dan ook vrienden geweest, totdat
de dood scheiding tusschen hen kwam maken. Maar ieder die van nabij weet, hoe
innig de Groninger godgeleerden aan elkaar verbonden waren, hoe zij onderling
samenwerkten, elkanders verhandelingen critiseerden, in één woord: ook in het
wetenschappelijke een broederkring vormden - hij beseft ook, wat die ééne be-
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perking inhoudt. Van 1865 af was Groningen voor Muurling en de zijnen het oude
Groningen niet meer. Hoe veel goeds hem daar ook overbleef en zelfs bij toeneming
zijn deel werd, in één opzicht had hij een verlies geleden, dat op den leeftijd, dien
hij toen reeds had bereikt, niet meer kon worden hersteld.
Aanvankelijk werd Muurling door den belangrijken stap, dien zijne consciëntie
hem tot plicht had gemaakt, tot nieuwe werkzaamheid gewekt. Hij was reeds vroeger
en werd bij toeneming de leidsman van die Groninger studenten, die zich tot de
Moderne Theologie getrokken gevoelden of althans niet vijandig tegenover haar
stonden1. Reeds in 1865 verscheen het eerste stuk zijner ‘Resultaten van Onderzoek
en Ervaring’, waarop in 1867 een tweede volgde. Ze werden met belangstelling en
ingenomenheid ontvangen en hebben der Moderne Theologie vele vrienden
verworven. In 1870 zijn ze, tot éénen bundel vereenigd, opnieuw uitgegeven. In dat
zelfde jaar 1865 valt ook het begin van den strijd met den Hoogleeraar Doedes, die
de leervrijheid in de kerk en hare grenzen betrof; na een antwoord van den
Utrechtschen ambtgenoot werd de gedachtenwisseling door Muurling in 1866 nog
voortgezet. Twee jaren later, bij het nederleggen van het Rectoraat der Hoogeschool
op 8 October 1868, greep hij de gelegenheid, die zich voordeed, aan om het ideaal,
dat hem voor den geest stond, aan het academisch publiek voor te houden. ‘De
vrijzinnige godgeleerde’ was het onderwerp der rede, door hem op dien dag
uitgesproken.
Er is in deze voortbrengselen van Muurling's geest geen achteruitgang of
verzwakking waar te nemen; in opgewektheid, ook in keurigheid van vorm staan ze
volstrekt niet achter bij hetgeen hij in vroegere jaren had gegeven. Toch

1

Zie o.a. de dissertatiën van B. Th. W. van Hasselt (1863), J. Helder (1865) en J. Rutgers Cz.
(1869).
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konden zij, die hem nader stonden, zich niet ontveinzen, dat hij ouder werd. Het werk
viel hem veel zwaarder dan te voren. Wanneer hij college gegeven en vooral wanneer
hij gepreekt had, moest hij rust nemen. Ook de voorbereiding tot zijn werk kostte
hem allengs grooter inspanning. Het werd hem en den zijnen meer en meer duidelijk,
dat de voortzetting van den professoralen arbeid tot den door de Wet gestelden termijn
(1875), indien al mogelijk, toch zeer bezwaarlijk zijn zou. Na langen strijd besloot
hij daarom, reeds vroeger, tegen het einde van den cursus 1871-72, het emeritaat aan
te vragen, dat hem, na vijf en dertig jarigen dienst, op de meest eervolle wijze werd
verleend. Te gelijker tijd kwam het plan tot rijpheid om Groningen te verlaten en
zich te 's-Gravenhage te vestigen, waar zijne echtgenoote hare naaste verwanten en
hij zelf behalve deze nog andere vrienden zou vinden. In den zomer van 1872 werd
dit plan uitgevoerd. Hij was reeds burger van 's-Gravenhage, toen hij den 29sten
September van dat jaar in de Martini-kerk van de gemeente afscheid nam, die hij 32
jaar vroeger, den 27sten September 1840, voor het eerst had gesticht. Het was voor
hem en voor velen met hem eene aandoenlijke ure. Den volgenden avond vereenigden
zich zijne leerlingen met hem ten huize van zijnen schoonzoon, den Hoogleeraar van
der Wijck, overhandigden zij hem een kostbaar geschenk, en nam hij van hen op de
meest hartelijke wijze afscheid. Een waardig en onvergetelijk besluit van zijne
professorale loopbaan1!
Tusschen Muurling's afscheid van Groningen en zijnen

1

Hoe zijne verdiensten ook door anderen werden erkend, kan hier gevoegelijk worden
aangestipt. Hij was lid van het Provinciaal Friesch Genootschap sedert 1838 en van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde sedert 1846. Bij besluit van 19 Februari 1861
werd hij benoemd tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
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dood ligt een tijdvak van ruim tien jaren. Indien het hier de plaats ware om het
familie-leven gedurende dien tijd te schetsen, hoeveel zou ik te verhalen hebben,
hoeveel goeds, maar ook hoeveel smartelijks! Doch ik schrijf niet voor verwanten
en vrienden alleen en laat daarom alles rusten wat hun uitsluitend belang zou kunnen
inboezemen, maar - hun ook niet in het geheugen behoeft te worden teruggeroepen.
Het openbare leven van Muurling scheen met het nederleggen van het professoraat
te zijn geëindigd, maar werd toch inderdaad in de hofstad nog voortgezet. Ook in
eene schets als deze mogen dus die laatste tien jaren niet met stilzwijgen worden
voorbijgegaan.
De 25ste November 1872 verdient alleereerst te worden vermeld. Toen kwamen
in de nieuwe woning aan de Koninginnegracht de vertegenwoordigers van vele
oud-leerlingen en vrienden van Muurling hem, als blijk hunner erkentelijkheid, een
geschenk en een album met hunne portretten aanbieden. Het was een schoone feestdag,
waaraan allen, die hem medevierden en aanzaten aan den gezelligen disch, nog
dikwerf zullen denken. De hulde, die den scheidenden leermeester werd toegebracht,
was even ongeveinsd als welverdiend. Zoolang hij onder zijne leerlingen verkeerde,
had hij voor hen gedaan en was hij hun geweest wat hij konde. Maar ook nadat zij
de maatschappij waren ingetreden, had hij hen niet uit het oog verloren en hun op
menigerlei wijze zijne voortdurende belangstelling doen blijken. Maar het bleek dan
nu ook, dat zij die toewijding op hoogen prijs stelden en haar vergolden met hetgeen
in zijne schatting het kostbaarste loon was, hunne warme toegenegenheid.
Toen op deze wijze het verleden als het ware werd afgesloten, was reeds de
grondslag gelegd van eene nieuwe, zegenrijke werkzaamheid. Het vrijzinnig
Protestantisme telde in 's-Gravenhage vele vertegenwoordigers, die evenwel in de
Hervormde gemeente slechts eene kleine min-
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derheid uitmaakten. Van de pogingen, door hen aangewend om elkander te versterken
in hunne overtuiging en gezamenlijk invloed te oefenen op anderen, werd Muurling
weldra het middelpunt. Hij was daartoe de aangewezen man, door zijne vroegere
betrekking, door zijn leeftijd, bovenal door zijne persoonlijkheid. In de Vereeniging
‘Licht, Liefde, Leven’ en in de Haagsche Afdeeling van den Nederlandschen
Protestantenbond trad hij vanzelf en zonder dat te zoeken op den voorgrond. Slechts
nu en dan nam hij zelf eene spreekbeurt op zich; vooral in de laatste jaren viel hem
dit te zwaar. Maar overigens was hij steeds op zijnen post, hetzij dat de vrijheid van
belijdenis of van prediking in een adres aan de Synode of aan den Kerkeraad der
Hervormde Gemeente moest worden gehandhaafd, hetzij dat in vergaderingen eene
gedachtenwisseling moest worden ingeleid of bestuurd, hetzij dat sprekers van elders
uitgenoodigd en, als zij zich van hunne taak gekweten hadden, met een gepast en
vriendelijk woord gehuldigd moesten worden. Ook aan de oprichting en de leiding
van de Zondagschool der afdeeling van den Protestantenbond nam hij een zeer
werkzaam aandeel, gelijk van hem het denkbeeld is uitgegaan om door eene prijsvraag
de samenstelling van een handboek voor onderwijzeressen aan dergelijke scholen te
bevorderen. Altemaal, gelijk men bemerkt, kleine bemoeiingen, maar die, om haar
doel niet te missen, veel zorg en nadenken vereischten en bovenal hartelijke
toewijding. Welnu, hieraan althans liet de waardige grijsaard het niet ontbreken. Hij
was er met zijne gansche ziel bij en heeft dan ook, wat hij steeds dankbaar erkende,
zijne moeite rijkelijk beloond gezien. In den kring, waarin hij zich bewoog, ja, ook
bij hen die zijne geestverwanten niet waren, genoot hij de algemeene hoogachting
en liefde, en menigeen zag tot hem op als tot zijn geestelijken weldoener en vader.
Wat daarover na zijn sterven door een van die velen in het
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weekblad ‘de Hervorming’ is geschreven1, draagt den stempel van eenvoud en
waarheid. Een schooner gedenkteeken dan dit kon voor Muurling niet worden
opgericht.
Van de gebreken des ouderdoms is hij zoo goed als verschoond gebleven. De geest
bleef ten einde toe helder, het handschrift sierlijk en vast. Slechts zij, die hem zeer
nabij stonden, meenden nu en dan een teeken van verzwakking te bespeuren. Den
1sten December 1882 gevoelde hij zich minder wel. Hij legde zich te bed, zonder nog
te vermoeden, dat zijne ongesteldheid van ernstigen aard was. Doch zij nam weldra
een ongunstigen keer, en toen zijne kinderen hem kwamen bezoeken, werd het alras
hun en hem zelven duidelijk, dat hij van dat ziekbed niet weder zou opstaan. In dien
geest liet hij zich dan ook uit, maar slechts in enkele woorden, want het spreken viel
hem moeilijk. In den vroegen morgen van 9 December blies hij zonder zwaren strijd
den laatsten adem uit. Het was juist 50 jaren geleden, dat hij, op een Zondag-avond,
de pastorie te Stiens betrok.
Den 13den December werd zijn lijk in het familie-graf op de Nieuwe Begraafplaats
te 's Gravenhage bijgezet. Een aantal verwanten en vrienden schaarde zich rondom
de met kransen bedekte kist. De overledene had den wensch uitgesproken, dat er bij
zijn graf geene lijkredenen zouden worden gehouden, maar mij vergund tot de
aanwezigen een enkel woord te richten. Van dat verlof heb ik dankbaar gebruik
gemaakt. Er waren daar ook anderen tegenwoordig, wien het een genot zou zijn
geweest uit te spreken wat hun hart voor Muurling gevoelde. Veel had hij liefgehad,
maar ook een rijken schat van vriendschap en liefde ingeoogst.
De trouwe gade, die ruim twee en dertig jaren lief en

1

Zie n0 51, van 23 December. De schrijver is de Heer W. Hoevers, Predikant te 's-Gravenhage.
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leed met hem gedeeld had en voor zijne kinderen eene zorgvolle moeder was geweest,
volgde hem reeds den 17den December in den dood. Die slag had meer dan eens
gedreigd, maar trof nu toch, na hetgeen onmiddellijk was voorafgegaan, dubbel
zwaar. Zij zelve evenwel was gewoon te zeggen, dat zij haren echtgenoot niet missen
kon en hem ook niet hoopte te overleven. Haar aandoenlijk afsterven was de vervulling
van haar liefsten wensch.
26 Juli 1883.
A. KUENEN.
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Chronologische lijst der geschriften van W. M u u r l i n g .
Commentatio de quaest. liter. ab Ordine Phil. Theor. et Litt. Hum. proposita: Quae
fuit sub finem sec. XI gentium Europaearum conditio? Quid causae fuisse videtur,
ut bella eo tempore susciperentur sacra? Unde explicandum, bella illa, per duo proxima
secula, et tanto ardore, fuisse gesta? (T. ad Rhenum, ap. J. Altheer, 1827).
Commentatio historico-theologica de Wesseli Gansfortii cum vita, tum meritis in
praeparanda sacrorum emendatione in Belgio septentrionali (T. ad R., apud Joh.
Altheer, 1831).
Oratio de futurorum verbi divini ministrorum, his praesertim temporibus, iusta ac
prudenti institutione (Gron., apud J. Oomkens, 1837). Achter de Annales Acad. Gron.
van 1836/37.
Philalethes. Over de waarheidsliefde (Leeuw. bij W. Eekhoff, 1840).
Oratio de Wesseli Gansfortii, germani theologi, principiis atque virtutibus,
etiamnunc probandis et sequendis (Amstel., apud Joh. Müller, 1840).
Leerrede over het blijven in de leer van Christus, naar 2 Joh. vs. 8-11. Uitgesproken
bij het sluiten der acad. godsdienstoefeningen, aan de Hoogeschool te Groningen,
den 26 Junij 1842 (Gron. bij J. Oomkens, 1842).
Kan de Christen aan deze zijde des grafs van zijn toekomstigen gelukstaat eene
stellige verzekering verkrijgen? zoo ja, in hoeverre en op welke wijze? (Waarheid
in Liefde, 1842, IV bl. 647 vv.).
Wat zegt het, dat Christus in den mensch en in de menschheid moet
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leven, en hoe is dit het wezen van het innerlijke Christendom? (W. in L., 1843, II,
bl. 346 vv.).
Toespraak aan de leden der N.H. Kerk, van wege het Godg. Gezelschap onder de
zinspreuk: Gods woord is de waarheid, van welk gezelschap het tijdschrift Waarheid
in Liefde uitgaat (Gron. bij J. Oomkens, 1843) [zonder naam van auteur].
Zestal leerredenen ter aanprijzing van het inwendige Christendom (ald. 1843).
Bijdragen tot bevordering van het Christelijke leven, uitgegeven door M.A.
Amshoff en W. Muurling, jaarlijks 2 stukjes, van 1843-1867 verschenen te Groningen,
achtereenvolgens bij J. Oomkens, M. Smit, P. Noordhoff. Deze verzameling bevat
een groot aantal bijdragen van Muurling, waarvan sommige ook afzonderlijk
verkrijgbaar zijn gesteld.
Gedachten over den onvolmaakten toestand van het Christendom op aarde (W. in
L., 1844, I bl. 79 vv.).
Waarin bestaat innerlijk en uiterlijk de navolging van God en Christus bij den
mensch? Hoe en in hoeverre is zij mogelijk? Waarom noodig? (W. in L., 1845, III
bl. 450 vv.).
Troostrede, over de verzekering van Gods gunst en toegenegenheid onder alles
wat ons bejegent, naar Rom. VIII: 38, 39 (Gron., bij M. Smit, 1848).
Eenige opmerkingen over de wijze, waarop door Jezus werd voldaan aan de
behoefte aan schuldvergiffenis bij den zondaar (W. in L. 1848, IV bl. 710 vv.).
Over de echt-christelijke beginselen der oorspronkelijke Ned. Herv. Kerk (W. in
L. 1849, II, bl. 219 vv. Ook afzonderlijk uitgegeven. Nederlandsche bewerking van
de Latijnsche rede, bij het nederleggen van het Rectoraat, den 12den October 1848,
gehouden, welke laatste niet is gedrukt).
Op welke wijze werd door de Apostelen voldaan aan de behoefte van
schuldvergiffenis bij den zondaar? (W. in L. 1849, III bl. 520 vv.)
Wat ontbreekt er nog aan de Christus-verkondiging in de Gemeente? Eene vraag
aan mijne medebroeders in de Evangeliebediening. (W. in L. 1849, IV bl. 748 vv.).
Academie-preek ter godsd. wijding van het feest der Groningsche Hoogeschool,
bij gelegenheid der inwijding van het Nieuwe Academiegebouw, uitgesproken 24
Sept. 1850 (Gron., bij H.R. Roelfsema, 1850.).
Practische Godgeleerdheid, of beschouwing van de Evangeliebediening,
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voornamelijk in de N.H. Kerk. Een handboek bij de academische lessen, Deel I
(Gron. bij Oomkens, 1851); Deel II: 1 (1854); Deel II: 2 (1857).
Wat heeft de Christen, volgens het Evangelie, noodig om verzekerd te zijn van
zijne schuldvergiffenis bij God? en in hoeverre zijn menschen in meening en
handelwijze hieromtrent van het Evangelie afgeweken? (W. in L., 1852, III bl. 425
vv.).
Over het geloof van onzen Heer Jezus Christus (W. in L. 1852, IV bl. 647 vv.).
De wolke van getuigen, naar W.G. Reddingius (W. in L. 1853, I bl. 195 vv.).
Is het zaligmakend geloof een geloof aan waarheid of leerstelling? zoo neen, waarin
bestaat het dan volgens het Evangelie? (W. in L. 1854, III bl. 442 vv.).
Aphorismen betreffende den inhoud, de strekking en de wijze der jaarlijksche
prediking over de lijdensgeschiedenis van Jezus in de gemeente (W. in L. 1855, I bl.
100 vv.).
Vrees niet, geloof alleen! Christ. bemoediging naar Marc. V. 36c (Evang. Preken,
1855 n0. 11. Gron. bij A.L. Scholtens).
Zou de Evangelische voorstelling van God en mensch de mogelijkheid eener
eeuwige tweespalt tusschen God en den mensch toelaten? (W. in L. 1857, IV bl. 702
vv.).
Het leven des Christens, naar Kol. III: 17 (Evang. Preken, 1857 n0. 6).
Het Christendom beschouwd als het middel ter waarachtige en steeds voortgaande
verlichting van het menschdom, naar 2 Petr. I: 19 (Evang. Preken, 1858 n0 1).
Aristo, of waarom gaat gij niet ter kerke? (In Licht, Liefde, Leven, Jaargang 1858,
Rott. bij van Gogh en Oldenzeel).
Bijbelschat of tekstenboekje, meest ten gebruike op de catechisatie en bij de
huiselijke opvoeding (Gron. bij M. Smit, 1858).
Geruststelling onder alle levensomstandigheden, naar Rom. VIII, 28a (Evang.
Preken, 1859 n0 5).
Wat is het wezen, de waarheid en de verhouding van de drie geloofsgronden bij
de Protestanten te vinden? (W. in L., 1859, II bl. 217 vv.).
Iets over de ontwaakte godsbewustheid (W. in L. 1859, IV bl. 715 vv.).
De onschatbare waarde van een godvruchtig gemoedsbestaan. Leerrede naar 1
Tim. IV: 8b (Gron. bij P. van Zweeden, 1860).
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Jezus, het voorwerp van Gods welbehagen, naar Matth. III: 17 (Evang. Preken, 1860
n0 1).
Practische Godgeleerdheid, 2de verb. uitg. (bij J. Oomkens, 1860).
[De Theologie der bemiddeling, door K.R. Hagenbach. Uit het Hoogd. door H.
Uden Masman, met een woord ter aanbeveling van W. Muurling (Gron., bij P.
Noordhoff, 1860)].
De regte verhouding van den student in de Godgeleerdheid tot de moderne
Theologie. Toespraak bij de opening der lessen in Sept. 1861 (Gron. bij J.U. Huber,
1861).
Beoordeeling van: S. Hoekstra Bz., Bronnen en Grondslagen van het godsdienstig
geloof (W. in L. 1862, I bl. 145 vv.).
Geloofsversterking. Viertal preken naar de behoefte dezer dagen (Gron. bij P.
Noordhoff, 1862).
De overwinning des Christens, naar Rom. VIII: 37 (Evang. Preken onder redactie
van Alb. van Toorenenbergen, 1862 n0. 7).
[Het Christelijk kerkjaar. Eene handleiding tot de Evangelieprediking - in de Herv.
kerk, door Joh. Krull. Met eene voorrede van W. Muurling (Gron. bij J.B. Wolters,
1862)].
Bemoediging bij armverzorging. Toespraken bij het 25-jarig bestaan der
Vrouwenvereeniging enz., 26 Jan. 1863 gehouden door P. Hofstede de Groot en W.
Muurling (bij A.L. Scholtens, 1863; bl. 28-32).
Welke waarheid ligt er ten grondslag bij de onderscheiding tusschen het hist.
geloof, het wondergeloof en het zaligmakend geloof? en waarom is het vooral in
dezen tijd van belang, dit onderscheid op te merken? (W. in L. 1863, IV bl. 641 vv.).
Ontwikkeling en vooruitgang des geestes op het gebied der godsdienst.
Academische Leerrede, naar Eph. IV: 13 (Gron., bij P. Noordhoff, 1864).
Ontwikkeling en vooruitgang op het gebied der godgeleerdheid. Toespraak,
gehouden bij den aanvang der lessen in Sept. 1864 (ald. 1864).
Zelfonderzoek met betrekking tot het geloof. Leerrede over 2 Cor. XIII: 5)
(Leerredenen tot bevordering van Evang. kennis en Christ. leven, 1864 n0 10; Arnhem,
bij G.W. van der Wiel).
Resultaten van Onderzoek en Ervaring I (Gron., bij J.B. Wolters, 1865); II (ald.
1867).
De vrijheid der Kerk. Open brief aan Dr. J.I. Doedes, Hoogl. te Utrecht (Gron.,
bij R.J. Schierbeek, 1865).
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Wat is leervrijheid in de Kerk? Open brief aan Dr. J.I. Doedes. Hoogl. te Utrecht.
(ald. 1866).
Een Zondagavond-gesprek tusschen twee vrienden over het bidden (Christelijk
Album, Jaargang 1866).
Louis Gerlach Pareau. Een levensbeeld (Gron. bij R.J. Schierbeek, 1866).
Fata Academiae Groninganae, quae narravit die VIII Oct. ai 1868, quum Academiae
magistratum deponeret, Guilielmus Muurling, Rect. Magn. (Ann. Acad. 1867-1868,
p. 193-202).
De vrijzinnige godgeleerde. Redevoering, uitgesproken in het Groot Auditorium,
bij gelegenheid der overdracht van het Rectoraat, den 8sten Oct. 1868 (ald. p. 203-225,
ook afzonderlijk uitgegeven te Gron., bij J.B. Wolters, 1868).
Resultaten van Onderzoek en Ervaring. Tweede, herziene en vermeer derde uitgave
(Gron., bij J.B. Wolters, 1870).
Afscheidswoord, uitgesproken in de Academische godsdienstoefening den 29sten
Sept. 1872 (Gron., bij P. Noordhoff, 1872).
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Levensbericht van Mr. C.H. Gockinga.
De man, wiens naam aan het hoofd van dit opstel geplaatst is, liet eene autobiographie
na, die loopt tot het tijdstip van het overlijden zijner echtgenoote in 1874. Aanleiding
tot het schrijven van die aanteekeningen nopens zijn leven en lotgevallen gaf hem
het door anderen gegeven voorbeeld1, dat naar zijn inzien navolging verdiende; een
prikkel was die edele trek van zijn karakter, dat van alle praalvertoon een afkeer had
en de hem te beurt gevallen voorrechten liefst aan de welwillendheid van anderen
toeschreef. Uit die aanteekeningen (zoo zegt hij) zal een toekomstig verslaggever in
de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde datgene kunnen
vinden, wat voor elk levensbericht noodig is, terwijl het hem zelven een eigenaardig
genoegen toescheen, zijne levenservaringen te schetsen. Van die aanteekeningen een

1

De Levensschets van Mr. Jacob Carel Willem le Jeune, in de Bijlage tot de Handelingen van
1865. Ook de Biographie van Mr. H.J. Koenen door J.P. Hasebroek doorlas hij met bijzonder
welgevallen Handel. v. 1875.
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getrouw gebruik te maken is de eerste plicht van hem, die gedurende meer dan veertig
jaren in den ontslapene een edelen trouwen vriend heeft gevonden; ze roepen hem
op elke bladzijde het beeld voor den geest van den man, die in zeldzame mate aller
genegenheid en hoogschatting had verworven; den man, ‘wiens schrandere en
doordringende geest (gelijk een ongenoemde onmiddellijk na zijn overlijden naar
waarheid getuigde) in weerwil van een hoog geklommen leeftijd, een frischheid had
behouden, die menigen jeugdigen kon beschamen - wiens eenvoud niet slechts het
kenmerk was van waarheid, en wiens minzaam en welwillend karakter hem tevens
bemind hadden weten te maken bij allen, die zijne geleerdheid en scherpzinnigheid
tot in zijn laatste levensdagen wisten op prijs te stellen1’.
Campegius Hermanus Gockinga werd den 13den September 1804 te Groningen
geboren. De beide vóónamen herinneren ons zijne afkomst uit het geslacht2 der
Vitringa's, dat in de vorige eeuw in Friesland vermaarde zonen telde. Veel ouder is
in de geschiedenis des vaderlands met roem bekend het geslacht Gockinga, dat (gelijk
de vice-president van den Hoogen Raad terecht opmerkte) gedurende meer dan vier
eeuwen leden bezat, die in de magistratuur te Groningen3 aan de gewichtigste politieke
gebeurtenissen

1
2

3

W.v.h.R. n0 4764.
Keimpe of Campegius Vitringa (geb. 1659, † 31 Maart 1722), beroemd hoogleeraar in de
godgeleerdheid en kerkgeschiedenis te Franeker, in 1681 gehuwd met Wilhelmina van Hel.
Zoon: Campegius Vitringa (geb. 1693, † 1723), insgelijks hoogleeraar in de godgeleerdheid
te Franeker, gehuwd met Anna Sophia Sixti. Dochter van laatstgenoemden: Campegius
Hermannus Gockinga, in den tekst vermeld rechtsgeleerde en staatsman, gehuwd met
Alagenda Maria van Sysen, grootouders van onzen vriend.
In 1874 het Album der Universiteit te Marburg doorzoekende vond ik: ‘23 Oct. 1588 Scato
Gogkinga (sic) Frisius’. Een latere hand had er bijgevoegd: ‘Patriae post syndicus et J.U.D.’
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hebben deelgenomen. Reeds in 1399 komt Eolt, Eyolt of Elde Gockinga voor als
erfhoveling ten Broeke (of te Oostbroek) in het Oldambt, die zijn kasteel moedig
tegen de Groningers verdedigde, doch eindelijk voor de overmacht wijkende zich
verplicht zag een accoord met de stad Groningen te sluiten; het huis werd later de
zetel der drosten, die het Oldambt bestuurden. Eol's zoon Eppo, weins
onafhankelijkheid nog in naam erkend bleef, huwde de zuster van Ulrich en Edzard,
graven van Oost-Friesland. Later vinden wij bij de geschiedschrijvers Scato Gockinga
(geb. 1652, † 22 April 1687), vaandrig der Groninger studentencompagnie in 1672,
wiens naam als zoodanig in 1830 en 1831 dikwerf genoemd werd, later drost der
Oldambten en lid van de Staten-Generaal. En in onze eeuw ontmoeten wij den
grootvader van onzen ontslapen' vriend Campegius Hermanus Gockinga1 (geb. 16
Febr. 1748, † 8 Januari 1823), leerling van Van der Keessel, reeds vroegtijdig van
gunstige zijde bekend door zijne Dissertatie de mitigatione poenarum, in 1802 lid
van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek, een van die meest cordate leden,
die zich tegen de bevelen van Marmont verzet hadden2’; later tot aan zijn overlijden3
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wiens Redevoeringen zelfs in het
buitenland4 de aandacht trokken. Nog in 1820 maakte hij deel uit van de Commissie,
waaraan het voorloopig onderzoek van de Ontwerpen des burgerlijken Wetboeks
was opgedragen5. Doch genoeg over de voorzaten:

1
2
3
4
5

Cf. Galerie hist. des Contemporains (Brux. 1817) V. 147 Hg. G. Mees Az., Histor. Atlas van
Noord-Nederland, 10, 25.
De Bosch Kemper, Staatkund. Geschiedenis van Nederland van 1794-1814, 307.
Niet tot 1819, gelijk in het Biogr. Woordenb. der Nederl. VII, 226 gezegd wordt.
Vgl. Goett. gelehrte Anz.
Voorduin, Gesch. en Beginselen der Nederl. Wetb. 1, I. 189.
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Nam genus et proavos et quae non fecimus ipsi,
Vix ea nostra voco.
De ouders van onzen vriend waren Mr. Joseph Gockinga, Lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, laatstelijk President van het Provinciaal Gerechtshof
van Groningen, († 29 October 1851) en Catharina Modderman († 26 Januari 1864);
beiden mochten een hoogen leeftijd bereiken. In September 1819, toen hij nauwelijks
den ouderdom van vijftien jaren bereikt had, werd hij als student in het album der
Groninger Universiteit ingeschreven. ‘Altoos (zoo schrijft hij) heb ik het betreurd
reeds op dien leeftijd op de Hoogeschool te zijn gebragt, ongenoegzaam voorbereid,
ongenoegzaam in zelfstandigheid gevorderd. Ik heb er gekend, die buitengewoon
vlug van verstand en boven hunne jaren ontwikkeld zonder nadeel voor volgend
leven op zoodanigen leeftijd student werden; bij mij heeft die omstandigheid blijvend
nadeel te weeg gebragt. Privaatonderwijs had mij gevoerd tot de vierde klasse van
de latijnsche school bij den conrector Sweers, en het volgende jaar bragt mij op de
vijfde klasse bij den rector Mr. W. Terpstra, later naar Rotterdam vertrokken. De
fout zat in het brengen op de vierde klasse in plaats van op de tweede of derde. Ik
had een zekere gemakkelijkheid om aan te leeren wat men mij wilde doen kennen,
maar die rechtvaardigde geenszins eene plaatsing als mij beurt viel’. Zoo oordeelde
de bescheidene man en hij verwees daarbij naar eene soortgelijke ontboezeming van
onzen Donders in de Levensschets van Schneevogt. Ook omtrent zijne academische
letteroefeningen mag ik den lezer 's mans eigene aanteekening niet onthouden. ‘Na
twee jaren propaedeutische studien (aldus vervolgt hij) ‘ging ik in September 1822
tot de regtsgeleerde collegien over. De Hoogleeraar Seerp Gratama leerde het
Romeinsche regt en het natuurregt. Gelijk bekend is, stelde hij dat laatste zeer hoog.
Hij was een
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ijverig docent, vol vuur en vol ingenomenheid met zijn taak. Zijne lessen droegen
vruchten bij allen die er eenigzins vatbaar voor waren; het denkvermogen werd
geoefend ten zelfden tijde dat eenige stellige kennis werd verkregen. Juist was
tenzelfden tijde van Franeker naar Groningen overgekomen de hoogleeraar Gabinus
de Wal, bij wien ik eerst de collegien over de encyclopaedie, vervolgens die over
het criminele regt, eindelijk nog die over staats- en volkenregt bijwoonde. De Wal
leefde voor zijne collegien; hij had de oude methode van dicteren met responsiën;
alles was meer methodisch op den voet der Duitsche handboeken ingerigt dan bij
Gratama, die veel van zijsprongen hield, waarbij eene soms zeer levendige verbeelding
werkzaam was. Na een voldoend examen in het Romeinsche regt was de Hoogleeraar
Nienhuis, die in 1823 zijn ambt aanvaard had, mijn leeraar in het burgerlijke regt
naar den Code Napoleon. Een ziekelijke toestand, die mij in 't laatst van 1824 overviel
en waarvan een veeljarig lijden het gevolg was, 't welk mij nagenoeg uit alle
maatschappelijke bijeenkomsten verwijderd hield - die ziekelijke toestand deed mij
voor een groot deel de lessen van den hoogleeraar Nienhuis verzuimen. Ik schreef
echter zijn dictaat nauwkeurig af en kwam zooveel mogelijk op zijne responsiën.’
Nog vóór zijne promotie, terwijl hij reeds bezig was met het verzamelen der
bouwstoffen voor zijne later te vermelden dissertatie, besloot Gockinga zijne krachten
te beproeven aan de beantwoording eener prijsvraag over de straf van het brandmerk,
door de rechtsgeleerde faculteit aan de Hoogeschool te Groningen uitgeschreven.
Hem viel de bekroning te beurt en het gouden eermetaal werd hem door mijnen
onvergetelijken vader overhandigd met deze woorden1:

1

Afgedrukt achter de Oratio de philosophica iuris doctrina, hac nostra aetate multis iniuste
contemta, 30.
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Tu mihi, qui primus venis in certamine victor,
Cui risit blando lumine fausta Themis,
Accipe felicis radiantia signa laboris,
Altera, quae cingunt florida serta caput.
Tu poenas, olim Nemesis quae dira poposcit
Tractas et seclo quae meliore vigent.
Ferrea Romuleae placeat lex Remmia genti,
Quaeque semel fronti litera inusta manet,
Mitior haec aetas reiicet! Quae tempora delent,
Non decet haec hominum fronte notata legi!
Perge iter incoeptum, decus et tu gentis avitae
Sincero Themidos pectore sacra cole!

Ook later nog is het onderwerp dezer prijsverhandeling door Gockinga niet uit het
oog verloren. In de Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving van 1839 gaf hij
Nalezingen over de straf van het brandmerk. Zelf stelde hij het bekroonde stuk verre
boven het meer uitgebreide proefschrift. Men moet hierbij wel in het oog houden,
dat de Dissertatio de doctrinae iuris criminalis incrementis, die een overzicht moest
behelzen van de veranderingen, die de wetenschappelijke inzichten nopens de
beginselen des strafrechts sedert het midden der achttiende eeuw in de
rechtsovertuiging hadden te weeg gebracht, reeds voor een goed deel was afgewerkt,
toen de meergenoemde prijsvraag werd uitgeschreven; voor beide stukken had
Gockinga veelal dezelfde bronnen te raadplegen. Doch het onderwerp, dat slechts
een klein onderdeel van de leer der straffen raakte, lachte hem toe, terwijl de
veelomvattende stof der dissertatie, die mijn vader hem aan de hand had gedaan, den
jongeling, die niet tot de vermetelen behoorde, als het ware overmande, ‘niet gezind
om zich met diepzinnige philosophische studiën in te laten’. Zelf schrijft hij, dat in
het proefschrift, in 't bijzonder wat de Kantiaansche wijsbegeerte aangaat, te veel het
werk van den hoogleeraar, te weinig dat van den student is. Na dit stuk1

1

Vgl. Mittermaier, in N. Archiv des Criminalrechts, IV. Heemskerk, iss. de Montesquivio,
II. 177 vlg.
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19 April 1826 in het openbaar te hebben verdedigd, werd hij tot doctor in de beide
rechten bevorderd.
Voor het eerstvolgende tijdperk van 's mans leven kan ik alleen zijne eigene
aanteekeningen bezigen. ‘Na mijne promotie (zoo schrijft hij) bezocht ik dagelijks
het kantoor van den procureur Mr. A. Reiger, aan wiens bekwame en welwillende
leiding ik veel heb te danken gehad. In Juli 1827 deed ik met eenige vrienden, na
eene te Bentheim bijgewoonde studentenreunie, een reisje naar den Harz, en bezocht
Pyrmont, Göttingen, Cassel. Eene tijdelijke beterschap in mijn gezondheidstoestand,
die ook nog in het volgend jaar bleef voortduren, stelde mij hiertoe in staat. Te
Göttingen woonde ik eene les bij van de toen met zoo veel roem bekende hoogleeraren
Hugo Bauer en Heeren. Bij mijne terugkomst vond ik eene benoeming tot lid van
het burgerlijk armbestuur te Groningen, dat met 1 Juli van dat jaar volgens een tot
stand gekomen provinciaal Reglement was ingesteld. Ik werd door het collegie tot
secretaris benoemd. De behandeling van alle quaestiën van domicilie van onderstand,
destijds naar de wet van 1818 zoo veelvuldig, werd bij dat collegie gebragt, en het
was voor mij een zeer drukke maar ook zeer leerzame werkkring. Ik vond met 1
Januari 1832 een opvolger in het secretariaat in in Mr. H. Reiger. Met Januarij 1833
volgde een ander Reglement en eene andere inrigting onder den naam van
administratie van den algemeenen onderstand, waarvan ik ook lid werd. Als secretaris
werd de heer Reiger opgevolgd door Mr. L.K. Lohman. Met deze beide bekwame
en door mij hooggeschatte vrienden werd ik in 1833 door den Raad der stad Groningen
gecommitteerd om in de koloniale gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid
een onderzoek in te stellen nopens het hoogst aanzienlijk getal bedeelden, die zich
daar voor rekening der stad Groningen bevonden en 't welk destijds meer
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bedroeg dan dat voor Amsterdam. In September 1833 hebben wij die commissie ten
uitvoer gebragt en wij hadden het genoegen op ons uitvoerig rapport veel goedkeuring
te verwerven en daarvan ook werkelijk vruchten te zien. Middelerwijl was ik in 1828
lid geworden van het collegie van Regenten over het burgerlijk en militair huis van
verzekering te Groningen, in welke betrekking ik bleef tot aan mijne verhuizing naar
Winschoten 1 October 1838. Van November 1830 tot in 1834 nam ik het secretariaat
waar voor den in schutterlijken dienst afwezigen secretaris.
Bij K.B. van 19 Maart 1829, n0 184 werd ik benoemd tot griffier van de
vredegeregten in de beide kantons Groningen, eene betrekking die noch veel werk
noch vele inkomsten opleverde. Ik bleef ze vervullen tot aan de organisatie van 1838,
zonder inmiddels ooit om eene andere betrekking te hebben kunnen vragen. Reeds
in den winter vóór mijne benoeming had zich de ziekelijke toestand waaronder ik
reeds zooveel had geleden opnieuw geopenbaard; daaronder ging ik sedert weêr
gebukt met meerdere of mindere afwisseling, totdat in den herfst van 1836 eene
hevige zenuwzinkingkoorts in de gevolgen den meest weldadigen invloed op mijn
gestel heeft uitgeoefend. In de allereerste dagen van 1831 was zich bij mijn reeds
ziekelijken toestand een oogziekte komen voegen, ontstaan (zooals mij later duidelijk
werd) door het veelvuldig gebruik van narcotische middelen. Die ziekte ontnam mij
eensklaps op den 2den Januari van dat jaar alle mogelijkheid van lezen en schrijven,
zonder dat daartegen aangewende middelen eenige beterschap mogten aanbrengen.
Ik kon met potlood eenige aanteekeningen maken; verder moest mij alles worden
voorgelezen en dicteerde ik notulen en stukken voor de vergaderingen, waarin ik
nog het secretariaat steeds bleef waarnemen. Den trouwen bijstand in die jaren van
mijn klerk D.G. Frits, sedert
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deurwaarder, ben ik altoos blijven waardeeren. Al die jaren inderdaad van 1828 tot
in 't laatst van 1836 zijn voor mij op nieuw vol physiek en moreel lijden geweest; ik
voelde mij een verloren man, voor niets wezenlijks op den duur berekend’.
‘De Almagtige had het echter anders beschikt. Er kwam een keerpunt in mijn
leven. In September 1836 ging ik, op raad van mijn vader, herstelling (zoo mogelijk)
voor mijne oogen zoeken te Gräfrath nabij Elberfeld, waar destijds Dr. F.H. de Leeuw
met bijzonder gunstig gevolg voor velen de oogheelkunde uitoefende. Mijne genezing
gelukte boven verwachting; ik kon reeds aanvankelijk weer eenigen arbeid verrigten,
en mijne beterschap nam sedert steeds toe. Inmiddels had de reis, misschien ook een
ommekeer in mijn gestel door toegediende middelen veroorzaakt, bij mij kort na
mijne tehuiskomst in die zelfde maand September de hevige ziekte doen ontstaan,
waarvan, zooals ik boven schreef, de gevolgen voor mij zoo heilzaam zijn geworden.’
Een gelukkiger tijdperk was voor Gockinga aangebroken. Den 10den Mei 1838
trad hij in het huwelijk met Henriette Maria Wihelmine Sophie, dochter van Sebastiaan
Mattheus Sigismund de Ranitz en Edzardina Johanna Tjassens. Reeds 1 Octobor
daaraanvolgende verhuisde het echtpaar naar Winschoten. Het bracht daar gelukkige
dagen door. Gockinga vond er in den president Cannegieter een academiekennis;
een uitstekend medelid in Jhr. Mr. Jan Ernst van Panhuys die later als lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal en Commissaris des Konings in Friesland den
lande gewichtige diensten heeft bewezen; in H.J.H. Modderman een scherpzinnigen
jurist, die later zijn ambtgenoot in den Hoogen Raad is geworden. Daar ter plaatse
had ook ik, na mijne benoeming tot substituut-officier van Justitie (in Febr. 1841)
het voorrecht met Gockinga eene vriendschapsbetrekking aan te
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knoopen, die mij tot mijn laatsten ademtocht onvergetelijk zal blijven.
Inmiddels had de invoering der nieuwe Nederlandsche Wetgeving zijnen
werkzamen geest bij herhaling opgewekt om al dadelijk het een en ander, dat tot hare
verklaring en toelichting strekken mocht, wereldkundig te maken. Daartoe behooren
enkele stukken in Regtsgeleerde Tijdschriften opgenomen mitsgaders een opstel over
het beginsel, dat behoort te worden aangenomen bij de regeling van de
ambtsbevoegdheid der deurwaarders bij onderscheidene rechterlijke collegiën (1839).
Zijn destijds geschreven Betoog over de jaarlijksche uitkeering, die aan de ouders,
na geëindigd vruchtgenot, gedurende de minderjarigheid der kinderen, kan worden
toegelegd, heeft later ernstige tegenspraak gevonden1. Doch wat hij schreef trok de
aandacht van desbevoegden in hooge mate; vandaar dat hij reeds zoo spoedig voor
het lidmaatschap van het hoogste rechterlijk lichaam in aanmerking kwam. Hier zijn
we genaderd tot de periode van 1840-1844, waarover Gockinga later, zonder de
minste zelfverheffing maar vol van dankbaarheid jegens God en erkentelijkheid
jegens de menschen, zoo gaarne sprak, als hij zijn levensloop overdenkende Beets2
nazeide:
De zomer kwam en heeft mij meer gegeven,
Dan ooit mijn lente had vermoed.

‘Bij de eerste vacature in den Hoogen Raad der Nederlanden (zoo schrijft hij) in
1840 genoot ik de hooge onderscheiding te worden gebragt op de lijst van aanbeveling
van dat college. Ik was ook onder degenen die op de voordragt van de Tweede Kamer
der Staten-Ge-

1
2

Vgl. Opzoomer, Het Burgerlijke Wetboek verklaard, II (Amst. 1869) 272.
Nic. Beets, Nieuwe Gedichten (1857), 86.
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neraal werden geplaatst. Benoemd werd Mr. L.A. Ligh tenvelt, reeds
advokaat-generaal bij den Raad. Mr. A. Deketh was de eerste op de voordragt, ik de
tweede. De heer Deketh werd advokaat-generaal. Bij eene volgende voordragt in
1842 werd ik door de Tweede Kamer, zonder door den Hoogen Raad op de
aanbevelingslijst te zijn geplaatst, als derde op de lijst gebragt: Mr. F. de Greve, die
de eerst voorgedragene was, werd benoemd. Nadat nog in eene in den aanvang van
1844 ontstane vacature was voorzien geworden door de benoeming van Mr. van den
Velden, kwam, bij de spoedig daarna door het overlijden van Mr. Beelaerts van
Blokland (een lid uit Zuid-Holland) ontstane vacature, mijn persoon in ernstige
aanmerking, met dat gevolg, dat ik als vierde op de lijst van aanbeveling werd
geplaatst, terwijl de vijf overige aanbevolenen allen uit de provincie Zuid-Holland
waren. De grondwet van 1840 bepaalde (evenals die van 1815), dat de leden van den
Hoogen Raad zooveel mogelijk uit alle de provinciën zouden worden genomen.
Krachtig werkte dit voorschrift ten mijnen gunste, eerst bij den Hoogen Raad, reeds
bij het opmaken van de eerste lijst in 1840, daarna inzonderheid ook bij de Tweede
Kamer, die mij, toen ik in 1844 op nieuw op de lijst van aanbeveling was gebragt,
bij de tweede stemming met dertig tegen twintig stemmen als eersten op de voordragt
aan den Koning plaatste. Mijn mededinger was Mr. W.C. Wintgens, die een half jaar
later als lid in den Hoogen Raad kwam. Den 13den Juni 1844 had de stemming plaats
in de Tweede Kamer en reeds bij K.B. van den 14den daaraanvolgende werd ik, op
voordragt van den fungeerenden Minister van Justititie, De Jonge van Campens
Nieuwland, benoemd1 tot raadsheer in den Hoogen Raad’.

1

Schoorvoetend, door ouders en vrienden aangemoedigd, nam hij de benoeming aan. Op een
los blaadje schreef hij de woorden van Bersier: ‘Il y a dans chaque existence un plan, par
lequel tout ce qui nous semble accidentel et fortuit atteint un but voulu de Dieu’. Sermons,
I 202.
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Wie Gockinga als lid van het opperste gerechtshof in ons vaderland geweest is, weten
zij het best, die met hem in dat collegie zitting hadden. Doch al dringt er1 van hetgeen
in de raadkamer bij den Hoogen Raad voorvalt, weinig naar buiten, - men is niet
gedurende acht en dertig jaren onafgebroken lid van een rechterlijk lichaam, of het
gewicht der geestesgaven en der gemoedseigenschappen van den magistraat dringt
ook wel eens nu en dan naar buiten door, en dan meenen wij (zoo luidde de openbare
stem in 't oudste onzer rechtsgeleerde weekbladen) veilig te mogen verklaren, dat
wij nooit anders dan stemmen hebben vernomen vol eerbied voor den man, wiens
oordeel zich steeds door strikte waarheidsliefde, wiens ad vies zich nooit anders dan
door klaarheid en bondigheid, en wiens omgang zich tegenover wien ook door
dezelfde voorkomendheid kenmerkte. Voeg hierbij de getuigenis van advocaten:
Gockinga scheen ons toe altijd te luisteren; nooit verraadde zijn gelaat of hij het eens
was of niet. Hij zat daar altijd rustig en meest zonder eenig blijk van verveling of
ongeduld hoe lang soms het pleiten duurde. Eene zeldzame gave, die de balie hoog
waardeerde2.
Kort voor het einde van het jaar 1871 bedankte Mr. B. van den Velden voor zijne
betrekking van vice-president van den Hoogen Raad. Gockinga was de oudste
raadsheer en aangewezen opvolger3. Even als niemand daaraan twijfelde, was ook
de Minister Jolles, zijn voormalige ambtgenoot, bereid hem daartoe voor te dragen.
Geheel onverwacht kwam echter een bezwaar op van de zijde van hem, dien allen
verlangden. Zwakheid van gezicht, meende

1
2
3

Weekbl. v.h.R.n. 4764.
Mr. G.M. van der Linden, in W.v.h.R. 4810.
Mr. F. de Greve, in W.v.R. 3409.
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de nauwgezette man, zoude hem verhinderen alles, wat tot de betrekking van
vice-president behoorde, naar eisch waar te nemen. Bij eene nog altijd overgeblevene
gevoeligheid van de oogen vreesde hij, dat de voorlezing van lange arresten hem
moeilijk vallen zou. Noch een hoogst verplichtend schrijven van den Minister van
Justitie, die hem tot terzijdestelling zijner bezwaren aanmoedigde, noch de vereenigde
pogingen zijner ambtgenooten vermochten hem van zijn besluit af te brengen. Het
ambt werd door zijn' collega Mr. J.D.W. Pape aanvaard, die, gelijk hij zes jaren later
openlijk verkondigde, behoord had tot degenen, die getracht hadden Gockinga's
bezwaren destijds uit den weg te ruimen1.
Zes jaren later! Ook De Greve was aan de magistratuur en het vaderland ontvallen.
Pape werd zijn opvolger als president, en nu deze de taak op zich nam, waartegen
Gockinga had opgezien, was laatstgenoemde gemakkelijk te bewegen, om ditmaal
de betrekking van vice-president niet van de hand te wijzen. Zij werd hem opgedragen
bij K.B. van 7 November 18772. Weinig dacht hij destijds, dat hij reeds den 15den
Mei van het volgende jaar hulde aan de nagedachtenis van den eens naar lichaam en
geest zoo krachtvollen Pape zou moeten brengen. Een plotselinge dood had ook
dezen aan de maatschappij en de zijnen ontrukt. Het Besluit des Konings van 6 April
1878 n0. 6 bracht Gockinga op den voorzitterstoel.
Van dien zetel had hij reeds weinige dagen te voren (30 Maart) Mr. C.D. Asser
als raadsheer in den Hoogen Raad begroet; van dien zetel sprak hij, bij zijne eigen
optreden als voorzitter en de installatie van Mr. Coninck Liefsting als vice-president
(15 Mei 1878) eene treffende rede ter nagedachtenis zijns kloeken voorgangers uit;
van

1
2

W.v.h.R. 4179.
De installatie had plaats 4 December 1877.
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dien zetel verwelkomde hij Mr. P.R. Feith (14 September 1878) als nieuw benoemd
lid van den Hoogen Raad met bijvoeging van eenige merkwaardige wenken over het
gebruik van de cassatie; op dien zetel vervulde hij nog den 2den Juni 1882 zijne
gewichtige taak. Te één ure keerde hij van de zitting naar zijne woning terug, toen
hij onder weg in de eerste Wagenstraat door eene plotselinge ongesteldheid werd
bevangen. Gevoelend dat zijne krachten hem begaven, trad hij de woning van den
heer Matthijs binnen. Nog kon hij het verzoek om een rijtuig te halen uitbrengen.
Daarop zonk hij op een stoel neder en gaf hij den geest1.
Algemeen was de verslagenheid, toen zich de treurmare van het onverwacht
uiteinde des edelen mans door de hofstad en het vaderland verspreidde: aandoenlijk
de plechtigheid, als op de begraafplaats Eik en Duinen Römer en Modderman in
welsprekende bewoordingen een laatst vaarwel aan den ontslapen vriend en
uitstekenden landgenoot toeriepen, die de bescheidenheid zoo ver gedreven had, dat
velen ‘voor zoo ver ze niet van nabij met hem in aanraking kwamen, wellicht nooit
vermoed hebben, hoe groote schatten in het heldere hoofd en het nobele hart van
dezen stillen en teruggetrokken zoon van het Noorden verborgen waren2’.
Nog enkele punten moet ik aanstippen om het beeld van onzen vriend te schetsen.
Vooreerst zijne betrekking tot de kerk. Weer neem ik zijne eigene woorden over.
‘Den 1sten Januarij werd ik ouderling in de Nederduitsch-Hervormde Gemeente te 's
Hage, in welke betrekking ik bleef tot het begin van 1855. Intusschen was ik 1 Januarij
1854 benoemd tot lid van het provinciaal Collegie van Toezigt op de kerkelijke
administratie bij de Hervormden

1
2

Het Vaderland 1882, n0. 129, 131.
Woorden van den Minister van Justitie Modderman.
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in Zuid-Holland en ik bleef dit totdat ik den 18 Februarij 1869 eervol werd ontslagen.
Bij de instelling van een Algemeen Collegie van Toezigt bij K.B. van 9 Februarij
1866 (Stbt. n0 10) werd ik tot lid daarvan door het Provinciaal Collegie in
Zuid-Holland aangewezen; door het Algemeen College werd ik tot vice-president
benoemd. Nadat ik 19 December 1867 opnieuw was aangewezen tot lid van het
Algemeen Collegie en 29 Julij 1868 als zoodanig was geinstalleerd, werd ik op dezen
dag ook opnieuw tot vice-president benoemd. De rigting, die, na het optreden van
den Minister van Bosse als hoofd van het Departement van Eeredienst, aan de zaken
werd gegeven, deed mij den 1sten Augustus daaraanvolgende, na eene mislukte poging
om het Algemeen Collegie tot de denkbeelden over te halen, die ik meende dat
moesten gevolgd worden, mijn ontslag als lid indienen. Bij brief van 5 Augustus
werd mijne kennisgeving van genomen ontslag, uit naam van het Algemeen Collegie
op voor mij alleszins verpligtende wijze beantwoord’. Hierbij mag worden opgemerkt,
dat Gockinga, reeds dadelijk nadat het Ontwerp van Besluit ter regeling van het
toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen der Hervormde Gemeenten door
den Minister Olivier (kort vóor zijne aftreding) aan de Provinciale Collegien was
toegezonden, daaraan zijne bijzondere aandacht wijdde; later besloot hij zijne
bedenkingen nopens het straks genoemd Besluit van 9 Februari (Stbl. n0 10) in het
licht te zenden. Hieraan is zijn werk over de regeling van het toezigt op het beheer
der goederen van de Hervormde Gemeenten zijn oorsprong verschuldigd. In welke
mate het de aandacht van deskundigen heeft getrokken, blijkt genoegzaam uit de
beoordeelingen van Hooyer in De Gids1, van P(rins) in de

1

De Gids, 1867, n. 10.
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Godgeleerde Bijdragen1, en van een' ongenoemde in de Nieuwe Bijdragen voor
Rechtsgeleerdheid en Wetgeving2. De loslating van alle bemoeiing der Regeering
met de zaken der kerk kwam Gockinga bedenkelijk voor; uitkomst meende hij te
vinden in de intrekking van meergemeld Koninklijk Besluit en zelfregeling door
tusschenkomst der Regeering, na de provinciale collegien van toezicht en de Synode
te hebben gehoord. Hij achtte het onaannemelijk dat de Regeering aanleiding zou
hebben willen geven tot het ontstaan van een staat van voortdurende regeringloosheid,
waarin alle wetgevend gezag zou ontbreken. Getrouw aan de politieke beginselen,
die hij gedurende zijn geheele leven beleed, rekende hij ook hier afbreking zonder
opbouw gevaarlijk en verderfelijk.
Ten anderen is met nadruk te vermelden zijn lidmaatschap van de Staatscommissie
voor de herziening der wetgeving op de eigendomsoverdracht van onroerende
goederen, het hypotheekstelsel en het notariaat, ingesteld bij K.B. van 9 Februari
1867, n0. 58. Dat in die vergadering Gockinga geheel op zijne plaats was en een
werkzaam aandeel aan de beraadslagingen heeft genomen, valt niet te betwijfelen.
Na volbrachten arbeid werd die Commissie ontbonden bij K.B. van 27 Juni 1870,
n0. 35.
Wijders valt nog in het bijzonder te wijzen op zijne pogingen om de kennis van
het Groninger beklemrecht op hechten grondslag te vestigen. Wars van alle
provincialisme (zoo sprak de Minister van Justitie bij de geopende groeve) begreep
hij toch, dat bijzondere gehechtheid aan den engeren kring, waarin onze wieg gestaan
heeft, de bron is en blijven moet, waaruit waarachtige vaderlandsliefde opwelt en
gevoed wordt. Nog staat mij levendig de dag voor den geest, toen de Hoogleeraar
Van Assen, bezig met een leiddraad voor het collegie over het Bur-

1
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Godgel. Bijdragen van Febr. 1867.
Nieuwe Bijdr. tot R. en W. XVIII (1868) 402 vlg.
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gerlijk Wetboek op te stellen, mij de vraag deed, wien hij zijne schets betreffende
het beklemrecht ter beoordeeling had voor te leggen. Zonder aarzeling wees ik op
Gockinga. De vraag van den Leidschen geleerde beantwoordde hij in zijne bekende
Brieven over het regt van beklemming. Zelfs na alles wat Abraham Quevellesius
van Swinderen en Haakma Tresling, H.O. Feith en A.P. Driessen, de Hoogleeraar
Nienhuis en andere Groningsche rechtsgeleerden over dit onderwerp hadden
geschreven, was het niet gemakkelijk in een kort bestek aan te wijzen de eigenaardige
karaktertrekken van het door eigene bepalingen, door bedongen voorwaarden en
door plaatselijke gebruiken geregelde recht, waarvan art. 1654 B.W. gewaagt. Met
veel omzichtigheid slaagde Gockinga in het leveren van eene schets, die wij in
genoemden Leiddraad aantreffen, terwijl de aangehaalde Brieven tot toelichting en
opheldering dienen. En toen later Mr. J.J. Cremers twee door hem in het Groninger
Genootschap Pro excolendo Jure Patrio gehouden Voorlezingen1 over vragen, rakende
vererving van het regt van beklemming had in het licht gezonden, bracht Gockinga
nogmaals diezelfde vragen ter toetse, na welk onderzoek hij tot een tegenovergestelde
beslissing kwam. En als Cremers in een Nog iets2 over vererving van het regt van
beklemming die beschouwingen opzettelijk bestreed, voelde Gockinga zich gedrongen
in een Wederwoord andermaal tegen de stellingen van zijn kundigen stadgenoot op
te komen. Zijn laatste arbeid was een alphabetisch Register op al wat hij omtrent dit
onderwerp had geleverd3. Geen wonder, dat de

1

2
3

Het proces Abel Derks kinderen en het beklemregt. Opmerk. en Mededeel. d. Oudeman en
Diephuis, VI (1866) 45-105. Eene vraag rakende vererving van het regt van beklemming.
Tijdschr. v. Nederl. Regt. II (1869) 158-199.
Tijdschr. v. Nederl. Regt, VIII (1876) 161-222.
Dit Register is niet in den handel gebracht maar alleen onder vrienden rondgedeeld.
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Minister van Justitie (bij brief van 4 Juli 1881, n0. 180) zich tot Gockinga wendde
met uitnoodiging zijn gevoelen te willen mededeelen nopens het adres van
Gedeputeerde Staten van Groningen, verzoekende regeling bij de wet van de
afkoopbaarheid der eigendommen van onder beklemming gebruikte gronden en
nopens de wenschelijkheid van het instellen eener Staatscommissie, met het ontwerpen
van daartoe strekkende voorstellen belast. Reeds een paar maanden later zond de
zevenenzeventigjarige grijsaard den Minister ‘een tot in alle bijzonderheden
uitgewerkt advies, waarin letterlijk alle vragen, die zich in den laatsten tijd bij de
toepassing van dat recht hebben voorgedaan, volledig, scherpzinnig en helder zijn
uiteengezet1.’
Aan bewijzen van waardeering heeft het Gockinga niet ontbroken. In 1844 bood
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, in 1852 de Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde te Leiden hem het lidmaatschap aan. Reeds in 1847 werd hij Ridder der
Orde van den Nederlandschen Leeuw, en in 1882 verhief hem Z.M. de Koning tot
Commandeur in die Orde. Gelijke onderscheiding was hem in de Orde van de
Eikenkroon in 1870 te beurt gevallen, nadat hij gedurende vijf en twintig jaren als
Lid van den Hoogen Raad was werkzaam geweest.
Zijn huwelijk werd niet door kinderen gezegend: groot evenwel was zijn huiselijk
geluk, tot op den 27 November 1874, toen zijne trouwe levensgezellinne hem ontviel.
Wars van al wat opzien baart deed hij wel in stilte2.

1
2

Woorden van den Minister in zijne Lijkrede.
Zijne belangstelling in het lot van hulpbehoevenden is aan velen gebleken; steun vooral
schonk hij hun, die trachtten zichzelve te helpen. Zijne uitvoerige correspondentie met den
eersten Commies ter provinciale directie van de directe belastingen, in- en uitgaande rechten
en accijnsen te Rotterdam, W.A. Gackstätter, in 1860 gevoerd over de oprichting van een
onderling pensioenfonds voor weduwen van Rijks-ambtenaren strekt daarvan ten bewijze.
Dit fonds is echter niet tot stand gekomen.
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Voor zijne talrijke bloed- en aanverwanten was hij een hartelijk en belangstellend
nabestaande en raadsman; voor zijne vrienden trouw en gezellig in den omgang,
vermeed hij 't aanknoopen van talrijke kennismakingen.
Aan zijn' naam blijft een eereplaats in de geschiedenis der Nederlandsche
magistratuur verzekerd.
O o s t e r b e e k , Sept. 1883.
J. DE WAL.
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