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H.G. Hagen; Mr. C. Vosmaer; Mr. A.W. Jacobson; Dr. W.P.C. Knuttel; Dr. J.G.R.
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Dr. J. Dyserinck; L.D. Petit; Dr. W.H.D. Suringar; Mr. L. Ph. C. Van den Bergh;
F.S. Van de Pavord Smits; J.H. Krelage; J.F. Gebhard Jr.; Dr. S. Baart de la Faille;
J. Winkler; C.J. Gonnet; J.H. Hingman; Mr. M.G.L. Van Loghem; L. Couperus; Mr.
Ch. M. Dozy; Mr. N. De Roever; W.J. Hofdijk; H. Th. Boelen; J. Gram; A.M.
Kollewijn Nz.; W. Degenhardt; P.H. Witkamp; P.F. Brunings; A.A. Vorsterman van
Oyen, Mr. W.G.F.A. Van Sorgen; J.F.W. Conrad; E. Seipgens; J.J.A.A. Frantzen;
J.G. Frederiks; J.H. Meijer; Dr. G.J. Dozy; Mr. H.D. Levyssohn Norman J.W.
Brouwers.
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[Toespraak van de voorzitter, H. Kern]
Te 11 uren opent de Voorzitter de Vergadering met de volgende Toespraak:
Mijne Heeren, Hooggeachte Medeleden!
Het is mij eene aangename taak, eene zoo talrijke vergadering het welkom te mogen
toeroepen. Uwe tegenwoordigheid te dezer plaatse levert het bewijs dat Gij U niet
wilt onttrekken aan werkzaamheden, die, hoe prozaïesch ook, niettemin noodzakelijk
zijn, en voor zooverre Gij van elders herwaarts gekomen zijt, toont Gij tevens dat
Gij gevoelens van vriendschap en welwillendheid koestert voor uwe Leidsche
medeleden, uit wier naam ik verzekeren kan, dat ook zij zich verheugen, wanneer
zij op den dag der jaarlijksche vergadering van onze Maatschappij zoo menigen
vriend van buiten de hand mogen drukken.
In het jaar dat sedert de laatste algemeene vergadering verstreken is, heeft zich de
geschiedenis van onze Maatschappij door niets buitengewoons gekenmerkt. Toch
heeft de nimmer rustende tijd ook aan ons genootschap zijnen ijzeren wil doen
gevoelen: veel, zeer veel leden zijn ons door den dood ontvallen, en daaronder niet
weinige, van wie men zeggen mag dat zij aan de Maatschappij een grooter luister
gaven dan aan haar ontleenden.
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In de eerste plaats denkt Gij met mij aan de begaafde vrouw, die wij met rechtmatigen
trots onder onze eereleden telden: Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint. Wat
men ongeveer een halve eeuw geleden, toen zij voor 't eerst als schrijfster optrad,
van haar verwachten mocht, heeft zij meer dan verwezenlijkt, en de meesterstukken
waarmede zij de vaderlandsche letterkunde verrijkt heeft, zullen bij den nakomeling
getuigenis blijven afleggen van die zeldzame begaafdheden, dien onvermoeiden lust
tot studie en dien hoogen zedelijken ernst, welke haar de bewondering en hoogachting
harer tijdgenooten verzekerd hebben.
Van onze gewone leden hebben wij niet minder dan 21 door den dood verloren.
Sommige hunner zijn henengegaan op eenen leeftijd, waarop het geoorloofd is op
de verworven lauweren te rusten; andere werden opgeroepen in de kracht des levens
of in den bloei der jaren. Onder zoovele wier verlies wij betreuren, treft men de
namen aan van dezulken, die uitblonken op het gebied der fraaie letteren of der
wetenschap, van beoefenaars of begunstigers der schoone kunsten, en van mannen
die zich verdienstelijk gemaakt hebben in zake van 't lager of hooger onderwijs. Tot
de meest bekende schrijvers van ons land behoorde ons medelid J. Kneppelhout, die
door zijne geestige schetsen uit het studentenleven zulk eene eigenaardige plaats
onder onze letterkundigen inneemt en die in al zijne geschriften een even fijn
beschaafd man toonde te wezen als in zijne handelingen een edelmoedig kunstvriend.
Niet minder vermaardheid, al is het op een ander gebied, verwierven zich onze
medeleden Mr. A.E.J. Modderman en de Hoogleeraren Dr. P. Harting en Dr. A.
Heynsius. Wat de natie aan Modderman te danken heeft voor de bewerking en invoe-
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ring van het Nederlandsche Strafwetboek, is ook ver buiten de grenzen van ons rijk
bekend. Hoe Harting en Heynsius als gelukkige beoefenaars der natuurwetenschappen
in ruimeren zin, en als talentvolle voorgangers der studeerende jongelingschap de
eer van ons vaderland waardiglijk ophielden, wie is er die daaraan behoeft herinnerd
te worden? Een uitnemend kenner van 't Grieksch en fijn criticus heeft de geleerde
wereld verloren met Dr. J.H. Holwerda; het verlies van zulke verdienstelijke mannen
als Mr. J. Pols, Mr. W. Siewertz van Reesema en Mr. J.W. Schuurman zal zich nog
lang ook buiten rechtsgeleerde kringen doen gevoelen. Twee ijverige en behulpzame
archivarissen, J.H. Scheffer te Rotterdam, en Mr. C.C.N. Krom te 's-Hertogenbosch,
werden van de zijde hunner vrienden weggerukt, vóórdat zij al het werk voltooid
hadden, hetwelk men van hen nog had mogen verwachten. Ditzelfde kan men niet
zeggen van den bejaarden gewezen schoolopziener te Hoogeveen, J. van der Veen
Azn., die deels onder den aangenomen naam van Frisius, deels onder zijn eigen, een
tal van geschriften in dicht en ondicht, meestal op de toestanden en de geschiedenis
van Drente betrekking hebbende, achterliet. Aan het onderwijs der jeugd hadden
zich gewijd Mr. J.D. Baron van Hoëvell en N.W. Posthumus; de eerste gedurende
eene reeks van jaren Rector te Dordrecht; de tweede laatstelijk leeraar aan de Hoogere
Burgerschool te Amsterdam. Mannen wier verdiensten, in hunnen bescheiden kring
't meest erkend, ook daarbuiten waardeering vonden, waren de predikanten W.T. van
Griethuyzen te Rotterdam, J. Hooykaas Herderscheê te Nijmegen, en A.M.L. Rümke
te Leiden. Aan van Griethuyzen's reisschetsen, waarvoor zijne menigvuldige tochten
in den vreemde hem ruimschoots stof leverden, zal menigeen met genoe-
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gen terugdenken, terwijl Hooykaas Herderscheê vooral als schrijver over kerkelijke
onderwerpen zijne krachten toonde. - Voor de goede stad van Leiden heeft de naam
van den oudheidkundige en verzamelaar Mr. K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg
eene bijzondere beteekenis; immers hij is het aan wien wij de beschrijving der
‘Gedenkteekenen in de Pieterskerk te Leiden’ te danken hebben. Een edel burger, in
den volsten zin des woords, verloor ons Leiden in J. van Heukelom Jr. Wanneer ik
nu nog hierbij voeg de namen van eenen vroegeren inwoner dezer stad, den heraldicus
Jhr. J.F.L. Coenen van 's-Gravesloot, van den bouwkundige H.P. Vogel te
's-Gravenhage, en Dr. J.C. Drabbe alhier, dan ben ik aan 't einde van de lange en
droevige lijst van medeleden onder onze landgenooten die het tijdelijke met het
eeuwige verwisseld hebben.
Zoo het gebruikelijk ware dat ook gewezen leden onzer Maatschappij in de
toespraak des Voorzitters herdacht werden, zou ik niet nalaten met een woord van
hulde te gewagen van twee mannen, die zich omtrent de geschiedenis en de kritiek
der vaderlandsche letterkunde ongemeen verdienstelijk gemaakt hebben, Dr. W.J.A.
Jonckbloet en C. Busken Huet. Doch beide hadden om redenen die men eerbiedigen
moet verkozen niet meer tot onze Maatschappij te behooren, en reeds daarom zou
het onkiesch zijn jegens hunne nagedachtenis, hier ter plaatse over hunne verdiensten
uit te weiden. Hunne werken trouwens zullen bij de nakomelingschap van hen
getuigen.
Van onze buitenlandsche medeleden verloren wij den vermaarden Deenschen
oudheidkundige J.J.A. Worsaae te Kopenhagen; voorts den Westvlaamschen
geestelijke L.L. de Bo te Poperinge, wiens Idioticon aan de studie der Nederlandsche
tongvallen zulke onwaardeerbare diensten bewezen
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heeft; den beroemden Archivaris Gachard te Brussel; eindelijk den honorair-Archivaris
P. Marchegay te les Roches.
Gelijk telken jare pleegt te geschieden, hebben ook ditmaal enkele Heeren hun
lidmaatschap opgezegd. Alles te zamen genomen, zijn de verliezen die onze
Maatschappij geleden heeft zóó aanzienlijk, dat een getal van 20 nieuwe gewone,
en 4 buitenlandsche leden, te kiezen uit eene lijst van 73 en 9 candidaten, U zeker
niet te groot zal voorkomen. Waar, zooals hier het geval is, weinig meer dan één
vierde van de aanbevolenen kan gekozen worden, zal de uitslag der stemming, dien
wij straks zullen vernemen, onvermijdelijk bij dezen en genen eenige teleurstelling
wekken. Menigeen die ten volle bekend is met hetgeen tot aanbeveling zijner eigen
candidaten strekt, maar minder met de verdiensten van andere, zal, wanneer zijne
keuze niet die van de meerderheid blijkt te wezen, misschien min of meer ontstemd
zijn, doch in billijkheid zal men, dunkt mij, moeten toestemmen dat er binnen de
grenzen der wet alles gedaan is wat mogelijk was, om de verkiezing van nieuwe
leden zóó in te richten, dat de uitslag der stemming de zuivere uitdrukking zij van 't
oordeel der meerderheid van de gezamenlijke leden in den lande. Het Bestuur kan
en mag op de keuze genen invloed uitoefenen, en het is zeer de vraag of het
wenschelijk ware, aan dat lichaam te dezen aanzien eene minder lijdelijke rol op te
dragen. Er zijn genootschappen waarin de nieuwe leden gekozen worden op
voordracht van 't Bestuur, doch voor onze Maatschappij zou ik voor mij zulk eene
regeling minder geschikt en minder voegzaam achten, al was het maar omdat de
bestuursleden voor de verantwoordelijkheid zouden terugdeinzen. De uiterst
bescheidene rol die ons Bestuur bij 't opmaken der candidatenlijst vervult, bestaat
daarin dat het, met goedkeuring
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der maandvergadering in Mei, alle aanbevelingen die niet beantwoorden aan de
voorwaarden, in Art. 4 van ons reglement gesteld, ter zijde legt. Het doet mij genoegen
hier te kunnen verklaren dat wij, in tegenstelling tot hetgeen verleden jaar gebeurd
is, dezen keer van onze bevoegdheid geen gebruik hebben behoeven te maken.
Uit den beschrijvingsbrief zal dengenen, die het nog niet wisten, gebleken zijn dat
wij in deze vergadering zullen moeten overgaan tot de verkiezing van eenen nieuwen
Secretaris en Bibliothecaris ter vervanging van den Heer Frantzen, die ten gevolge
zijner benoeming tot leeraar aan 't Gymnasium te Amsterdam, deze stad verlaten
heeft. Met leedwezen zagen wij hem heengaan; hem, die gedurende acht jaren eene
alles behalve dankbare taak met ijver en nauwgezetheid vervuld had. Men moet met
de eindelooze schrijverij, aan 't secretariaat onzer Maatschapij verbonden, van nabij
bekend zijn om ten volle de toewijding te kunnen waardeeren, waarmede Frantzen
zich van zijnen plicht kweet. Ons Bestuur is dan ook niet in gebreke gebleven hem
bij zijn vertrek dank te betuigen voor de door hem bewezen diensten, en het verheugt
mij dat hij door zijne tegenwoordigheid te dezer vergadering ons in de gelegenheid
stelt dien dank hier openlijk te herhalen en hem toe te wenschen dat hij in zijnen
nieuwen werkkring steeds voorspoed moge ondervinden en dat de waardeering,
waarop hij aanspraak kan maken, hem in toenemende mate ten deel valle.
Het verlies van onzen ervaren Secretaris zou ons in groote verlegenheid gebracht
hebben, had niet het geluk gewild dat wij in Dr. Kluyver iemand gevonden hadden
die, na aanzoek onzerzijds, met de grootste bereidwilligheid op zich nam de
tusschentijds opengevallen betrekkingen van Secretaris en Bibliothecaris waar te
nemen.
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Tot zijnen lof zal ik hier niets zeggen, omdat ik weet dat hij tot dezulken behoort
wien het niet aangenaam is zich in volle vergaderingen te hooren prijzen; hoe wij
over hem denken, kunt Gij alle voor U zelven opmaken uit het feit dat zijn naam op
de voordracht der maandelijksche vergadering bovenaan staat. Weldra zal U de
gelegenheid gegeven worden om het oordeel der Leidsche leden met Uwe goedkeuring
te bekrachtigen.
In den gewonen gang van zaken heeft in 't afgeloopen jaar geen stoornis plaats
gehad. De maandvergaderingen zijn geregeld gehouden, daargelaten dat ze nu en
dan om deze of gene reden verschikt moesten worden. Wat den aard en de
belangrijkheid der gehouden voordrachten betreft, daarover behoef ik niet uit te
weiden, naardien het verslag van den waarnemenden Secretaris daaromtrent het
noodige zal behelzen.
Behalve in de maandvergaderingen, werden er ook voordrachten gehouden in de
bijeenkomsten der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde. Van den ijver dezer
Commissie zullen de verslagen harer zittingen een welsprekend getuigenis afleggen.
De Letterkundige Commissie hield geene geregelde samenkomsten; had daartoe
trouwens geene aanleiding. Hare voornaamste werkzaamheden bepaalden zich tot
de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Gaarne zou
ik hieraan de mededeeling toegevoegd hebben dat dit tijdschrift zich al meer en meer
in de gunst van 't geleerde publiek mocht verheugen. Ongelukkig is juist het tegendeel
waar. Het aantal geabonneerden onder de leden neemt gestadig af, en buiten den
kring onzer Maatschappij is het debiet altoos gering geweest. Van eenige
belangstelling van de zijde der onderwijzers aan lagere en middelbare scholen blijkt
weinig of niets. Moet men uit dit alles besluiten
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dat er geen behoefte aan zulk een tijdschrift bestaat? Of dat de behoefte wel gevoeld
wordt, maar geen rechte voldoening vindt? Is de inhoud te arm aan afwisseling om
de verschillende eischen van een ruimer kring van lezers te kunnen bevredigen, of
zijn de artikelen niet degelijk genoeg? Wie zal het zeggen? Alleen schijnt te blijken
dat die kringen, voor welke het Tijdschrift in de eerste plaats bestemd is, het niet in
die mate ondersteunen als men had mogen verwachten.
De Commissie van 4 Leidsche leden, belast met het verzamelen van geschikte
Nederlandsche boekwerken voor onze stamgenooten in Zuid-Afrika, zond, zooals
Gij U herinneren zult, in den loop van 1883 en 1884 elf kisten naar de Transvaal.
Hoewel er nog veel, zeer veel ontbreekt, vóórdat men zeggen mag dat de
Nederlandsche letterkunde, in den ruimsten zin, waardiglijk in de boekerij te Praetoria
vertegenwoordigd is, heeft genoemde Commissie gemeend, voorloopig met het
zenden van boeken naar de Transvaal niet te moeten voortgaan. Vooreerst toch - zoo
oordeelde zij - werd het tijd, een blijk te geven dat wij onze stamgenooten in den
Oranje-Vrijstaat niet vergeten, en ten andere scheen het haar raadzaam toe, berichten
af te wachten aangaande het gebruik dat er van de gezonden boekwerken te Praetoria
gemaakt werd. Wel wetende dat de omstandigheden in de twee Zuid-Afrikaansche
gemeenebesten niet geheel dezelfde waren en dat de Vrijstaat ten opzichte van 't
onderwijs op hooger trap stond dan de zuster-republiek, besloot de Commissie,
alvorens verdere stappen te doen, zich te wenden tot een bevoegd persoon, den Heer
Dr. Brill, Directeur van 't Grey College te Bloemfontein, vooral om te weten te komen
aan welk soort van Nederlandsche werken men daar ter plaatse de meeste behoefte
gevoelde. Met de
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meeste heuschheid en zoo spoedig als mogelijk werden door den Heer Brill de
gevraagde inlichtingen verstrekt. Uit zijne nauwkeurige mededeelingen putte de
Commissie aanleiding om uit de middelen te harer beschikking staande eene kleine,
maar reine verzameling van boekwerken bijéén te brengen en naar Bloemfontein te
verzenden. Deze verzending heeft eerst vóór eenige weken plaats gehad, zoodat nog
geen tijding van de behoorlijke overkomst ontvangen is. Wanneer uit het bericht van
ontvangst, hetwelk wij over eenige weken mogen te gemoet zien, blijkt dat de keuze
van boekwerken in overeenstemming is met de door Dr. Brill gekoesterde wenschen,
stelt de Commissie zich voor, hare eerste bezending door nog andere te laten volgen,
altoos in de hoop dat nieuwe giften van belangstellenden haar daartoe in staat zullen
stellen. Het zij mij vergund, een beroep te doen op de welwillendheid aller leden
onzer Maatschappij ter bevordering van eene goede zaak. Het zou van ondankbaarheid
getuigen, indien wij vergaten wat er reeds door veel leden, en niet het minst door
verschillende groote uitgevers, ter ondersteuning van de pogingen der Commissie is
bijgedragen, maar het behoeft niet verzwegen te worden dat er nog meer had kunnen
gedaan zijn, zoo er bij alle die belang stellen in onze Zuid-Afrikaansche stamgenooten
meer eendrachtige samenwerking bestaan had.
Onze eigene boekerij voldoet hoe langer zoo meer aan hare bestemming. Sedert
haar rijke schat in de ruimten der Universiteitsbibliotheek veilig geborgen en voor
ieder licht toegankelijk gesteld werd, is het gebruik er van jaarlijks aanzienlijk
toegenomen, en men mag met grond verwachten, dat de toename nog sterker zal
wezen, wanneer de Catalogus geheel gereed zal zijn, want dan zal het ook hun die
niet in Leiden wonen gemakkelijker vallen, zich te verge-
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wissen van hetgeen in onze Bibliotheek te vinden is. De eerste aflevering van het
Tweede Deel van den Catalogus is thans, dank zij de noeste vlijt van den Heer Petit,
reeds in Uwe handen. De volgende aflevering, waarvan wij 't verschijnen in 't volgende
jaar mogen te gemoet zien, zal bevatten alles wat betrekking heeft op de geschiedenis,
oudheidkunde en plaatsbeschrijving van vreemde landen, benevens een aanhangsel
en twee supplementen.
Omtrent het Glossarium van Stallaert, tot welks uitgave in de vorige jaarvergadering
besloten werd, kan ik tot mijn genoegen mededeelen dat de eerste aflevering, loopende
van aame tot also, onlangs de pers heeft verlaten en hier ter tafel ligt. Gij zult U
herinneren wat de Heer de Vries tot toelichting van het voorstel tot uitgave gezegd
heeft en kendet dus reeds den aard van het Glossaar, alsook het doel en de grenzen
die de bewerker er van zich gesteld had. Thans zijt Gij in de gelegenheid gesteld
kennis te nemen van den inhoud der eerste aflevering en U een denkbeeld te vormen
van de wijze waarop ons Belgisch medelid Stallaert zijne taak opgevat en volvoerd
heeft. Als bouwstoffen hebben hem gediend Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche
oorkonden, keuren, rekeningen, enz., voor een groot deel nog onuitgegeven stukken.
Het geheele werk is dus bestemd als ‘eene welkome en onmisbare aanvulling’, zooals
ons medelid de Vries zich uitdrukte, van het Middelnederlandsche Woordenboek
van wijlen Dr. E. Verwijs en Dr. J. Verdam. Met het drukken wordt geregeld en met
bekwamen spoed voortgegaan, dank zij de voortvarendheid van den schrijver en den
uitgever en de gewaardeerde medewerking van onzen waarnemenden Secretaris, Dr.
Kluyver. Wat den omvang en den prijs van het Glossarium betreft, die kunnen nu
nog niet met de vereischte nauwkeurigheid
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worden bepaald; ze zullen bekend gemaakt worden in een prospectus welken men
in 't najaar verwachten mag. Alleen dit is reeds vastgesteld dat het werk voor de leden
der Maatschappij voor 2/3 van den boekhandelsprijs verkrijgbaar zal wezen.
De bundel Levensberichten, dien Gij dit jaar zult ontvangen, zal aanmerkelijk
lijviger uitvallen dan anders 't geval pleegt te zijn. Hetzelfde geldt van het deel
‘Handelingen en Mededeelingen’ over 't jaar 1886. Het stuk van ons medelid Mr. J.
de Wal over de Nederlanders, die in vroegere eeuwen te Heidelberg gestudeerd
hebben, welk stuk, zooals Gij U herinneren zult, voor de Mededeelingen was
afgestaan, is thans geheel afgedrukt. Terwijl ik ons geacht medelid de Wal, die steeds
getoond heeft zulk eene warme belangstelling te koesteren in den bloei onzer
Maatschappij, dank zeg voor zijne bijdrage, kan ik niet nalaten met erkentelijkheid
te gewagen van het aandeel dat mijn geëerde voorganger, Dr. Prins, gedragen heeft
in de bewerking van 't geschrift voor de pers. Verder zal in de Mededeelingen
verschijnen een stuk van Dr. W.H.D. Suringar tot aanvulling van hetgeen onder den
titel van ‘Middelnederlandsche Rijmspreuken’ in de Mededeelingen over 1885
uitgegeven is. Ook hem zij onze dank gebracht.
En hiermede, M.H., geloof ik alles gezegd te hebben wat noodig is om U voor te
bereiden voor de werkzaamheden dezer vergadering. Tevens zal het U, naar ik hoop,
gebleken zijn dat onze Maatschappij van hare betrekkelijk geringe middelen een
gepast gebruik heeft gemaakt. Moge de blijvende belangstelling van al de leden in
heuren bloei haar in staat stellen hoe langer zoo meer aan hare roeping te
beantwoorden.
Met dezen wensch open ik de Vergadering.
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I.
Nadat de Voorzitter zijne rede heeft geeindigd, neemt de Heer Campbell het woord,
en richt namens de Vergadering tot hem het verzoek, zijne toespraak voor de
Handelingen te willen afstaan. De Voorzitter verklaart zich hiertoe gaarne bereid.
Volgens het voorschrift der Wet, leest nu de waarnemende Secretaris, Dr. A.
KLUYVER, het volgende:
Verslag van de Lotgevallen der Maatschappij, gedurende het jaar 1885-1886.
MM. HH.
Ingevolge eene bepaling der Wet heb ik de eer eenige oogenblikken van Uwe
welwillende aandacht te vragen, om U de lotgevallen der Maatschappij in het
afgeloopen jaar mede te deelen.
In de vorige algemeene vergadering werd, ter vervanging van Dr. J.G.R. Acquoy,
die volgens art. 22 der Wet aftrad, tot Bestuurslid gekozen Dr. J. Ten Brink, die zich
deze keuze liet welgevallen, terwijl het ambt van Penningmeester opnieuw voor drie
jaren werd opgedragen aan den heer D. Hartevelt. In de vergadering van October
werd tot Voorzitter gekozen Dr. H. Kern, die blijkens den dag van heden, deze taak
welwillend heeft
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aanvaard. Verder werd als Lid der Taalkundige Commissie herkozen Dr. M. de Vries,
die zijne benoeming aannam, evenals Dr. W. Pleyte, toen dezen in de vergadering
van November het lidmaatschap der Historische Commissie werd opgedragen. Met
1 April eindelijk werd de heer J.J.A.A. Frantzen wegens vertrek naar Amsterdam
eervol ontslagen als Secretaris-Bibliothecaris, en zijn post werd tijdelijk toevertrouwd
aan hem die de eer heeft U dit verslag voor te lezen.
Door den dood verloor de Maatschappij wederom eenige leden, onder wie het
eerst moet vermeld worden Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint, die in 1870 tot Eerelid
werd benoemd. Verder betreurt de Maatschappij het afsterven van 21 binnenlandsche
leden:
N.W. Posthumus te Amsterdam, (Lid sinds 1876).
Mr. A.E.I. Modderman te 's-Gravenhage, (1865).
Mr. J. Pols te 's-Gravenhage, (1884).
A.M.L. Rümke te Leiden, (1875).
Dr. A. Heynsius te Leiden, (1873).
J. Van der Veen Azn. te Hoogeveen, (1873).
J. Kneppelhout te Oosterbeek, (1850).
Mr. K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg te Utrecht, (1854).
Dr. P. Harting te Amersfoort, (1860).
Mr. C.C.N. Krom te 's-Hertogenbosch, (1880).
Mr. J.W. Schuurman te Ede, (1861).
H.P. Vogel te 's-Gravenhage, (1878).
Mr. J.D. Baron van Hoëvell te Dordrecht, (1861).
Jhr. J.F.L. Coenen van 's-Gravesloot te Utrecht, (1877).
J.H. Scheffer te Rotterdam, (1870).
J. Hooykaas Herderscheê te Nijmegen, (1876).
J. Van Heukelom Jr. te Leiden, (1856).
W.T. Van Griethuyzen te Rotterdam, (1875).
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Dr. J.C. Drabbe te Leiden, (1858).
Dr. J.H. Holwerda te Oegstgeest, (1857).
Mr. W. Siewertz van Reesema te Rotterdam, (1855).
Van de volgende buitenlandsche Leden is het overlijden ter kennis van het Bestuur
gekomen:
J.J.A. Worsaae te Kopenhagen, (1853).
P. Marchegay te Les Roches Baritaud, (1873).
L.L. De Bo te Brugge, (1871).
L.P. Gachard te Brussel, (1844).
Volgens den wensch der nagelaten betrekkingen zal van den heer J. Van Heukelom
Jr. geen levensbericht worden uitgegeven, doch voor de overige binnenlandsche
Leden worden beschrijvers gezocht, en zijn ten deele reeds gevonden.
Het verlies der Maatschappij is nog vergroot doordat enkele Leden aanleiding
hebben gevonden om voor hun lidmaatschap te bedanken, daarentegen hebben op
ééne uitzondering na, allen, die in de vorige jaarvergadering werden gekozen, het
hun aangeboden lidmaatschap aanvaard.
De Mededeelingen zullen dit jaar in de eerste plaats bevatten de Heidelbergensia
van den heer Mr. J. De Wal; de druk van deze uitvoerige bijdrage, die ongeveer 9
vel beslaat, werd het vorige jaar telkens vertraagd; verder eene lijst van Nederlanders
die te Herborn hebben gestudeerd, bewerkt door den Heer J.G. Frederiks, en ten
slotte zal worden uitgegeven eene tweede verhandeling van Dr. W.H.D. Suringar
over middelnederlandsche rijmspreuken, als vervolg op die van het vorige jaar.
Omtrent de beschikbare renten van het Fonds der Maatschappij zal U door den
Voorzitter het een en ander worden medegedeeld naar aanleiding van het 6e punt van
den Beschrijvingsbrief.
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Ten opzichte van de voordrachten in de Maandelijksche Vergaderingen heb ik de
eer U het volgende mede te deelen.
De Heer Du Rieu sprak over ‘Nederlandsche Kooplieden te Londen’, naar
aanleiding van het in 1884 verschenen werk van den heer W.J. Ch. Moens: ‘The
marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions
of the Dutch reformed Church, Austin Friars, Londen’. Hij vestigde er de aandacht
op, dat reeds in de 14de eeuw een levendig handelsverkeer met Engeland bestond,
maar dat eigenlijk gezegde Nederlandsche Koloniën eerst in de 16de eeuw aldaar
werden gesticht, het eerst te Norwich, daarna ook te Londen. De lotgevallen der
Londensche gemeente tot 1720 werden daarbij door den spreker verhaald, en
inzonderheid werd gewezen op de plagerijen, die zij had te verduren zonder daarom
den moed te laten zinken.
De Heer Bijvanck gaf eene mededeeling over de oudste rhythmen in de
Romaansche talen. Zijn doel was aan te toonen dat de rhythmen der Romaansche
epische poëzie hunne verklaring vinden in de Romeinsche volkspoëzie, die
langzamerhand in karakter werd gewijzigd, doordat niet langer de quantiteit, maar
het accent het vers beheerschte. Een zekere invloed werd daarbij door den spreker
toegekend aan het kerkgezang.
Twee verhandelingen werden in den loop van dit jaar door den heer Ten Brink
voorgedragen, beide over Oudgermaansche poëzie, en naar aanleiding van de jongste
geschriften over dit onderwerp.
In de eerste plaats gaf de spreker verslag van het in 1884 verschenen werk van
Pio Rajna, hoogleeraar te Florence, ‘Le Origini dell' epopea francese’. Daarin wordt
aangetoond dat in de oudste berichten der Merovingische
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geschiedschrijvers duidelijke sporen zijn aan te wijzen van oudere Germaansche
heldenzangen, die op zichzelf niet zijn bewaard, en dat ook de latere chansons de
geste aan Germaansche gebruiken herinneren. Door talrijke voorbeelden werden
deze stellingen toegelicht, waardoor nader werd bevestigd hetgeen G. Paris omtrent
de Oudfransche epische poëzie had gezegd: ‘L'esprit germanique dans une forme
romane’.
Eene andere maal gaf de heer Ten Brink verslag van Rudolf Henning's
Nibelungenstudien, inzonderheid van dat gedeelte, waarin Henning betoogt, dat de
Fransche en Nederlandsche letteren der 11de en 12de eeuw grooten invloed hebben
gehad op den vorm, waarin het Nibelungen-epos ons ten slotte is overgeleverd, en
dat het vaderland dier redactie niet in Oostenrijk moet worden gezocht, maar wel in
die streken, waar Duitschland, Frankrijk en de Nederlanden aan elkander grenzen.
De Heer Fockema Andreae deelde het een en ander mede uit de geschiedenis van
het bewijs in het strafproces. Zijne mededeelingen strekten ten betooge, dat reeds de
Oudgermaansche rechtspleging een strafproces kende, terwijl het wraakrecht
ondergeschikt was. De geschiedenis van dit proces werd daarop behandeld, en betoogd
hoe het langzamerhand van accusatoir is geworden inquisitoir.
‘De Unie van Utrecht en de Katholieken’ was het onderwerp eener bijdrage van
den Heer Muller. De stukken waaraan zij is ontleend, zijn sedert gedrukt in het 9e
deel der Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Veel blijkt
er uit omtrent de houding der Utrechtsche Katholieken in den tijd die aan het tot
stand komen der Unie onmiddellijk voorafging, ofschoon, zooals de Heer Muller
opmerkte, sommige punten duister
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blijven, inzonderheid de houding van den Prins tegenover de Katholieke partij daar
ter stede.
In de laatste vergadering, die van April, werd door den heer Kuenen gehandeld
over de bezwaren die door een ongenoemden schrijver in de Scottish Review van
1884 worden aangevoerd om het auteurschap der Imitatio Christi te betwisten aan
Thomas à Kempis. Dat Gerson de schrijver niet kan, en Thomas de schrijver moet
geweest zijn, werd in diezelfde vergadering door den Heer Acquoy in het licht gesteld.
Hiermede kan ik het verslag eindigen, onder dankzegging voor de welwillende
aandacht, mij door U geschonken.
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II.
De waarnemende Bibliothecaris, Dr. A. KLUYVER, leest verder het volgende:

Verslag van den Staat der Boek- en andere verzamelingen der Maatschappij
gedurende het jaar 1885-1886.
MM. HH.
Eenige korte mededeelingen zullen voldoende zijn om U in te lichten omtrent den
staat der boekerij. Wat den Catalogus betreft, daarvan is onlangs eene aflevering
verschenen, die nog slechts door ééne moet worden gevolgd ter voltooiing van dezen
gewichtigen arbeid. Niet slechts door de voortzetting van dit werk, maar ook door
de bemoeiingen van het Bestuur der Academische Bibliotheek is onze boekerij steeds
toegankelijker geworden; reeds zijn alle titels uit het eerste deel van den Catalogus
in alphabetische orde gerangschikt, en voor den gebruiker even gemakkelijk te vinden
als die van de werken der Universiteits-Bibliotheek. Groot was ook dit jaar weder
het getal van hen die boeken onzer Maatschappij ter leen vroegen, doch het Bestuur
gevoelt zich gedrongen nogmaals zijn leedwezen te betuigen over iets wat reeds
meermalen ter sprake kwam: niet alle schrijvers,
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die van de Bibliotheek partij trekken, hebben de goedheid haar een exemplaar hunner
werken aan te bieden. Ik neem daarom de vrijheid haar nogmaals in ieders
belangstelling aan te bevelen, onder dankzegging aan allen, die haar dit jaar hebben
verrijkt. Hunne namen worden vermeld aan het einde van dit verslag, doch het zij
vergund in 't bijzonder te noemen de Heeren Prof. Bierens de Haan, Boele van
Hensbroek, Mr. J.I. van Doorninck, A.L. De Rop, Mr. M. Verbrugge, R.W.P. De
Vries, W.P. Wolters.
Het verzoek om aanvulling, gericht tot andere Genootschappen, wordt van tijd tot
tijd met belangrijke zendingen beantwoord, terwijl de aanvragen om ontbrekende
werken onzer Maatschappij zooveel mogelijk worden ingewilligd. Deze ruiling kan
des te geregelder worden voortgezet, daar de Heer Frantzen zijne goede zorg heeft
besteed aan eene nauwkeurige ordening van het Archief.
Ik eindig met U mijne dankzegging te herhalen voor Uwe welwillende aandacht.
De Bibliotheek der Maatschappij werd met g e s c h e n k e n vermeerderd door:
J.G.R. A c q u o y .
Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis. I. 's-Gravenhage 1885.
J.A. A l b e r d i n g k T h i j m .
- De Menschenhater v. Molière. Amsterdam 1885.
K. B a r t s c h .
- Peire Vidal's Lieder. Berlin 1857.
- Provenzalisches Lesebuch. Elberfeld 1855.
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L. Ph. C. Va n d e n B e r g h .
AUG. SCHLEICHER. Litauische Märchen, Sprichworte, Rätsel u. Lieder. Weimar
1857.
D. B i e r e n s d e H a a n .
Groote verzam. v. boeken, brochures enz. over Onderwijs.
Ph. v a n B l o m .
- Dr. J.H. Halbertsma. Apeldoorn 1879.
P.A.M. B o e l e v a n H e n s b r o e k .
- Gedichten. Nijmegen 1885.
G.M. B o i s s e v a i n .
- Leniging en bestrijding v. Armoede. Amst. 1885 met naschrift.
- Gewone en buitengewone uitgaven. Amst. 1886.
- De financiëele toestand. Amst. 1883.
- Het streven onzer sociaal-democraten. 's-Hage 1885.
- Mémoire pour servir d'introduction aux Débats sur la législation uniforme
concernant les obligations etc. Amst. 1885.
G.H. B o r s s u m Wa a l k e s .
- Friesche Klokke-opschriften. Leeuwarden 1885.
E.J. B r i l l (Firma).
Wet tot regeling d. jagt en visscherij. Uitg. d.S. TAK. Leiden 1857.
C h u r c h (R e f o r m e d D u t c h ) at New-York.
History of the school of the collegiate Reformed Dutch Church in the city of
New-York.
J. C r a m e r en G.H. L a m e r s .
Nieuwe Bijdragen op het gebied van Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. Dl. 1-4.
Amst. 1877-81, Utr. 1885.
N.J. C u p e r u s .
- Proeve eener turnvaktaal. Antwerpen 1883.
J. D i r k s .
- De vondsten van Onna en Feins. Leeuwarden 1886.
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S.C. v a n D o e s b u r g h .
C. VAN NIEVELT, Een Alpenboek. Leiden 1886.
J.I. v a n D o o r n i n c k .
K. MUCHLER, Zakboekje t. gezellig tijdverdrijf. Amst. 1810.
D. Bij het afsterven van den Hoogleeraar E.A. Borger. Amsterd. 1821.
N.H.H. Kevelaar. z.j.
J. VAN VLOTEN, Drie vraagpunten enz. Deventer 1866.
C.P.J. DE CREBILLON, Pyrrhus. Amst. 1755.
De dood van Egmond en Hoorne. Amst. 1854.
De dood des Admiraals v. Coligny. Amst. 1743.
BATAVUS, De vrijheid der Drukpers. z.j.
H. VAN ALPHEN, Bij het graf van zijne J.M. van Goens.
Nieuwstijdingen uit de oude waereld. N0. 1 en prospectus. Haarlem.
S.J. D u To i t .
Aardrijkskunde en Geschiedenis v.d. Oranje-Vrijstaat. Utrecht 1884.
S.J. DU TOIT, Nehemia. Paarl 1885.
- De Bechuanalandsche kwestie. Paarl 1885.
- Verslag openbaar onderwijs Transvaal. Pretoria 1885.
E n g i n e e r D e p a r t m e n t , Washington.
Tables of Geographic positions, azimuths and distances. Washington 1885.
A.J. E n s c h e d é .
Verslag der Stads-Bibliotheek te Haarlem. 1879-84.
H.J. E y m a e l .
- Huygens-studiën. Kuilenburg 1886.
A.J. F l a m e n t .
- Byzantijnsche kunstvoorwerpen met inschriften van de O.L. Vrouwe-Kerk te
Maastricht. Roermond 1886.
Inventaris van het Prov. Archief in Limburg. Maastr. 1885.
De Maasgouw. N0. 211-245.
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S.J. F o c k e m a A n d r e a e .
- Gronden voor de beoefening der Germaansche Rechtsgeschiedenis. Leiden 1877.
W. F r a n c k e n A z .
- Uit de verstrooiing saamgelezen. Rotterdam 1885.
R. F r u i n .
De intocht van Philips den Schoone, uitg. door de Maskerade-commissie. Leiden
1880.
Plaatwerk van de Maskerade te Leiden. 1875.
J.E. GOUDSMIT, Pleitrede in de zaak van het Huiszitten- en Diaconie-Armenhuis
te Leiden. 's-Hage 1849.
H. G e r l i n g s C z .
Uit de oude doos. 25 liederen en zangwijzen. Haarlem 1886.
P.R. G o u d s c h a a l .
P.R. GOUDSCHAAL en E.W. BUSMAN. Nieuw kortschrift. Leeuwarden 1885.
D. H a r t e v e l t .
- Industrie en Poëzie. Leiden 1886.
Neerlands Weerbaarheid. Jaarboekje, 2de Jrg. Kamp. 1867.
Verzameling verslagen, brochures enz.
L. v a n H a s s e l t .
- Verslag Gem. & Watersch. Archieven van Utrecht. Utrecht 1885.
P. H a v e r k o r n v a n R i j s e w i j k .
Verslag Museum Boymans 1871-83.
D. H e n r i q u e s d e C a s t r o .
- Keur van Grafsteenen op de Nederl.-Portug.-Israël. begraafplaats te Ouderkerk
aan den Amstel. Leiden 1883.
J. H e r d e r s c h e ê .
- Bloemlezing uit de apocriefe boeken des Ouden Verbonds. Nijmegen 1885.
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J.H. H i n g m a n .
- De Maas en de dijken van den Zuid-Holl. Waard in 1421. 's-Gravenhage 1885.
W.J. H o f d i j k .
J. VAN LENNEP en W.J. HOFDIJK, Merkwaardige kasteelen in Nederland. Leiden
1883. 3 dln.
H. J e l l i n g h a u s .
- Zur Einteil. d. niederdeutschen Mundarten. Kiel 1884.
J. J o n g e n e e l .
- Een Zuid-Limburgsch taaleigen. Heerlen 1884.
G. J o u b e r t .
Basutoland Records, Cape Town 1883. 3 vol.
A.M. K o l l e w i j n .
- Kleio. Amersfoort 1879-85. 3 dln.
- Lodewijk de Geer. Naar 't Fransch van P. de Witt. Amersfoort 1885.
J. v a n K r i e k e n .
- Uit het leven. Rotterdam 1882.
- Savonarola. Rotterdam 1881.
- Uit den vreemde. Rotterdam 1885.
- Evangeline van Longfellow. Rotterdam 1883.
A. K u e n e n .
- Gedenkschrift van het 100-jarig bestaan van het Haagsch Genootschap ter
verdediging van de Christelijke godsdienst. Leiden 1885.
K u n s t k r i n g (U t r e c h t s c h e ).
- Catalogus der Bellamy-Tentoonstelling. Utrecht 1886.
E.H. L a s o n d e r .
- De Thorwalds-saga. Utrecht 1886.
E. L a u r i l l a r d .
- Stekelkruid. Amsterdam 1886.
A. L o o s j e s .
- Een krachtig Libel. Haarlem 1886.
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J.J. Va n M a a s .
- Het lied van het oudste godsgericht. Haarlem 1885.
M.C.
- De Indische Inrichting te Leiden. Zalt-Bommel 1886.
P.A.N.S. Va n M e u r s .
- Geschiedenis en Rechtsontwikkeling van Elburg. Arnh. 1885.
P.H. v a n M o e r k e r k e n .
- Keur uit Vondel's lyrische en dramatische poëzie. Sneek 1885.
F.D.J. M o o r r e e s .
- Geschiedenis van het Nutsdepartement te Vianen. 1885.
N.N.
JOHN ADDINGTON SYMONDS. Wine, women and song; mediaeval Latin Student's
songs. London 1884.
PAUL STAPFER, Drames et Poèmes antiques de Shakespeare. Paris 1884.
EDM. YATES, His recollections and experiences; 2d ed. Leipz. 1885.
A. SAVINE, Les étapes d'un naturaliste. Paris 1885.
EDM. et JUL. DE GONCOURT, Un premier livre. En 18.. Bruxell.
JAN HOLLAND, Doris en Doortje. Deventer 1884.
J. ROUX, Pensées. Paris 1885.
A. DUMAS fils, Dénise. Paris 1885.
A. VERWEY, Persephone enz. 's-Gravenhage 1885.
F. SARCEY, Souvenirs de jeunesse. Paris 1885.
J. DE GONCOURT, Lettres. Paris 1885.
F. CHAMPSAUX, Le Massacre. Paris 1885.
CATULLE MENDÈS, La légende du Parnasse contemporain. Bruxelles 1884.
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H. BECQUE, La Parisienne, comédie. Paris 1885.
OLYMPE AUDOUARD, Voyage à travers mes souvenirs. Paris 1884.
J. CLARETIE, La vie à Paris. Paris 1884.
TH. DE BANVILLE, Paris vécu. Paris 1883.
TH. DE BANVILLE, Lettres chimériques. Paris 1885.
D.M. MAALDRINCK, Herodes. 's-Gravenhage 1885.
C. PARADIJS, Grassprietjes. Amsterdam 1885.
P. TH. FALCK, Friederike Brion. Berlin 1884.
EMANTS, Goudakkers Illusiën. Haarlem 1885.
RICH. VOSZ, Unehrlich Volk. Dresden 1884.
A. FITGER. Von Gottes Gnaden. Oldenburg 1884.
CD. BUSKEN HUET, Litterar. fantasiën. 4e Rks. Deel 6. Haarlem 1885.
ALFR. ASSELINE, Victor Hugo intime. Paris 1885.
A. CAREL, Histoire anecdotique des Contemporains. Paris 1885.
G. KELLER, Flikkerende Vlammen. Rotterd. 1884. 2 dln.
LECONTE DE LISLE, Poèmes tragiques. Paris 1884.
PIET VLUCHTIG, Zilver en Lood. Haarlem 1886.
A. TENNYSON, Becket. London 1884.
K. KINZEL, Das deutsche Volkslied des 16en Jahrhunderts. Berlin 1885.
Mr. DE V., In en om den Schouwburg. N0. 1 en 8-10. 's-Gravenhage 1884.
F. DE LESSEPS, Discours de réception. - Réponse de M.E. RENAN. Paris 1885.
CH. MONSELET, Petits mémoires littéraires. Paris 1885.
LÉON CLADEL, Quelques Sires. Paris 1885.
E. BERGERAT, Enguerrande. Paris 1884.
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J. N o l e t d e B r a u w e r e v a n S t e e l a n d .
- Onderteekende vele tegenbemerkingen op naamlooze eenige bemerkingen over
L. de Koninck's pseudoepos. Roeselaere 1886.
D.C. N i j h o f f .
- VONDEL'S Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart, aesthetisch-critisch beschouwd.
Utrecht 1886.
M. N i j h o f f .
R. FRUIN, Antirevolutionair staatsregt van Groen van Prinsterer. Amsterdam 1853.
R. FRUIN, De antirevolutionaire bezwaren van Groen van Prinsterer overwogen.
Amsterdam 1854.
F.D.O. O b r e e n .
Verslag Museum Boymans. 1884.
L. O l d e n h u i s G r a t a m a .
- De Hunnebedden enz. Assen 1886.
O. P e r i e r .
- Lieven Bauwens. Gent 1885.
M.A. P e r k .
- Wandelingen door Antwerpen. Utrecht 1885.
L o u i s D. P e t i t .
G.J. RIVE, Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de Republ. d. Ver.
Nederlanden en Pruissen. Amsterd. 1873.
C.W. OPZOOMER, De Bonapartes. Amsterdam 1872.
C.W. OPZOOMER, Frankrijks onrecht in den oorlog van 1870. Amsterd. 1870.
C.W. OPZOOMER, Wat dunkt U van den Christus? Amsterd. 1863.
Atchins verheffing en val. Rotterdam 1873.
W. HEKKING JR. en P.H. WITTKAMP, Het Paleis v. Volksvlijt te Amsterdam 1864.
P. BOEKEL, Geschiedenis van het Haarlemmermeer. Amsterdam 1868.
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Ouders van Octave Pirmez.
OCTAVE PIRMEZ, Jours de solitude. Paris 1883.
G. P l a n t e n .
Record of the 50th anniversary of the St. Nicholas So ciety. New-York 1885.
Het Hollandsch Genootschap van New-York. Maaltij 8 Febr. 1886.
C.W. Va n d e r P o t .
- Sneeuwvlokjes. Rotterdam 1885.
J.J. P r i n s .
- Woorden van afscheid. Leiden 1885.
W.N. d u R i e u .
J. WAGENAAR, Vaderlandsche historie. Amsterdam 1749
-'59. 21 dln.
Woorden uit den Bijbel. 's-Gravenhage 1884-'85.
De Nieuwe Gids. Jrg. I. Afl. 1-2.
A.C. BONDAM, De Ortensche verwikkelingen. 's-Bosch 1886.
Verslagen van de Vereeniging tot verbetering van de Volksgezondheid te Leiden.
0
N . 1-9.
J.J. DOESBURG, De wording van den vrede van Utrecht. Utrecht 1886.
Catalogue de la Bibliothèque Wallonne. 2e Supplément. Leide 1885.
P. R o m e y n .
- Hulp bij geschiedenis-studie. Leiden 1885.
Ant. L. d e R o p .
- Immortellen en Rozen. Amsterdam 1884.
- Herman en Dorothea van Göthe. Leiden 1885.
M.A.N. R o v e r s .
- Legenden en levensbeelden. Arnhem 1885.
W.P. SAUTIJN KLUIT.
- De nieuwsbladen van den Boekhandel. Amsterdam 1885
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Jhr. Mr. A.F. d e S a v o r n i n L o h m a n .
- De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken. Utrecht 1886.
J.H. S c h e l t e m a .
- Nederlandsche liederen. Leiden 1885.
M.W. S c h e l t e m a Ez.
Verslag der Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin, 1-11.
1875-1885.
D.F. S c h e u r l e e r .
- Catalogus der muziekbibliotheek van -. 's-Hage 1885.
C. S e p p .
- Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Leiden 1886.
L.A.J.W. Baron S l o e t v a n d e B e e l e .
C. PLINIUS SECUNDUS' V Boeken, handelende van de natuur enz. Amsterdam
1770.
G.M. S l o t h o u w e r .
- Sicco van Goslinga. 's-Gravenhage 1885.
Smits.
J. VAN BEVERWYCK, Wtnementheyt des Vrouwelijken Geslachts. Dordrecht 1639.
Geuzen-Almanak 1874.
Vrijmetselaars-almanakken 1809, 1823, 1834, 1860.
P.S. SCHULL, Boogspanning, uitgegeven met levensschets door J.C. Rijneveld.
Dordrecht 1835.
VAN HOOGSTRATEN, Dierijk en Dorothé. Dordrecht 1833.
W.G.F.A. Va n S o r g e n .
MOREAU, Levensschets van Talma. Amsterdam 1755.
W.G.F.A. VAN SORGEN, Tooneelspeelkunst te Utrecht. 's-Gravenhage 1885.
P.M. S p i l l e .
J.I. DOEDES, Wat dunkt u van Uzelven? Utrecht 1867.
Het Boere-Krakeel. Amsterdam 1763.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

35
K. S t a l l a e r t .
- Het Keurboek der stad Diest. Gent 1885.
G.N. D e S t o p p e l a a r .
- Het Schuttersgilde van den edelen Handboog-confrèrie van St. Sebastiaan te
Middelburg. Middelburg 1886.
W.H.D. S u r i n g a r .
J. MINKMAN, De Harmonie in de Boekdrukkunst. Arnhem 1884.
J.J. Va n To o r e n e n b e r g e n .
- Luther aan de Hoogeschool. Amsterdam 1883.
H.W.T. T i j d e m a n .
- Het hart omhoog! Arnhem 1885.
M. Ve r b r u g g e .
- Le chevalier aux Dames. Metz 1516.
J. Ve r w e r .
- Een Katholieke Partij. Proeve van een program door Dr. H.J.A.M. Schaepman,
beoordeeld.
- Geen Katholieke Partij. Antwoord aan Dr. H.J.A.M. Schaepman.
G. Vo r s t m a n .
K. BARTSCH, Chrestomathie provençale. Elberfeld 1885.
J.C. d e Vo s .
- Euphrosyne. Leiden 1879.
- Piet de ondermeester. Amsterdam 1879.
- Alles voor moeder. Amsterdam 1878.
- Lentebloemen. Leiden 1878.
R.W.P. D e V r i e s .
- J. ten Brink Gzn., en J. De Vries. 1785-1885. Amsterdam 1885.
Bijbelsche vragen en antwoorden. Amsterdam 1854.
Briefschrijven. Naar het Engelsch door E.J. Hasebroek. Amsterdam 1852.
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Eene uitgebreide verzameling Biographieën van Nederlandsche geleerden,
Nederlandsche dichters, gedichten enz.
THOMAS à KEMPIS. Navolging van Christus vert. d.J.P. HASEBROEK. 4e druk.
Amsterdam 1885.
J. W i n k l e r .
- Nederl. Geslachtsnamen. Haarlem 1885. 2 dln.
H. W i t t e .
- In en om Valkenburg. Leiden 1885.
W.P. Wo l t e r s .
- Een artistiek klaverblad. Leiden 1885. 2 dln.
J. GEEL, Onderzoek en Phantasie. 5e druk. Met eene voorrede van W.P. Wolters.
Leiden 1886.
B.W. W t t e w a a l l .
B.W. WTTEWAALL VAN WICKENBURGH en P.W. ALSTORPHIUS GREVELINK, Het
Leidsch Jagercorps. Leiden 1881.
De Bibliotheek ontving overdrukjes van de Heeren:
J.A. Alberdingk Thijm, J. Anspach, Ph. Van Blom, R. Van Boneval Faure, H.J. Bool,
P. Bruyn, J. Dirks, J.I. Van Doorninck, A.C. Duker, L. Galesloot, B.G. Van Heyst,
W. Jacobson, G. Kalff, Cte de Marsy, D.C. Meyer, F.D.J. Moorrees, J. Nolet de
Brauwere van Steeland, M. Nijhoff, F.J. Poelhekke, C.J. Polvliet, J.K.W. Quarles
van Ufford, C.A. Rahlenbeck, W.P. Sautijn Kluit, K.F. Stallaert, W.H.D. Suringar,
I. Telting, R.S. Tjaden Modderman, J. Winkler.
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De Bibliotheek werd door a a n k o o p vermeerderd met:
A l m a n a k (Zending) voor 1884. Amsterdam 1884.
A r i s t é e ou de la Divinité. Paris 1779.
B l a n k e n . (G.A.) Het aantal studenten aan de Hoogeschool te Leiden. Leiden
1869.
B r o o s h o o f t . (P.) Academische dissolving-views. Leiden 1878.
F a b r i c i u s . (F.) Oratio in natalem CL Academiae L.B. 1725.
F a b r i c i u s . (F.) Redevoering bij het 150-jarig bestaan der Leidsche Universiteit.
Leiden 1875.
G i l d e b o e k (Het). Utrecht 1872-'77. 3 dln.
G r o e n v a n P r i n s t e r e r . (G.) Handboek der geschiedenis van het vaderland,
2e druk. Amsterdam 1852.
G r o e n v a n P r i n s t e r e r . (G.) Idem 3e druk. Amsterdam 1872.
H a a s t e r t . (E.F.L.) Handleiding ter beoefening v.h. Volapük. Rotterdam 1884.
H a e r . (F.v.d.) De initiis Tumultuum Belgicorum. Lovan. 1640.
H a n d e l i n g e n der Predikanten-vereeniging te Groningen, 1846-'71, '79-'82.
H a r d e n b e r g . (H.) Het nationale feest te Leiden. Leiden 1865.
H e e r s p i n k . (J.B.F.) De Godgeleerdheid te Groningen. Groningen 1874-'75. 2
dln.
H o o f t . Episodes uit Hooft's Nederl. Historiën, uitgeg. door E. Verwijs. 2e dr.
Leeuwarden 1875.
J a a r b o e k v.h. lager onderwijs 1868-1869. Arnhem 1868-1869. 2 dln.
K u y p e r . (A.) Het Modernisme, een fata morgana op christelijk gebied.
Amsterdam 1871.
L i e d e r e n (Geestelijke). Brussel 1880.
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L o o s j e s Pz. (A.) Onmiddelijk vervolg op Wagenaar. Amsterdam 1788-'89. 3 dln.
M o n t a g n e Jr. (A). De stad Leiden. Album. Leiden z.j. 2 dln.
M o t l e y . (J.L.) Leven en sterven van Johan van Oldenbarnevelt. 's-Gravenhage
1881. 2 dln.
M o t l e y . (J.L.) Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden. 's-Gravenhage. 6 dln.
O p z o o m e r . (C.W.) Scheiding van kerk en staat. Amsterdam 1875.
S a v o r n i n L o h m a n . (A.F. d e ) De Staatsschool en de Roomsche Kerk. Utrecht
1875.
S c h l e y e r . (J.M.) Volapük d.i. de Wereldtaal. 's-Gravenhage 1884.
S c h l e y e r . (J.M.) Woordenboek der wereldtaal. 's-Gravenhage 1884.
S c h o o l b o e k e n over Nederlandsche Letterkunde. 16 st.
S c h o t e l . (G.D.J) De bibliotheek der Hoogeschool te Leiden. Leiden 1866.
S c h o t e l . (G.D.J) Een Studenten-oproer in 1594. Leiden 1867.
S c h o t e l . (G.D.J) De Burg van Leiden. Leiden 1865.
S o e t . (J.) Beschryvinge van Outzaanden. Alckmaer 1640.
S t u k k e n betreffende de beschuldiging tegen de leer en de beroeping van Dr.
A. Rutgers van der Loeff. Leiden 1847.
S t i j l . (S.) Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam 1744.
Te r G o u w . (J.) Nacht en morgenrood. Amsterdam 1878.
Te r G o u w . (J.) Amsterdamsche Tafereelen. Haarlem 1876.
Te s t a m e n t (Nieuw). Amsterdam 1697.
T i j d s t r o o m (De). Maandschrift, 1858-'66. Tiel, Utrecht. 29 dln.
W i t k a m p . (P.H.) Geschiedenis der 17 Nederlanden. Amsterdam 1878. 2 dln.
Z w a l u w (De). Jaargang 1882-1883. Rotterdam 1882-'83.
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Handschriften.
G. Ve r b r u g g e . Album Amicorum v. Rolantus de Weert. Antwerpen 1589-'93.
V.E.L. d e S t u e r s . Gerlaci Ribbii Emblemata etc. 1635.
J.I. v a n D o o r n i n c k . Eenige gedichten in hs.
K. Z i e g l e r . Twee fragmenten van mnl. gebeden.
S. M u l l e r Fz. Losse papieren uit de nalatenschap van wijlen den heer Fred.
Muller.
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 :
Bibliotheek van middel-nederl. Letterkunde. Afl. 38.
Catalogus der Bibliotheek v.h. Luthersch Seminarium. Supplem. I.
DOORNINCK. (J.I.V.) Cameraars-Rekeningen van Deventer. Dl. 2. Dl. 3. St. 2.
FRANCK. (J.) Etymologisch Woordenboek. Afl. 3.
WÜLCKER. (R.P.) Grundriss zur Geschichte der angelsächsischen Literatur. 2e
Hälfte.
MOLEMA. (H.) Woordenboek der Groningsche Volkstaal. St. 2.
MÜLLER. (J.) Die wissenschaftl. Vereine. Liefr. 6-7.
NUYENS. (W.J.F.) Geschiedenis van het Nederl. Volk. 4e dl.
POTTER. (F. DE) en J. BROECKAERT, Geschiedenis der Gemeenten in O. Vlaanderen.
Dl. 36-37.
Quellen und Forschungen. H. 55, 56 u. 57.
TER GOUW. (J.) Geschiedenis van Amsterdam. Dl. V. St. 2-3.
VERDAM (J.) en wijlen E. VERWIJS, Middelnederlandsch Woordenboek. Dl. II.
Afl. 1-5.
Verslag der Leidsche Sterrenwacht 1885.
Woordenboek der Nederlandsche taal. 4e Rks. Afl. 8.
Wörterbuch (Deutsches). Bd. IV. 1e Abth. 2e Hälfte Liefr. 7
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Wörterbuch (Deutsches). Bd. VI. Liefr. 15.
Wörterbuch (Deutsches). Bd. VII. Liefr. 7.
Almanak (Geldersche Volks-) voor 1886.
Bladen (Wetenschappelijke). Haarlem 1880-'83. 16 dln.
Jaarboek van de Kon. Nederl. Zeemacht 1886. 's-Gravenhage 1886.
Europa 1880-'81. Dordrecht 1880-'81. 8 dln.
LACOMBLET. (TH. J.) Archiv für die Geschichte d. Niederheins. Düsseldorf
1832-'65. 5 dln.
Leeskabinet 1842-'55, 1860-'63. Amsterdam 1842-'63. 9 dln.
Maandberigten van het Nederl. Zendelinggenootschap 1856-'60, '62 '68, '69. 8
dln.
Mededeelingen van het Nederl. Zendelinggenootschap. Jrg. 20-27. Rotterdam
1876-'83. 8 dln.
Pestalozzi. Tijdschrift voor onderwijs. 1867-'69. 3 dln. Groningen 1867-'69.
Schoolbode. Tijdschrift voor onderwijs 1869-'80. 12 dln. Groningen 1869-'80.
Spectator (Nederlandsche), Jrg. 1856-'57. Amsterdam 1856-'57. 2 dln.
Taalstudie. Tweemaandel. Tijdschr. Jrg. IV, V. Culemborg 1883-'84.
Zeitschrift f. Deutsche Philologie v. Zacher u. Höpfner. Bd. 18. 1-3.
De Gids. 1885: 8-12, 1886: 1-7.
Revue Celtique. Vol. 6: 3-4, Vol. 7: 1.
Algem. Nederl. Familieblad. Jrg. II. 9. III. 1-5. IV. 1.
Bibliogr. Adversaria. Dl. V. 4-7.
De Katholiek. 1885: 6-12. 1886: 1-6.
De Navorscher. 1885: 9-12, 1886: 1-5.
Studiën op godsdienst., wetensch. en letterk. gebied. Dl. XXV. 2-5, XXVI. 1-4.
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Bijdragen voor vaderl. geschied. en oudheidk. 3e Rks. Dl. III. 1-2.
De Lantaarn. Jrg. I. 11-24, II. 1-12.
De Toekomst. 1885: 6-12, 1886: 1-6.
La Flandre. Tome XVI. 9-12.
Oud-Holland. Jrg. III. 8-4 IV. 1, Bredero-nummer.
Onze Wachter. 1885: 4-6.
Zeitschr. f. Deutsches Alterthum. Bd. 18. 1-4.
Zeitschr. f. Vergleich. Sprachforsch. Bd. 8. 1-3.
Los en Vast. 1885: 2-4, 1886: 1.
Archief v.h. Aartsbisdom van Utrecht. Dl. XIII. 3, XIV. 1-2.
Bijdragen v.h. Bisdom Haarlem. Dl. XI. 3, XIII. 3, XIV. 1.
Messager d. sciences histor. 1885: 3-12. 1886: 1.
Nederl. Bibliogr. 1886: 1-5.
Onze Volkstaal. Dl. III. 1.
Nederl. Museum. 2e R. II. 2-12, III. 1-3. Verslag 1885.
Noord en Zuid. Jrg. VIII. 4-6, IX. 1-3.
Tijdschr. v. Noord-Brabantsche Geschiedenis. Jrg. II. 17-24, III. 1-10.
Verslag Gemeente Leiden. 1885.
Verslag omtrent 's Rijks oude Archieven 1884.
Volks-almanak voor Nederl. Katholieken. 1886.
Jaarboek der Universiteit te Groningen. 1884-'85.
Rijks-Penningkabinet. Verslag 1881-'82.
Tijdschrift v. Nederl. Taal- en Letterkunde. V. 3-4.
N.-York State Library. Report. 1882-'83. - Documents relat. to the colonial history
of New-York. Vol. XII.
Dietsche Warande. Dl. V. 1-4.
Annual Report of the Comptroller of the Currency. Washington 1883.
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Van Binnen- en Buitenlandsche Genootschappen ontvingen wij de volgende werken:

Nederland.
Nederl. Tooneelverbond. Het Tooneel. Jrg. 14.6; 15. 1-4. Verslag 1884.
Koninkl. Oudheidk. Genootschap. Verslag 1885.
Indisch Genootschap. Verslag algem. vergader. 11 Juli en 27 Oct. 1885; 5 Jan.,
16 Febr. en 23 Maart 1886. Naamlijst 1885.
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Verslag 1885. Sectie-Verslagen 1884-'85.
Inrichting doofst. onderwijs te Rotterd. Verslag 1884-'85.
Historisch Genootschap te Utrecht. Bijdragen en mededeelingen. Dl. IX. - Werken
N.S. 40-42 en Bijlage.
Teylers Genootschap. Archives. Série II. Vol. II. p. 2-3. Catalogue, 1-2.
Zeeuwsch Genootschap. Naamlijsten 1880-'84.
Friesch Genootschap. Verslag 57.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Notulen. Dl 23. 1-4.
- Verhandelingen. Dl. 45. 1. - Tijdschr. Dl. 30. 3-6. Placaatb. 1642-'77.
Aardrijkskundig Genootschap. - Tijdschrift. 2e Ser. Dl. II en III, Afd. Verslagen,
1-4; Afd. meer uitgebr. art. 1. - Nomina geogr. neerland. Dl. I.
Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1884.
Rijks-Archief. Verslag 1884.
Vereeniging t. beoef. v. Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslag vergadering
1885. - Verz. v. stukken. Dl. III. 17. - Register v. Oorkonden IV. - Versl. en mededeel.
St. 14. - Catal. Arch. Burgerweesh. - J. Ph. Ver Loren, Lebuinus en zijn Stichting. Aanwinsten Bibl., Arch., Mus.
Vereeniging t. daarstelling eener openbare Bibliotheek te Rotterdam. Verslag 27.
Vereeniging v. Fabrieks- en Handwerksnijverheid. Verslag 1885. - Onderzoek
betreffende de werkeloosheid.
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Maatschappij v. Nijverheid. Tijdschrift. 4e Rks. Dl. 9. afl. 4-12, Dl. 10, afl. 1-7. 1e
Rks. 3-15. 2e Rks. 1-7. 3e Rks. 1-10, 14. - Regist. op deel 1-40. - Punten v. beschrijv.
1885 en 1886. - Alph. Reg. 1857-'84. - Programma 1885. - Adres teekenonderwijs.
Catalogus Koloniaal museum. Dl. III.
Maatschappij tot Nut v. 't Algemeen. Volksalmanak 1886. - Handel. 1885. - Punten
v. Beschrijving en Wet.
Koninkl. Instituut v. Taal-, Land- en Volkenkunde v. N.-Indië. - Bijdragen 4e Volgr.
X. 3-4. Ve Volgr. 1-2. - J.J.M. de Groot, Het Kongsiwezen van Borneo.
Instituut voor Doofstommen. Verslag 1885.
Museum v. Oudheden in Drenthe. Verslag 1884.
Koninkl. Academie v. Wetensch. Jaarb. en Programma 1885. - Prijsvers (legaat
Hoeufft '85). - Reg. op den Catal. - Verslagen. Afd. Letterk. 3e Rks. II. 2-3. Verhand.
XVI. - Verslagen. Afd. Natuurk. 3e Rks. I. 3, II. 1.
Selskip f. frysce Tael- in Skriftenkinnisse. Jierboeckje 1886. - Tidskrift XV. 2-4;
XVI. 1.
Société de Limbourg. Publications. N.S. Tome II.
Maatschappij d. Wetenschappen te Haarlem. Archives Néerlandaises d. sciences
exactes etc. Tome 20. 1-5. Liste alphabétique de la correspond. de Chr. Huygens.
Provinc. Genootschap v. N.-Braband. Catal. 2e Ged. - St. Janskerk afbeeld. Pl.
11-20.
Geneal. Herald. Genootschap. Maandblad. Jrg. III. 9-12. IV. 1-6.
Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oude vaderlandsche recht.
Westfriesche Stadrechten, uitgeg. door Mr. S. Pols. 's-Gravenhage 1885.
Vereeniging t. bev. van de belangen des boekhandels. Catalogus van de Bibliotheek
der Vereeniging. Amsterdam 1885.
Vereeniging ‘De Nederl. Heraut’. Tijdschr. III, 1-2.
Maatschappij ‘Felix Meritis’. Verslag, naaml. 1884-'85.

België.
Société du Hainaut. Mémoires et Publications. 4e Sér. Tome VIII. Concours 1886.
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Maatschappij d. Vlaamsche Bibliophilen. Gewijzigde wet. 1885. - Werken. 4e Rks.
4-5.
Willemsfonds. Uitgaven. N0. 109-111 en: J.H. Vandendaele, Lieven Bauwens.
Maatschappij Ned. Lett. en Gesch. te Gent. Rekeningen d. Stad Gent. Dl. III. 2.
Univers. Cathol. de Louvain. Annuaire 1885.
Acad. d' Archéol. de Belg. Annales (Bulletin), 3e Série, T. VI-VII; 4e Série, livr.
1-5. Annuaire 1884, 1885.

Zwitserland.
Histor. Verein. d. fünf Orte Uri, Schwyz, Unterwalden u.s.w. Der Geschichtsfreund.
Bd. 40.

Duitschland en Oostenrijk.
Oberlausitzische Gesellsch. N. Lausitzisches Magazin. Bd. 61. 1-2.
Gesammtverein d. Deutschen Geschichts-und Alterthumsvereine. Correspondenzbl.
32. 12; 33, 34. 1-5.
K.K. Geograph. Gesellsch. in Wien. Mittheil. Bd. XVII.
Schlesische Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Jahresber. Jhrg. 61-62.
Museum Francisco-Carolinum. Berichte. Bd. 43. Beiträge L. 37.
Sächs. Alterth. Verein. Jahresber. 1884-'85. Neues Arch. Bd. VI. Mittheil. H. 1-15,
17-25.
Histor. Verein f.d. Oberpfalz. Verhandl. N.F. Bd. 30, 39.
Verein f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. Chron. d. Stadt Eger. Jahresber. 23.
Mittheil. 24. 1-4.
Verein f. Gesch. u. Alterth. Westphalens. Zeitschr. Bd. 43 en Verzeichniss.
Verein. f. Mecklenburg. Geschichte u. Alterthum. Jahrbuch u. Jahresber. 50.
Hist. Verein f. Niederbayern. Verhandl. Bd. 23. 3-4.
Hist. Verein f. Niedersachsen. Nachr. 47.
Hist. Verein f. Oberbayern. Archiv. Bd. 42. Jahresber. 46-47. - Festschr. I-XIII.
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Verein f. Siebenbürg. Landeskunde. Archiv. N.F. Bd. 19. 3, B. 20. 1.
Hist. Verein f. Unterfranken. Archiv. Bd. IV. 2-3. Bd. V-XI, XXVIII. - Jahresber.
1884.
Universität zu Kiel. Dissert. 29. - Univ. Chronik 1884-'85. - Verzeichnisse 4. Reden 3. - Uitnoodiging t.d. Oratie op den Dies Natalis.
Verein. f. Thür. Gesch. u. Alterth. Zeitschr. Bd. IV. 3-4. Thür. Geschichtsquellen.
Bd. II.
Gesellsch. f.d. Gesch. v. Schlesw. Holst. Zeitschr. Bd. XIV, XV.
Gesellschaft f. Pomm. Gesch. u. Alterth. Baltische Studien. Jhrg. XXV.
Würtemb. Alterthumsverein. Vierteljahrshefte VIII. 1-4.
Anthropologische Gesellschaft zu Wien. Mittheil Bd. XV. 1-2.
Verein f.d. Gesch. d. Stadt Leipzig. Schriften III.
Centralcommission f. wissensch. Landesk. v. Deutschl. N0. I.
Kön. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Phil. Hist. Cl. 1883. I-II. Abhandl. IX. 2-6; X. 1-2. - Bericht. 1884. I-IV, 1885. I-III.
Histor. Verein zu Bamberg. Bericht. 1. 13-25, 28-33, 38.
K.K. Mähr. Schles. Gesellsch. Mittheil. 1884. 1885.
Hist. Verein f. Schwaben u. Neuburg. Zeitschrift. Jhrg. XI.
Ferdinandeum f. Tyrol u. Vorarlberg. Zeitschr. 3e Folge. H. 28-29.
German. Museum zu Nürnberg. Anzeiger I. 1. - Mittheil. I. 1. - Catal. Glasgemälde.
Histor. Verein f.d. Würtenb. Franken. Weinsberg. Würtemb. Franken. N.F. II.
Verein f. Nassauische Alterthumskunde zu Wiesbaden. Annalen XVIII. 1-2.
Histor. Litterar. Zweigverein d. Vogesen-Clubs. Jahrbuch. Jhrg. I-II.
Hist. Gesellsch. f.d. Provinz Posen. Zeitschr. I. 1-4.
Hist. Verein f.d. Niederrhein. Annalen. H. 44.
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Münchener Alterthumsverein. Zeitschrift: Die Wartburg. Jhrg. XII. 3, 8-12, XIII.
1-8.
Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. Abhandl. 6e F. Bd. 12. Sitzungsber.
1882-'84. Jahresber. 1882-'85. Geschichte der Gesellsch. H. 1-2. Bericht mathem.
Publ. 1-2. Verzeichniss der Mitglieder.
Academie der Wissensch. zu Wien. Philos, hist. Classe.
Sitzungsber. 1848, h. 1-5; 1849, h. 4-7, 10-12; 1850, 1e Abth. en 2e Abth. Juni-Dec.;
1851, Bd. V, h. 1-5; Bd. VII, h. 1-5; 1852, Bd. VIII, h. 1-5; Bd. IX, h. 1-5; 1884, Bd.
107, h. 1-2; Bd. 108, h. 1-3; Bd. 109, h. 1-2.
Verein f. Gesch. des Bodensees. Schriften H. XIV.
Alterthums-Gesellsch. zu Königsberg. Altpreuss. Monatschr. Bd. XXI, 7-8; XXII,
1-8; XXIII, 1-2.
Kirchl. Hist. Verein zu Freiburg i. Br. Diöcesan-Arch. Bd. 18.
Gesellsch. f. bildende Kunst u. vaterl. Alterth. zu Emden. Jahrbuch, Bd. XXI, 7-8;
XXII, 1-8; VI, 2.
Hist. Verein f. Steiermark. Mittheil. H. 33.
Verein f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens. Zeitschr. Bd. XX.
Verein f. Gesch. von Oberfranken. Archiv, Bd. XVI, 2.
Verein f. Hamburg. Gesch. Zeitschr. N.F. Bd. V, 1.
Verein f. Lübeck. Geschichte. Zeitschr. Bd. V, 1. - Bericht 1884. - Mittheil. H. 2,
1-7.
Hist. Verein zu Osnabrück. Mittheil. Bd. XIII.

Frankrijk.
Société des Antiq. de la Morinie à St. Omer. Bullet. 155. Mémoires, Tome XIX.
Société des Antiq. de Picardie à Amiens. Mémoires. 3e Sér. Tom. 8.

Denemarken.
Nordiske Oldskrift Selskab. Aarböger 1885. 2-4, 1886. R. II. Bd. I. 1. - Tillaeg.
1884-'85.
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Zweden en Noorwegen.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiq. Akadem. Antiqvarisk Tidskrift. VII. 4.

Italië.
Accademia dei Lincei. Rendiconti Vol. I. fasc. 12-28. II. 1-11. - Osserv. meteorol.
1884. Juli-Dec.

Engeland.
Literary and Philos. Society at Manchester. Proceedings, vol. 23-24. - Memoirs, ser.
III, vol. 8.

Rusland.
Esthnische Gesellsch. zu Dorpat. Verhandl. Bd. XI-XII. Sitzungsber. 1885.
Gesellsch. f. Gesch. u. Alterth. d. Oostseeprov. zu Riga. Sitzungsber. 1884. Jubelfeier 1884.

Amerika.
Smithsonian Institution. Report 1884.
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III.
Verslag van den Penningmeester, den Heer D. Hartevelt, aan de Algemeene
Vergadering, gehouden 17 Juni 1886.
Vergelijking tusschen de Dienstjaren:
1883/4.

1884/5.

1885/6.

Saldo vorige Dienst ƒ 4222,77

ƒ 3797,70

ƒ 2624,44

Diverse
Ontvangsten

ƒ 3889,31

ƒ 4453,55

ƒ 4352,13

_______

_______

_______

ƒ 8112,08

ƒ 8251,25

ƒ 6976,57

ƒ 4314,38

ƒ 5626,81

ƒ 5345,88

_______

_______

_______

ƒ 3797,70

ƒ 2624,44

ƒ 1630,69

Uitgaven
Saldo

Dienstjaar van 10 Mei 1885 tot Ult0 April 1886:
Ontvangsten:
Saldo vorige Dienst

ƒ 2624,44

Renten van Kasgeld enz.

ƒ 115,13

Contributiën

ƒ 3464.-

Catalogus

ƒ 617.-

Maaltijd

ƒ 156._______
ƒ 6976,57
_______

Uitgaven:
Drukwerk

ƒ 723,50

Tijdschrift Subsidie

ƒ 262,50

Boekerij; voor Boeken

ƒ 531,335

Boekerij; voor Bindwerk

ƒ 196,60

Boekerij; voor Schrijfloon ƒ 6,70
Boekerij; voor
Assurantie-premie

ƒ 25.-
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_______

ƒ 759,635

Catalogus

ƒ 2391,375

Locaal, verwarming,
verlichting

ƒ 194,10

Maaltijd

ƒ 420,40

Verzendingskosten
Wetensch. Bureau

ƒ 58,35

Schrijfloonen, porto's en
kantoorbehoeften

ƒ 148,31

Salarissen, Secretaris,
Klerken, Bode

ƒ 354,56

Buitengew. Uitgaven

ƒ 33,15
_______
ƒ 5345,88

Saldo

ƒ 1630,99
_______
ƒ 6976,57
_______
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Het Fonds der Maatschappij, waaruit ƒ 250.- subsidie voor Onze Volkstaal over
1884/5 is betaald, bezit:
10. Inschrijving grootboek Nationale Werkelijke Schuld 2 1/2 % Nominaal ƒ
13,400.20. Een Saldo Renten-rekening ƒ 15,04.
30. Een Saldo Vlottend Kapitaal ƒ 546,875.
De rekening en verantwoording, opgemaakt en nagezien overeenkomstig de
voorschriften van de Wet, is onderteekend door den penningmeester, door de Heeren
A. Kuenen en M. De Vries als bestuursleden, en door de Heeren W.N. Du Rieu en
C.J. Van Ketwich, door de maandelijksche vergadering daartoe benoemd.
Dank zij de belangstellende medewerking van den Heer A.L. Van Hasselt,
correspondeerend lid van onze Maatschappij te Batavia, worden de belangen van de
leden in Ned. Indië goed verzorgd.

Kort verslag over de Geschiedenis en de Verrichtingen van de Commissie
voor de Zuid-Afrikaansche Bibliotheken, door den Secretaris, den Heer D.
Hartevelt.
Met de Transvaalsche Republiek heeft in het afgeloopen Dienstjaar geen
briefwisseling plaats gehad. De Commissie voor de Zuid-Afrikaansche Bibliotheken
achtte het wenschelijk met hare bemoeienis ten bate eener Nederlandsche Bibliotheek
te Pretoria eerst dan voort te gaan, wanneer zij omtrent de plaatsing der gezonden
boeken en het gebruik er van gemaakt, nauwkeuriger inlichtingen zal ontvangen
hebben.
Inmiddels waren van vroeger ontvangen geschenken nog eenige duplicata en
andere boeken voorhanden. Reeds meermalen mochten wij van den Heer Hamelberg
Con-
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sul-Generaal van den Oranje-Vrijstaat te Arnhem vernemen, dat te Bloemfontein
een Landsbibliotheek bestaat, die onze belangstelling verdient. Daarop zijn wij in
briefwisseling getreden met den heer Mr. J. Brill L.D., Directeur Grey-College te
Bloemfontein, met het gevolg dat met de voorhanden boeken en eenige nieuw
aangekochte, een kist, wel gevuld, naar den Oranje-Vrijstaat is verzonden, waarmede
onze hulpmiddelen aan boeken geheel, en de gelden op circa ƒ 200.- na zijn uitgeput.
Namens de Commissie,
De Secretaris-Penningmeester, D. HARTEVELT.

IV.
Verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar
1885-'86.
Het verslag zal ditmaal in een anderen vorm verschijnen. Er is geklaagd, dat
betrekkelijk weinig werd bekend gemaakt aangaande de vaak belangrijke
mededeelingen, die in de vergaderingen der Commissie door hare leden werden
gedaan. Doch hoe hierin te voorzien, daar van den Secretaris een uitvoeriger verslag
toch niet kon geëischt worden? Men besloot, korte opstellen van het medegedeelde
te maken, en die als bijlagen aan het verslag toe te voegen; dit laatste zou dan slechts
de hoofdzaken hebben te vermelden.
Overeenkomstig dit besluit luidt het beknopt verslag
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der Commissie over het afgeloopen maatschappelijk jaar thans aldus.
De vergaderingen werden geregeld gehouden. Door alle leden werd van tijd tot tijd
iets ter bespreking in het midden gebracht.
Onze Voorzitter Acquoy behandelde de vraag, of Jacob van Campen, de
wederdooper, de z.g.n. Bisschop van Amsterdam, in rechtstreeksch verband heeft
gestaan met Jan van Leyden, en kwam tot een ontkennend resultaat. - Later besprak
hij een aan Luther toegekend ‘bon mot’. Op de vraag nl. waar God was, eer hij den
hemel schiep, zal Luther hebben geantwoord: ‘In het berkenboschje, om roeden te
snijden voor de ongepaste vragers.’ Dit antwoord was reeds vóór Luther en ook
buiten diens kring bekend. - Uit zijne steeds voortgezette studiën over Windesheim
deelde de Heer Acquoy mede, dat in België en Engeland nog altijd vrouwenkloosters,
met de Windesheimsche instellingen in verband staande, aanwezig zijn, en dat eene
studie daarover door eene der zusters verschijnen zal. - Eindelijk besprak hij de
zinnebeeldige voorstellingen der vier Evangelisten in de Christelijke kunst. - Wat
den oorsprong dezer voorstellingen aangaat, verwees de Heer Pleyte naar dergelijke
in de oude Indische en Egyptische godsdiensten, waar de godheid tusschen de vier
symbolisch voorgestelde wezens als Heer der vier windstreken voorkomt. Zoo in
een bronzen beeldje, uit Java afkomstig, en in de vier hoofden der beschermgeesten
der dooden in Egypte.
De Heer Fruin gaf verslag van een werkje ‘Mémoires de Hollande’ 1678 in 120,
herdrukt in 1856, waarin verschillende bijzonderheden voorkomen. Hij deed dit
vooral naar aanleiding van eene mededeeling omtrent het ge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

52
bruik, dat huwelijken tusschen Joden ontbonden werden geacht, als een der echtelieden
tot het Christendom overging. - De Heer Wybrands deelde daaromtrent eene plaats
mede uit c. 10. C. XXVIII Q. I: ‘Judaei qui Christianas mulieres in conjugio habent,
admoneantur ab episcopo civitatis ipsius ut, si cum eis permanere cupiunt, Christiani
efficiantur, quod si admoniti noluerint, separentur, quia non potest infidelis in ejus
permanere conjunctione, quae jam in Christianam translata est fidem (aant. Grat.
‘Verum hoc ideo statutum est, ne dum fidelis salutem quaerit infidelis, potius ipse
cum ea infidelitatis perditionem inveniat’). - Op eene vraag van een der leden, of
aan de Leidenaars na het ontzet de keus was gelaten tusschen vrijdom van belasting
en eene hoogeschool, ant woordde de Heer Fruin ontkennend, en toonde hij aan, hoe
de school ontstaan is als gevolg van een lang bestaand plan. Leiden kreeg de school
niet ter vervulling van beloften, noch uit keuze; zij was eene belooning voor de
volharding der stad. - De vraag, wanneer de Leidsche Universiteit aan den Staat is
overgegaan, zoodat deze thans in hare behoefte voorziet, wordt door den Heer Fruin
toegelicht, doch het juiste tijdstip schijnt niet te bepalen en is van ondergeschikt
belang; het moet na 1795 zijn geschied. - Een oud rechtsgebruik bij de Friezen, om
het lijk te bewaren voor het proces, wordt door hem en den Heer Fockema Andreae
besproken.
De Heer Fockema Andreae handelde over het oudste keurboek der stad Arnhem,
en later over eene plaats in het autograaf van Melis Stoke, onlangs door het Utrechtsch
Genootschap uitgegeven, namelijk over de woorden alse assyse, hetgeen aanleiding
gaf aan den Heer Fruin tot eene nadere bespreking, waarin eenige bedenkingen werder
geopperd. De Heer Pleyte herinnerde, dat het origineel
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is gereproduceerd door J. Baeckmann te Carlsruhe, en niet te Munchen, zooals hij
meende dat in de uitgave van Melis Stoke vermeld stond.
De Heer Wybrands deelde een en ander mede over de maatregelen betrekkelijk
het doopen van Roomsche kinderen in de Gereformeerde kerk te Groningen, en over
Joodsche huwelijken en echtscheidingen van Joden.
De Heer Muller sprak over een rapport van eene zending aan den Prins van Oranje
in betrekking tot de Unie van Utrecht, en later over hetgeen door de Unie bepaald
was omtrent de prebenden aan uitgaande kloosterlingen. Over de opvatting van den
geest der artikelen ontstaat eene uitvoerige discussie tusschen de leden en wel
aangaande de vraag, wat in de artikelen 13-15 onder ‘religie’ moet verstaan worden:
klooster of godsdienst.
De Heer Du Rieu toonde eene photographie, zoogenaamd van Prins Willem den
Eerste op diens sterfbed, met eene spreuk bij den mond: ‘Houdt het mijn Leyden’,
in spiegelschrift. De heer Pleyte betoogde later, dat dit stuk Dirck van Bronkhorst
moet voorstellen, bevelhebber van Leiden, overleden tijdens het beleg. - De Heer
Du Rieu maakte verder opmerkzaam op eenige herstellingen aan de Hooglandsche
kerk te Leiden en de aanstaande heropening van dat gebouw. Hij vestigde verder de
aandacht op eene Germaansche begraafplaats, bij Gulpen ontdekt.
De Heer Pleyte handelde over eenige kinderprenten, in verband met het
leesonderwijs der kinderen uit vroegeren tijd; over de photographie met de voorstelling
van het praalbed van Dirck van Bronckhorst; over diens woonhuis, op de Breestraat
te Leiden, zijnde het ‘Hof van Holland’; over een oud drukje op perkament, een
gedeelte van de Grammatica van Alexander Gallus
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en over een dergelijk gedeelte van een oud schoolboek, een stuk uit de equivocen en
synoniemen van een schrijver als Papias; eindelijk over eene onlangs door het Rijk
aangekochte schilderij van Bernhard Fabritius.
De laatste bijeenkomst der Commissie werd aan eene eigenaardige discussie over
de Summa der Godliker Scrifturen en de Oeconomica Christiana gewijd. Naar
aanleiding namelijk van hetgeen over dit onderwerp ten vorigen jare door de Heeren
Fruin en Wybrands was in het midden gebracht (zie Handelingen en Mededeelingen
over het jaar 1885, blz. 87-92 en 98-100), had Prof. J.J. Van Toorenenbergen, die
de twee genoemde geschriften met eene uitvoerige Inleiding in 1882 opnieuw heeft
doen drukken, zijn verlangen te kennen gegeven, in eene vergadering der Commissie
met de genoemde Heeren van gedachten te mogen wisselen. Geen der leden maakte
hiertegen eenig bezwaar, en zoo werd dan de bijeenkomst in Mei bestemd voor dezen
ridderlijk gevoerden strijd, waarvan het op ons verzoek door den Heer Van
Toorenenbergen gesteld verslag hier volgt.
De Heer Van Toorenenbergen vestigde in de eerste plaats de aandacht op het hoog
belang van de vraag, in welk land de Oeconomica Christiana te huis behoort, een
geschrift van vóór het jaar 1523, voortgekomen op den bodem der oude Kerk uit een
‘milieu’ van Evangelisch geloof en leven, hetwelk zich als een buitengewoon
verschijnsel van dien tijd voordoet.
Spreker meent al dadelijk te mogen vragen of de Heer Fruin, bij het stellen van
de mogelijkheid dat de auteur van de Summa der Godliker Scrifturen niet de schrijver
maar slechts de vertaler uit het Fransch zoude kunnen zijn (waardoor de Oeconomica
naar buiten de grenzen
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van Nederland zou verschoven worden), niet uit het oog verloren heeft wat die auteur
zelf getuigt. Dit komt hierop neder. De auteur van het tweede deel der Summa, hetwelk
alleen in het Nederlandsch bestaat en stellig door een Nederlander is geschreven,
verklaart dat hij ook de schrijver is van het eerste deel (d.i. het uit de Oeconomica
overgezette). Immers bl. 225 zegt hij: ‘Als ik u in het eerste boek geleerd heb;’ bl.
243: ‘Daar ik in 't laetste van dat eerste boek af geseyt heb;’ en bl. 247: ‘Daarom
hebbe ik u dat eerste boek gescreven.’ Nu zegt deze Nederlandsche schrijver in den
‘Prologhe’ van het eerste deel der Summa, dat hij dit boek heeft overgezet, ofschoon
zijn ‘meyninghe eerst was het niet wt te senden.’ Er bestond dus een boek, hetwelk
overgezet werd en waaromtrent de overzetter reeds te beschikken had. Dit boek moet
de Oeconomica geweest zijn, waaruit de Summa inderdaad is ‘overgezet’ op eene
wijze, zooals die het slotwoord van den Proloog beschrijft, t.w. de overzetter heeft
‘die principale capittelen wter heyligher Scriften hier in vergadert,’ m.a.w. door er
eene Summa der Godliker Scrifturen van te maken.
De vraag of de auteur der Oeconomica toch wellicht in Frankrijk te zoeken zij,
hangt volgens den Heer Fruin samen met die naar de betrekking tusschen de
Nederlandsche en de Fransche bewerking van de Summa. Gaarne volgt de Heer v.T.
deze aanwijzing. Vooraf beantwoordt hij een paar door beide zijne opponenten in
hun betoog ingelaschte opmerkingen.
a. ‘De Nederlandsche titel: Duytsche Theologie drukt minder juist den Latijnschen
der Oeconomica uit dan de Fransche: l' Ordinaire des Chrétiens, en doet vermoeden
dat het Nederlandsch niet het oorspronkelijke is geweest.’ - Volgens den Heer v.T.
was de oorspronkelijke auteur
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van het Latijn bij de vertaling van zijn eigen werk vrij in de keus van den titel voor
deze laatste, en getuigt juist het vrije van die keuze voor een auteursrecht, door den
vertaler gebruikt. Indien de Fransche vertaler der Summa, dien de andere vertalers
gevolgd zijn, het oorspronkelijk Latijn gekend heeft - en dat is niet onmogelijk - dan
werd hem zijn titel in de pen gegeven, doch ook buitendien vond hij in den
Nederlandschen titel van de nu herdrukte uitgave, welke door alle de vertalers gevolgd
is - en daarom door Spr. ook voor de eerste gehouden wordt - aanleiding genoeg
voor het gebruik van het zeer gebruikelijke Ordinaire; immers in het toevoegsel:
‘Een corte informacie, hoe dat alle staten der menschen sullen leuen,’ enz.
b. ‘Tegen het beroep op de eigen verklaring van Bomelius dat hij, Nederlander,
de auteur der Summa (Duytsche Theologie) is, verdient het toch opmerking, dat B.
zich op een geschrift beroept, ten einde zijne rechtzinnigheid op het stuk van het
Avondmaal te staven, waarin nagenoeg niets over het Avondmaal voorkomt.’ - Er
komt volgens den Heer v.T. in de Summa (bl. 139) genoeg voor omtrent het
Avondmaal, om aan te toonen dat de leer van B. niet in strijd was met hetgeen te
Wezel was aangenomen, en stond niet de Mis van Oecolampadius in het boekje, dat
te Wezel was ‘nagedrukt’?
c. ‘Vergeet niet,’ had de Heer Wybrands gezegd, ‘dat er verschil is tusschen de
Latijnsche dictie der Oeconomica en van het Bellum Trajectinum.’ Juist zooveel
verschil, antwoordt de Heer v.T., als er is tusschen de onderwerpen dier geschriften.
Hij wil echter niet vergeten hebben de overeenkomsten, waarop hij wees in de
Inleiding op de Oeconomica, bl. XLV.
d. Tegen ‘de Hypothese Hendrik van Bommel‘ had
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de Heer Wybrands aangevoerd, dat deze dan ‘op zeer jeugdigen leeftijd de
Oeconomica zou geschreven hebben.’ De heer v.T. vraagt, of een man van omstreeks
dertig jaren te jong was voor dit werk, en of hij niet van een vroeger geschrift van
zijne hand als van een ‘dudum’ (voorheen) geschreven zou hebben kunnen gewag
maken.
Op den eisch van den Heer Wybrands, strekkende tot een nieuw onderzoek ter
beantwoording van de vraag, of de inhoud der Oeconomica misschien op een
Franschen oorsprong wijst, wil de Heer v.T. gaarne ingaan. Voorshands wijst hij
aan, om te gemoet te komen aan den Heer Fruin, dat de Fransche tekst der Summa
de stellige blijken draagt van eene vertaling te zijn naar den Nederlandschen. Van
die blijken zijn reeds een aantal opgegeven door Prof. Benrath in de Protestantische
Jahrbücher, waarbij Spr. vooral de aandacht vestigt op een paar plaatsen, waar
blijkbaar de Nederlandsche uitdrukking door den Franschen overzetter verkeerd
verstaan en òf onjuist omschreven, òf foutief vertaald is. Hecht de Heer Wybrands,
zooals uit dit debat bleek, ook aan eene nadere onderzoeking of de Fransche
overzetting niet de bewijzen oplevert dat haar vervaardiger de Oeconomica gevolgd
heeft, hetwelk vooral uit de hem eigene plaatsen in l' Ordinaire des Chrétiens zoude
moeten blijken, Spr. is zoowel hiertoe bereid als tot eene nadere beschouwing van
de Oeconomica uit het aangegeven oogpunt, en hij stelt zich voor, de resultaten van
dit onderzoek eerlang aan de Vergadering voor te leggen. Daarbij zal vooral in
aanmerking komen hetgeen de Heer Wybrands nu reeds meent te kunnen aantoonen
als voor zijn vermoeden pleitende. - Intusschen meent Spr. van zijnen kant te mogen
wijzen op eenige inwendige blijken van den Nederlandschen oorsprong der
Oeconomica, waaronder hij
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telt: de lofverheffing voor de zusterhuizen, zooals die aan Nederland eigen waren;
de echt Nederlandsche, door Zwingli gehuldigde beschouwing van de Sacramenten;
het reformatorisch ‘milieu’, waarin het boek ons verplaatst en dat alleen in Nederland
in 1520-'23 te vinden was.
Wat de levensbijzonderheden van den ‘Pastor Vesaliensis’ aangaat, meent de Heer
v.T., dat Lap van Waveren in zijne aanteekening op het van hem afkomstige afschrift
van het Bellum Trajectinum geen beslissend gezag hebben kan, om ons te nopen,
den ‘Rector Sororum B. Mariae Magdalenae’ te doen onderscheiden van den
‘Concionator Vesaliensis’. Volgens Hamelmann (Opera Geneal.), die dezen te Meurs
gekend heeft, was niemand anders dan hij de schrijver van het Bellum Traj., en die
schrijver was stellig in 1525 te Utrecht ooggetuige van hetgeen hij te boek stelde. Er
is dus op zich zelf geen bezwaar tegen hetgeen Valerius Andreas, vóór dat deze de
scherpe terechtwijzing van den Utrechtschen advocaat ontving, schreef, dat namelijk
die schrijver daar het bestuur over het Magdalena-huis had. Kan Lap zich niet vergist
hebben met betrekking tot het jaar van de begrafenis van den Schrijver van het Bellum
Traj., en dit hebben toegevoegd aan hetgeen hij las in den Codex, die aan den Rector
had toebehoord? - Hoe dit zij, de identiteit van den Rector en den auteur van het
Bellum Traj. wordt door Lap v.W. niet betwist, en naar Spr.'s meening gaf dit gereede
aanleiding om slechts aan éénen Bomelius te denken, ook waar van een Rector in
het Utrechtsche gesticht gesproken werd.
Dit betwistbaar punt doet echter, naar het gevoelen van den Heer v.T., met wien
in dit opzicht de beide opponenten overeenstemmen, niets af tot het hoofdpunt,
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waarover het debat liep: de Nederlandsche afkomst van de Oeconomica.
Met dit kort verslag van de genoemde discussie is tevens het verslag van het
verhandelde in de maandelijksche vergaderingen der Commissie ten einde. Gelijk
boven gezegd is, worden thans de meer belangrijke mededeelingen daaraan als
bijlagen toegevoegd1.
W. PLEYTE,
Secretaris.

1

Terwijl dit verslag ter perse was, ontving de Commissie van den Heer Van Toorenenbergen
het op blz. 57 toegezegd resultaat van diens onderzoek naar de betrekking tusschen den
Franschen tekst der Summa ter eener, en van den Nederlandschen en den Latijnschen ter
anderer zijde. Aangezien het genoemd resultaat hier niet meer kon worden opgenomen, heeft
de Commissie besloten, het achter de Bijlagen tot dit verslag te doen afdrukken.
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Bijlagen tot het verslag der ‘Historische commissie’ over 1885-1886.
I. Heeft Jacob van Campen te Amsterdam in rechtstreeksch verband met
Jan van Leiden te Munster gestaan?
Dat de wederdooper Jacob van Campen, de zoogenaamde ‘Bisschop van Amsterdam’,
den 10den Juli 1535 op even smadelijke als smartelijke wijze werd ter dood gebracht,
is algemeen bekend. Schier even algemeen wordt geloofd, dat hij in rechtstreeksch
verband heeft gestaan met Jan van Leiden te Munster. Volgens Hortensius (Tumultus
Anabaptistarum, Bas. 1548, p. 44, 47) zal deze hem van daar naar Amsterdam hebben
gezonden en tot Bisschop dier stad hebben aangesteld. Pontanus heeft dit nageschreven
(Lat. uitgave van 1611, p. 34; Holl. uitgave van 1614, bl. 45, 46). Uit beiden is het
overgenomen door Brandt (Hist d. Ref., dl. I, blz. 116). Ook Wagenaar verhaalt het
aldus (Amsterdam, st. I, bl. 238, 239). Doch het Verhoor en het Vonnis van Jacob
van Campen, beide uitgegeven door Cornelius (Abhandlungen d. hist. Classe d.
königl. bayerischen Akad. d. Wissenschaften, Bd XI, Abth. 2 [Münch. 1869], S.
96-103), leeren het anders.
Volgens het Verhoor is Van Campen op den leeftijd
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van ongeveer 28 1/2 jaar herdoopt door Pieter Houtsager, die hem ter zelfder tijd het
ambt van te doopen heeft opgedragen, welk ambt hij werkelijk aan vele personen
uitgeoefend heeft (S. 97, 99). Hier is dus geen sprake van Jan van Leiden te Munster,
maar van Pieter Houtsager te Amsterdam. Eveneens blijkt uit het Verhoor, dat dezelfde
Houtsager hem heeft opgelegd, aan de geestverwanten te schrijven (d.i. hun geestelijke
leidsman, hun opziener, hun bisschop te zijn), maar tevens, dat hij slechts aan vijf
of zes personen geschreven heeft en daarna niet meer, zoodat hij dan ook verklaarde,
‘gheen regeeringe van haerdoopten gehouden te hebben’ (S. 102). Indien dus Brandt
verzekert, dat hij in zijne brieven geschreven heeft: ‘Ik Jacob van Kampen, Bisschop
t'Amsterdam, Leesmeester te Munster’, dan kan dat schrijven althans niet dikwijls
zijn geschied, terwijl daarenboven de titel van ‘Leesmeester te Munster’ zeer moet
worden betwijfeld. Intusschen zegt het Vonnis, dat hij, vooral te Amsterdam, maar
ook te Leiden en Aalsmeer, ‘als een bisschop’ der Wederdoopers verschillende
personen heeft herdoopt, en de mijter, waarmede hij een uur lang te pronk werd
gesteld, duidt aan, dat men hem als een bisschop heeft willen straffen. Daarentegen
vermeldt ook het Vonnis niets van een rechtstreeksch verband met Jan van Leiden
en Munster. Integendeel, ook dáár wordt alles teruggebracht tot Pieter Houtsager,
die hem het officie van prediken en herdoopen heeft opgelegd (S. 103). Jacob van
Campen verklaarde dan ook bij herhaling, dat hij uit Munster nooit brief of boodschap
had ontvangen, wijl hij de wapenen niet zeer bevorderde (S. 99, 108, 102). De man
, die dit wel deed, die in voortdurend verband met Munster stond, en als de ziel van
den gewapenden opstand moet beschouwd worden, is Jan van Geel of
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van Gelen (S. 97f., 99). Uit alles blijkt, dat Jacob van Campen niet het minste deel
aan het beruchte Wederdoopersoproer van 10 Mei 1535 heeft gehad, en dat hij,
ofschoon van dweepzucht niet vrij, onder zijne geestverwanten inderdaad gematigd
is geweest. Daarenboven boezemt het karakter van dezen dertigjarigen man, die, met
achterlating zijner zwangere vrouw, den dood blijmoedig tegenging en de gruwelijkste
martelingen moedig verduurde, onwillekeurig eerbied in (zie de bijzonderheden van
zijnen dood ook in de ‘Nieuwe maren’ van Joost Buyck in Scheltema's Aemstel's
Oudheid, dl. II, blz. 73 v.).
J.G.R. ACQUOY.

II. Over een aan Luther toegekend ‘bon mot’.
Op de vraag, wat God deed, eer hij den hemel schiep, zal Luther hebben geantwoord:
‘Er hat den müszigen fürwitzigen Fladdergeistern die Hölle gebauet’ (Tischreden,
Cap. II, § 10; uitgave zijner Sämtliche Schriften door Walch, Th. XXII, Kol. 118).
Ook zal hij op de verwante vraag, waar God vóór de schepping der wereld was, ten
antwoord hebben gegeven: ‘Im Birkenwäldchen, um Ruthen zu schneiden für die
unzeitigen Frager’ (Hase, Gnosis, Bd. II, S. 183). Nu zal het wel waar zijn, dat Luther
zoo iets heeft geantwoord, maar dan was het antwoord toch niet oorspronkelijk van
hem. Luther zelf meende iets dergelijks gelezen te hebben bij Augustinus, De
Confessione (zie zijne Auslegung des ersten Buchs Mosis op vs. 2; bij Walch, Th. I,
Kol. 14). Zeker is het, dat dezelfde geestigheid voorkomt in eene Windesheimsche
kapittelrede van 1522, waarvan het origineel aan mij toebehoort. Daar toch leest
men: ‘Quemadmodum cuidam temere sciscitanti quid faciebat Deus
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antea quam mundum conderet, festiuiter responsum est à quopiam: Preparabat
infernum, quo te tuique similes maiestatis diuinae temerarios scrutatores excruciet.
Cui affine est, quod apud Gallos quondam sapientem puellum Imperatori incredulo
inter caetera fertur respondisse. Dum namque Imperator sciscitaretur dicens: Ou se
tenoit vostre seigneur auant que il creast le monde, lenfant luy respondit, que il se
tenoit en vng gran boys, la ou fasoit des fagotz pour bruler toy et tous ceulx qui si
auant se veulent enquerir des secretz de nostre seigneur esquelz na ne fin ne
commancement.’
Met den ongeloovigen keizer, van wien hier sprake is, kan nauwelijks iemand
anders zijn bedoeld dan Julianus de Afvallige. De Fransche woorden schijnen aan
eene kroniek of anecdoten-verzameling te zijn ontleend. In ieder geval wijzen zij
naar een tijd vóór Luther. In 1522 toch had deze zijne ‘Tischreden’ nog niet gesproken
en zijne verklaring van Genesis nog niet geschreven. Daarenboven is het gebruik
van een door Luther uitgedacht ‘bon mot’ in den zeer anti-Lutherschen kring van
het Generaal Kapittel van Windesheim in het genoemde jaar eenvoudig ondenkbaar.
J.G.R. ACQUOY.

III. De voortdurende invloed van Windesheim.
Aan het slot van mijn werk over Windesheim heb ik de vraag geopperd, of er, na de
opheffing van de Congregratie van dien naam in 1811, nog iets van haren invloed
zou zijn overgebleven. Ofschoon ik als zeker stelde, dat er nog wel onzichtbare
sporen van dien invloed zouden bestaan, kon ik toch geene rechtstreeks zichtbare
aanwijzen. Later echter is mij gebleken, dat nog heden
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ten dage in het Reguliere-kanonikessenklooster Nazareth (het z.g.n. ‘Engelsche
Klooster’) te Brugge, de Windesheimsche Constitutiën in zwang zijn, en niet alleen
dáár, maar ook in het klooster van S. Monica, weleer te Leuven, later in Engeland.
Dit eenmaal wetende, heb ik de oorzaak van het verrassend verschijnsel opgespoord
en het volgende bevonden. Nazareth te Brugge is in 1629 voortgekomen uit S. Monica
te Leuven (Sanderus, Flandria Illustrata, tom. II, p. 134). S. Monica te Leuven is in
1609 ontstaan uit het klooster der Elfduizend Maagden in de Halfstraat aldaar (Van
Even, Louvain Monumental, Louv. 1860, p. 270). Het klooster der Elfduizend
Maagden werd bij zijne oprichting in 1415 gesteld onder de geestelijke leiding van
den prior van het klooster Bethlehem bij Leuven (Molanus, Historia Lovaniensium,
Brux. 1861, pars I, p. 338). Dit laatstgenoemde klooster nu behoorde tot de
Congregratie, of, gelijk men destijds zeide, tot het Kapittel van Windesheim
(Windesheim, dl. III, blz. 56-59). Blijkbaar zijn dus de Windesheimsche Constitutiën
overgegaan van het klooster Bethlehem op dat der Elfduizend Maagden, van het
klooster der Elfduizend Maagden op dat van S. Monica, van het klooster van S.
Monica op dat van Nazareth. Slechts de twee laatstgenoemde kloosters bestaan nog,
S. Monica sinds 1702 in Engeland (Van Even, l.c., p. 271), Nazareth, gelijk reeds
gezegd is, te Brugge. Ik twijfel er niet aan, of zij hebben, met het uitwendige der
Windesheimsche Constitutiën, ook iets van het inwendige, d.i. van den
Windesheimschen geest behouden, en vestig reeds nu de aandacht op een later te
verschijnen Engelsch werk, dat door eene der zusters over deze Engelsche kloosters
zal worden geschreven.
J.G.R. ACQUOY.
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IV. De zinnebeelden der vier Evangelisten.
Gelijk bekend is, werden de vier Evangeliën reeds vroeg voorgesteld onder de
gedaante van vier stroomen uit een heuvel, waarop Christus zelf of het Lam was
geplaatst (Münter, Sinnbilder der alten Christen, Heft I, S. 44). Weldra nochtans
werd deze voorstelling verdrongen door eene andere, aan de vier gestalten in Ezech.
I : 5, 10, en Openb. IV : 6, 7, ontleend. De samenvoeging der gestalten met de vier
Evangelisten geschiedde op verschillende wijzen. Irenaeus (Adversus haereses, lib.
III, cap. 11, § 8) kende aan Mattheüs den mensch, aan Marcus den arend, aan Lucas
den stier, en aan Johannes den leeuw toe. Augustinus (De consensu evangelistarum,
lib. I, cap. 6 [of 9]) gaf aan Mattheüs den leeuw, aan Marcus den mensch, aan Lucas
den stier en aan Johannes den arend. Hieronymus eindelijk achtte Mattheüs door den
mensch, Marcus door den leeuw, Lucas door den stier en Johannes door den arend
vertegenwoordigd (zie zijn Prologus in commentarios super Matthaeum; verg. zijn
commentaar op Ezech. I). Hij grondde dit gevoelen op het begin der verschillende
evangeliën. Dat van Mattheüs vangt aan met de menschelijke afstamming van Jezus;
vandaar de voorstelling er van door de gedaante van een mensch. Dat van Marcus
begint met Johannes den Dooper in de woestijn; daarom behoort bij hem het
woestijndier, de leeuw. Dat van Lucas wordt geopend met het offer van Zacharias;
dus voegt bij zijn evangelie het offerdier, de stier. Dat van Johannes heft aan met de
verhevene leer van den Logos; dies moet hij worden afgebeeld door den arend. Deze
samenvoeging van Hieronymus muntte zóózeer door eenvoudigheid uit, dat zij de
heerschende werd. Slechts een enkele maal werd er later, met behoud van de vier
ge-
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bruikelijke zinnebeelden, eene andere verklaring aan gegeven. Namelijk in het
Plenarium van 1473 en de latere drukken er van, werd aan Mattheüs de gestalte eens
menschen toegekend, wijl hij het meest schrijft over de menschwording van Christus;
aan Marcus de leeuw, wijl hij het meest schrijft over de opstanding des Heeren (de
leeuw toch brengt zijne jongen slapende ter wereld, en wekt ze ten derden dage door
zijn vreeselijk gebrul!); aan Lucas de stier, wijl hij het meest schrijft over den
offerdood van Jezus; aan Johannes de arend, wijl hij hoog vliegend schrijft over de
H. Drievuldigheid (zie Alzog, Die deutschen Plenarien, Freib. i. Br. 1874, S. 17-19).
Dit wat de vier symbolen zelve in verband tot de vier Evangelisten betreft.
Ontelbaar zijn de voortbrengselen der Christelijke kunst gedurende vijftien eeuwen,
waarop zij nu eens alleen, dan eens met de Evangelisten vereenigd, voorkomen. Ik
wijs daartoe op mozaïeken in oude kerken (bijv. S. Pudenziana te Rome, ± 390; S.
Sabina aldaar, 424; S. Nazario e Celso te Ravenna, 440, en andere), op banden van
evangeliariën (b.v. van Tutilo te S. Gallen, ± 900; uit Echternach te Gotha, ± 990),
op banden van gebedenboeken (bijv. van de H. Elisabeth, ± 1225), op miniaturen in
evangeliariën (bijv. in S. Cuthberts Gospels in 't Britsch Museüm, een evangeliarium
uit de 10de eeuw in de Bibliotheek te München, en het onlangs uitgegeven
evangeliarium van keizer Otto I te Aken, ± 1000), op staande en hangende kruisen
(bijv. een oud steenen kruis in het dorp Hemsby in Norfolk, en een gouden kruis uit
de 12de eeuw), op middeleeuwsche zegels (bijv. dat van de Theologische Faculteit
der Universiteit te Parijs), op steenen en koperen doopvonten (bijv. te Herpen in
N.-Brabant, 12de eeuw, en in de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch, 16de eeuw), op
kansels (bijv. in de
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Nieuwe kerk te Amsterdam) enz. enz., waarbij vooral ook nog gevoegd moeten
worden de talrijke afbeeldingen op titels, prenten en beginletters van gedrukte bijbels,
zooals die van Luther (1523), Vorsterman (1532), Van Winghe (1545), de Keulsche
bijbel (1565) enz.
Bij deze mededeeling, die met vele platen en afbeeldingen werd toegelicht, heb
ik tevens de aandacht der leden gevestigd op het ten vorigen jare verschenen werk
van Louisa Twining, Symbols and emblems of early and mediaeval Christian art,
New edition, Lond. 1885, dat in zeer beknopten vorm tal van Christelijke zinnebeelden
te aanschouwen geeft, met korte aanduiding van de plaatsen, waar zij zich bevinden.
J.G.R. ACQUOY.

V. Een zeldzaam boekje ‘Mémoires de Hollande’, Paris chez Etienne
Michallet 1678 in 120.
Het werkje met den hier bovenstaanden titel is in 1856, keurig net herdrukt, door de
zorg van A.T. Barbier uitgegeven bij Techener te Parijs, van welken herdruk de
Maatschappij der Ned. Letterkunde een exemplaar bezit. Het is de bezorger van den
herdruk, Barbier, die de Mémoires aan niemand minder dan aan Mme de la Fayette
heeft toegekend, op grond eener aanteekening in den catalogus van de bibliotheca
Heinsiana; hoewel terstond bij eenig onderzoek blijkt, dat dit niet meer dan eene
gissing kan zijn, waaraan alle waarschijnlijkheid zelfs ontbreekt. In het algemeen
dragen de zoogenoemde verklaringen, die in den herdruk voorkomen, het bewijs dat
haar auteur met de gaaf der kritiek niet rijkelijk is bedeeld geworden. Kluchtig vooral
is de aanteekening bij den eigennaam Spirink op p. 74: ‘Mot hybride composé de
Pri King,
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qui peuvent signifier le Roi et le Prince son fils.’ Maar genoeg over den herdruk.
Wat de zoogenaamde Mémoires zelf betreft, zij zijn een Roman, die de verdichte
lotgevallen bevat van een Fransch officier in Statendienst tijdens den aanslag van
Willem II op Amsterdam.
De auteur, wie hij zijn moge, toont dat hij het met de waarheid en met de juiste
toedracht der gebeurtenissen niet ernstig meent, maar aan den anderen kant doet hij
zich kennen, als iemand die in de hoogste kringen in den Haag omstreeks het jaar
1650 verkeerd heeft en met een aantal personen van naam bekend is geworden.
Opmerkelijk is b.v. wat hij van Constan tijn Huygens zegt, dien hij echter, in plaats
van Zulichem, Zulestein noemt, eene verwarring waardoor ik mij in der tijd heb laten
misleiden, om in eene aanteekening op Droste op den Heer van Zuilestein toe te
passen, wat ik later ben gaan inzien, dat op Huygens doelde. Doch wat inzonderheid
mij aanleiding heeft gegeven om thans de Mémoires ter tafel te brengen, is de
bewering, die er in voorkomt, dat naar het rechtsgebruik in de Rep. der Ver. Ned.
een huwelijk tusschen Joden van zelf ontbonden werd geacht, als een der echtelieden
tot de christenkerk overging en de ander weigerde dit voorbeeld te volgen. Mij is
van dit gebruik geen voorbeeld bekend.
R. FRUIN.

VI. Is de overlevering, o.a. door Wagenaar geboekt, dat aan de Leidenaars
na het ontzet de keus was gelaten tusschen vrijdom van tollen gedurende
eenige jaren of een hoogeschool, al dan niet gegrond?
Die overlevering rust uitsluitend op het gezag van Hooft, hetwelk in zulke zaken
weinig of niets te betee-
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kenen heeft, en is op zichzelf onwaarschijnlijk, gelijk reeds Van Wijn in de aanteek.
op Wagenaar heeft aangetoond. In het algemeen dient opgemerkt, dat een aantal
kleine onjuistheden in de geschiedenis van onzen opstand aan de lichtgeloovigheid
van denzelfden schrijver te wijten zijn. Reeds voor jaren heeft Teyler's Tweede
Genootschap, op mijn voorstel, een prijsvraag uitgeschreven naar de
geloofwaardigheid van al die verhalen, die het eerst door Hooft in omloop zijn
gebracht, en op geen ander gezag dan het zijne berusten. Jammer genoeg is die vraag
onbeantwoord gebleven. Dat echter de uitkomst zeer nadeelig zou geweest zijn voor
den goeden naam van Hooft als geschiedvorscher, kan veilig worden aangenomen.
Van Wijn schijnt zelf nog te veel aan de overlevering te hechten. Hij zegt, dat
buiten Hooft niemand weet van die keus, aan de Leidenaars na het ontzet gelaten,
maar dat de Staten den Leidenaars toch wel gedurende het beleg hebben toegezegd,
dat zij, bijaldien zij het moedig uithielden, van veel lasten zouden worden vrijgesteld,
waarop de burgerij nog ten jare 1577 aandrong, met dit gevolg, dat zij een vrije
jaarmarkt verkreeg. Ook dit schijnt echter minder juist. Wel is het waar dat de burgerij
in 1577 verzekerde, dat haar gedurende het beleg beloften waren gedaan ‘van groote
vrijdomme, verlichtinge en verschooninge in de imposten, accijnsen en andere lasten
van contributiën of ommeslagen’, en dat de Staten dit wel niet beaamd, maar evenmin
ontkend hebben (Handv. v.L. blz. 328/29). Er bestaat echter alle grond om te twijfelen,
of de Staten inderdaad eene stellige toezegging hadden gedaan. Orlers gewaagt er
van (2e uitg. blz. 109), maar op een wijs die verdenking wekt. Sprekende van den
brief der Staten van 12 September
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aan die van de stad, zegt hij: ‘zonden hun ook twee copieën van brieven van hen [de
Staten] de 4e en 7e afgevaardigd, waarin zij [de Leidenaars] zien mochten haar [der
Staten] zorgvuldigheid, voornemen en raad, dien zij hun gaven, mitsgaders de belofte
van octrooien er vrijheden in toekomende tijden.’ Dit is al tamelijk vaag. Maar
bovendien moet het bevreemden, dat Orlers, die gewoon is de brieven van de stad
voluit af te drukken, het hier, waar een zeer groot belang in het spel is, bij een kort
uittreksel laat. Slaan wij verder in de Resolutiën der Staten na, wat daar over het
afzenden van brieven aan de stad voorkomt, dan vinden wij niets meer dan dat in
den brief van den 7en moest worden toegezegd: ‘dat alsnu promptelijk betaald zou
worden bij wisselinge al hetgeen zijlieden in den nood onder de gemeente verstrekken
zouden.’ Daar het nu van zelf spreekt dat geen belofte van vrijdom van belasting uit
naam der Staten kon geschieden, tenzij daartoe door hen vooraf een besluit was
genomen, en wij niets van dien aard in het register, dat juist over dezen tijd volledig
is, geboekt vinden dan wat ik aanhaalde, ligt het vermoeden voor de hand, dat Orlers
om goede redenen de brieven van 4 en 7 Sept. niet in hun geheel heeft overgedrukt.
Evenmin hebben de Curatoren der Universiteit benevens de Burgeren der stad van
beloften, hun gedaan, gesproken, toen zij zich in Juni 1586 tot Leicester wendden,
bij wien het voornemen werd vermoed om de Universiteit naar Utrecht te verplaatsen.
Wel zeggen zij bij die gelegenheid in hun missive: ‘dat de Universiteit, binnen de
stad Leiden gestigt, gefondeert is in recompense ende belooninge van de vromigheid
ende ongehoorde volstandigheid, die de Burgeren derselver stede in hare twee
belegeringen gedaan ende vertoond hebben, ende als in versoetinge
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van den honger, kommer ende ellende bij deselve overgekomen, geleden ende
gedragen, sonder oit andere recompense te hebben genoten’; maar dit is iets geheel
anders. Hoe veel krachtiger drangreden voor de zaak, die zij voorstonden, zou de
aanhaling eener vooraf gedane belofte geweest zijn! Dat zij daarvan zwegen, bewijst
althans dat zij er niet van wisten. En in dit geval is een argumentum ex silentio van
bijzondere kracht.
Dat niettemin de Leidenaars voor hun betoonde volharding, waardoor heel Holland
behouden was, en voor de schade, door hen geleden, aanspraak mochten maken op
vergoeding en begunstiging, kon door niemand worden ont kend. Toen de stad dan
ook al spoedig verzocht, dat het Hof en de Rekenkamer, die uit den Haag geweken
waren, binnen hare muren, voorloopig voor drie jaren, gevestigd zouden worden,
stonden de Staten, den 8en Dec. 1574, dit gereedelijk in zoo verre toe, dat daartoe
vrijheid aan het Hof ‘tot zijn willen en geliefte’ verleend werd. Maar voordat nog
aan dit besluit uitvoering werd gegeven, kwam een ander plan, dat al een poos in
overweging was, tot eene beslissing, en daarbij was de stad veel meer gebaat.
In het Dietsche Nederland bestond nog altoos geen Hoogeschool; het Vlaamsche
had er een te Leuven, het Waalsche een te Douay, maar aan het plan, meermalen
besproken, om een derde school te Deventer te vestigen, was geen gevolg gegeven.
Thans echter, nadat de Hervorming in Holland en Zeeland haar beslag had gekregen,
was een leerschool voor aanstaande bedienaars des Woords onmisbaar geworden,
en deze diende nu wel in een Hollandsche of Zeeuwsche stad haar zetel te kiezen.
De tijdsomstandigheden schenen zeker voor zulk een stichting weinig geschikt, en
waarschijnlijk zou zij ook
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nog wel een tijdlang in beraad gehouden zijn, ware het niet geweest, dat er juist in
die dagen een vredehandel werd aangeknoopt, die in het volgende voorjaar inderdaad
te Breda is aangevangen. Het scheen gewenscht, voordat de onderhandeling begon,
den Landsheer voor een afgedane zaak te plaatsen en de Hoogeschool te stichten,
ten einde er bij den vredehandel geen sprake kon zijn van het oprichten van iets
nieuws, maar slechts van het in wezen houden van iets dat al bestond. Den 2en Januari
1575 liet de Prins dan ook aan de Staten een bepaald voorstel doen tot het oprichten
eener Universiteit ‘met den allereersten, en aleer in eenige communicatie en besluit
van peys getreden, of dienaangaande gehandeld zou worden.’ Dit was geen verrassing
voor de Staten. Een paar weken te voren waren zij er al op voorbereid, en de steden,
die alle wegens den burgeroorlog in benarde omstandigheden verkeerden, wedijverden
om de school nergens anders dan binnen hare muren gevestigd te krijgen. Van Gouda
weten wij, dat daar reeds den 22sten December, op voorstel van burgemeesters, door
de vroedschap besloten was, ‘in zulke gevallen van stadswege te solliciteeren om de
voorn. Universiteit alhier te hebben’ (van Wijn t.a. pl.). Maar voor Gouda bestond
zeker niet veel kans: voor de aanspraken van Leiden moesten die van elke andere
stad onderdoen, en in het voorstel van den Prins werd Leiden dan ook uitdrukkelijk
genoemd. Zijn Exc. betuigde niet te twijfelen, of de Staten zouden het stichten eener
Universiteit goedkeuren; ‘en daarom alleenlijk resteerende was een bekwame
plaatse,… waartoe sijn Exc. wel van meeninge was die stad van Leiden, op het
believen van de Staten, te ordonneeren.’ Reeds den 4den hechtten de Staten aan dit
voorstel, ook wat den zetel der school be-
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treft, hun zegel, en van den 6den dagteekent, gelijk wij weten, het octrooi of de
stichtingsbrief. Geen woord bij al deze overleggingen van beloften aan Leiden gedaan,
nog veel minder van een keus aan de burgerij aangeboden. De Universiteit was zeker
de belooning voor de betoonde volharding maar geen voldoening aan eene vroegere
toezegging hoegenaamd.
R. FRUIN.

VII. Over het bewaren van het lijk voor het proces bij de Friezen.
Eene merkwaardige plaats wordt door Frauenstädt, Blutrache und Todtschlagesühne,
p. 10, aangehaald uit Thomae Cantipratani Apes, zonder nadere opgaaf van boek of
kapittel. Ik heb ze te vergeefs gezocht in de Midden-Nederl. vertaling, uitgaaf van
1488, bij Peter van Os tot Swolle, in de Bibliotheek der Maatschappij voorhanden,
en even vruchteloos in den Latijnschen tekst, in een incunabel van ongeveer
denzelfden tijd, toebehoorende aan de Koninkl. Bibliotheek. Aan Prof. Pols te Utrecht
dank ik de mededeeling, dat de gezochte plaats te vinden is in de critische uitgaaf te
Douai, van 1627 (waar aangeteekend staat, dat zij niet in alle handschriften voorkomt),
en wel in den aanhef van het IIde boek tusschen het Exempel van Aegidius van Gent
en dat van Guilielmus van Melitona. In haar geheel luidt zij als volgt:
Vidi et alium ejusdem ordinis [Praedicatorum] virum beatum valde longaeva aetate
provectum, Dodonem nomine, Frisionem natione, qui praedicatione sedula tantum
in sua Frisonum gente profecit, ut eam a ferocitate plurimum mitigaret. Ab
antiquissimo enim tempore in consuetudinem immanissimam habebant Frisones, ut,
occiso homine unius cognationis ab altera, occisum corpus non sepeliebatur a
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suis sed suspensum in loculo servabatur et desiccabatur in domo, quousque ex
cognatione contraria in vindictam occisi plures vel saltem unum adversa cognatio
pro morte vicaria trucidaret, et tunc primum mortuum suum sepulturae debitae cum
magna solennitate tradebat. Hunc crudelissimum et inauditum morem dictus frater
in illa gente removit et ad mitiorem statum crebra exhortatione promovit.
Het komt mij waarschijnlijk voor, dat het gebruik, hier beschreven, inderdaad in
Friesland bestaan zal hebben, maar met eene andere bedoeling dan Thomas uit Dodo's
verhaal had opgemaakt, namelijk om het lijk te bewaren, totdat het bij het proces
over den doodslag had gediend. Dat werkelijk oudtijds het lijk, en later ten minste
de rechterhand, bij de rechtsvordering moest worden voorgebracht, is bekend. In het
Sticht van Utrecht ging dit in den tijd van Thomas Cantipratanus nog zoo ver, dat
menige doodslag er onvervolgd en ongestraft bleef, omdat de doodslagers het lijk
hadden weten te verduisteren. Dit getuigt de Roomsch-koning Karel IV uitdrukkelijk
in een brief, bij van Mieris II bl. 763, en het komt ook overeen met hetgeen in de
willekeuren van Amersfoort § XLV wordt voorgeschreven. Uit hetzelfde rechtsgebruik
verklaart ook Wilh. Procurator (in Matthaei Analecta II p. 527), dat de Westfriezen
het lijk van den verslagen graaf Willem II zoo zorgvuldig verborgen gehouden en
elkander bij eede beloofd hadden, het graf aan geen vreemde te zullen wijzen.
R. FRUIN.

VIII. Over de Universiteit te Leiden.
Bij gelegenheid dat ik over de omstandigheden sprak, waaronder de Universiteit van
Holland en Zeeland te
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Leiden was gevestigd, werd mij gevraagd, wanneer en onder welke omstandigheden
de Leidsche Universiteit een Nationale geworden is. Ik wil hierop thans het antwoord
geven. Er is in de eerste Nationale Vergadering over het Hooger Onderwijs en de
Staatsuniversiteiteiten veel te doen geweest, doch intusschen bleef de oude toestand
voortbestaan. Het eerste ontwerp van Staatsregeling van 1797 bevatte de bepaling,
dat er slechts ééne Nationale Hoogeschool zou zijn, met het uitsluitend recht om
graden te verleenen, en dat de Leidsche Universiteit tot dezen rang verheven zou
worden. Doch dit ontwerp werd verworpen, en in het volgende ontwerp, van 1795,
dat door het volk goedgekeurd en wet geworden is, werd bepaald, dat alle instellingen
van onderwijs op den bestaanden voet zouden voortduren, totdat op voorstel van het
Uitvoerend Bewind door het Vertegenwoordigend Lichaam anders beschikt zou zijn.
Geen andere beschikking werd genomen onder al de elkaar opvolgende regeeringen,
totdat den 22 Oct. 1811 Napoleon het vermaarde besluit nam, waarbij de meeste
Universiteiten werden vernietigd, maar die van Leiden en Groningen in wezen
gehouden, zij het ook onder eene andere gedaante. Of bij deze laatste gelegenheid
de kerkelijke goederen, uit wier renten de kosten der Universiteit plachten te worden
bestreden, meteen aan den Staat vervallen zijn, kan ik niet zeggen. Van groot belang
is dit ook, naar mijn gevoelen, niet, omdat de vaste goederen toch al veel vroeger
vervreemd waren, en de opbrengst er van op 's Lands comptoiren belegd was. De
zaak had zich aldus toegedragen. Bij de oprichting doteerden de Staten van Holland
de Universiteit met een som van 8000 van 40 gr., ongeveer met guldens gelijk
staande, en wezen daartoe behalve de bezittingen der kloosters binnen de
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stad nog die aan der conventen van de Bernardinen en de XIM Maagden te Warmond,
van Rodenburg in Zoeterwoude, en van Mariënpoel in Oegstgeest. Al spoedig echter
bleek het, dat uit die goederen geen volle ƒ 8000.- 's jaars te trekken waren, omdat
er vooraf te veel van uitbetaald moest worden voor de beloofde alimentatie der
vroegere Conventualen. Om deze reden namen de Staten den 21 Aug. 1581 het
besluit, dat nog bovendien de inkomsten der goederen van de abdij van Egmond, in
Rijnland, Delfland en Schieland gelegen, met uitzondering alleen van hetgeen daarvan
al vroeger aan Rotterdam was voorbehouden, voorloopig ten dienste der Universiteit
zouden worden bestemd. Het duurde niet lang of een gedeelte dier goederen werd
met goedvinden der Staten te gelde gemaakt. Eene eerste verkooping had in 1592
plaats, en tusschen 1641 en 1648 werd het overige verkocht, zoodat in 1795 de
bezittingen der Universiteit, behalve uit 's Lands Obligatiën, slechts uit eenige tienden
bestonden. Het tijdstip waarop deze aan den Staat zijn overgegaan, die voortaan
rechtstreeks in de behoeften der Instelling voorzag, schijnt van ondergeschikt belang.
Bovenstaande bijzonderheden zijn grootendeels ontleend aan twee bundels van
stukken, in 1696 gedrukt, tijdens een twist tusschen de Curatoren onderling, waarvan
de Bibliotheek onzer Maatschappij een exemplaar bezit, vermeld op den Catalogus
II bl. 499.
R. FRUIN.

IX. Eene der beteekenissen van het woord ‘beleyden’.
Het oudste keurboek der stad Arnhem is in een H.S. van het Archief te Arnhem
bewaard, vermoedelijk geschreven omstreeks 1361. Enkele artikelen daarin voor-
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komende, verdienen aandacht, o.a. een van het jaar 1354, tot opschrift voerende:
‘Van loffenisse in scepenen brieuen.’ Dit regelt de procedure tegen borgen, die hebben
‘ghelauet in scepene brieue mit anderen burghen mit ghesamender hant’. Alvorens
deze kunnen worden gepand, moeten zij zijn ‘ghemaent ende beleyt mit ‘scepene
iersterwerf, anderwerf, derderwerf, vierdewerf.’
Beleyden heeft, naar het mij voorkomt, hier dezelfde beteekenis, als die, vermeld
bij Verwijs en Verdam, Middel-Ned. Wb. in voce 7 γ (1 kol. 834), en die wellicht
in de hedendaagsche rechtstaal zou zijn weer te geven door protesleeren van. De
borg wordt tot viermaal toe aangemaand en telkens wordt van nonbetaling
geprotesteerd.
Dienzelfden zin heeft het woord wellicht in de Rechtsbr. v. Utr. II bl. 34 en
Leidsche Rechtsbr. (uitg. Blok) bl. 25 (vgl. Leidsche Keurb. 1450. II 12).
FOCKEMA ANDREAE.

X. Over de woorden ‘alse assyse’ in het autograaf van Melis Stoke.
Dit is in facs. uitgegeven door het Hist. Gen. De verklaring daarbij gegeven van de
woorden ‘alse assyse’ bevredigt mij niet.
De akte waarin zij voorkomen behelst eene verbintenis van Graaf Willem III, om
zekere onroerende goederen die ‘alse assyse’ zullen worden verkocht, aan de koopers
te vrijwaren.
De woorden kunnen niet wel beteekenen ‘als schadevergoeding’, zelfs dan niet,
als men mag aannemen, dat het woord ‘assys’ ooit den zin van schadeloosstelling
kan hebben. Immers, al is de bedoeling dat de koopprijs aan de
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getrouwe poorters ten goede zal komen als schadevergoeding, men drukt zeker die
bedoeling niet uit door te zeggen, dat de goederen als schadevergoeding zullen
worden verkocht; deze uitdrukking zou zelfs geen gezonden zin opleveren. Er bestaat
trouwens volstrekt geen grond om aan te nemen dat assys hier iets anders beteekent
dan accijns.
De accijnsen plachten te worden verkocht publiek, met inachtneming van bepaalde
formaliteiten (vgl. o.a. Matthijssen blz. 173: ‘Als men der steden goeden vercopen
of verhuren sal, dat sal men doen bi rade des ghemeens gherechts, ende dat sal men
doen ropen ende condighen mitter steden bode overal langs der steden. Ende die
borgemeesters sullen daarmede openbairlic te love ende te bode sitten, ende alle
voirwaerden ende zaken bescheideliken onderscheiden, ende die doen bescriven met
des clercs hant; ende verhuiren die of vercopen der steden ecsyse, capen, ierboeten
ende ander goeden, op sulc recht van betalinghe, als van outs gewoenlic is ende
onderspreken bescheideliken, wes den huerman of coper sculdich is van der steden
goeden, die hij huert of coept, te hebben ende tontfangen, ende nemen borghen van
den huerman, ende coper, aldair die stede, bij goetdenken des gerechts, wel an bewairt
ende gehouden is. Ende die dair meest om geven wil, sal die naeste wesen’).
Zooals men nu kon verkoopen met inachtneming van de formaliteiten voor den
verkoop van goederen van minderjarigen voorgeschreven (‘alse men weeskinderengoet
verkoopt’, ‘alse weeskinderen goed’, vgl. Rotterdam o.k.a. 97), zoo kon men ook
verkoopen ‘alse assyse.’
En men kon voldoenden grond hebben, verschillende formaliteiten in acht te
nemen, men kon die b.v. ver-
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langen, ten einde den verkooper tot vrijwaring te kunnen verplichten.
Om een enkel voorbeeld te noemen, Oudewater, N.K. art. 79 (Kinschot, bl. 576):
‘Voort yemand die eenige huysinge ofte erve verkoften, ende daar waarborch of
begeert worde, soo sal men daar of doen drie geboden voor den stedehuys tot drie
sonnendagen achtereen, of daar yemant waar, die aan die huisinge ofte erve yets te
seggen hadde, dat hij dat bij de gerechte brengen soude, of men sal daar geen recht
van doen, ende daar boven verwaarborgen met sulcke borgen, daar die van den
gerechte kennen sullen, daar die koper aangehouden sal wesen.’
Bij dergelijken publieken verkoop met voorafgaande afkondiging, o.a. dien van
de accijnsen, plegen ook aan den verkooper bijzondere rechten te zijn toegekend,
o.a. het recht van parate executie. Welnu, bedrieg ik mij niet, dan zegt in de
onderhavige akte de graaf: ik neem de vrijwaring van de bedoelde goederen op mij,
mits die zijn verkocht niet onderhands, maar publiek met inachtneming van die
formaliteiten die men heeft te vervullen bij den verkoop der accijnsen; m.a.w. ‘alse
assyse.’
FOCKEMA ANDREAE.

XI. Het bewaren van het lijk eens verslagenen bij de Friezen, volgens Thomas
Cantipratanus (Apes).
Eene plaats van Thomas Cantipratanus (Apes) luidt aldus:
‘Ab antiquissimo tempore in consuetudinem immanissimam habebant Frisones,
ut occiso homine unius cognationis ab altera, occisum corpus non sepeliretur a suis,
sed suspensum in loculo servaretur et desiccaretur
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in domo, quousque ex cognatione contraria in vindictam occisi plures vel saltim
unum adversa cognatio pro morte vicaria trucidaret et tunc primum mortuum suum
sepulturae debitae cum magna pompa tradebat.’
De vraag is geopperd, of die plaats niet kan bedoelen, dat de doode niet werd
begraven, alvorens men den dader had opgespoord en met het lijk tegen hem geklaagd.
Dit komt mij onwaarschijnlijk voor, ook na herlezing van de plaatsen in de Friesche
Wetten, die over moord en doodslag handelen:
10. De aangehaalde plaats zegt, dat de begrafenis eerst geschiedt nadat een of meer
uit de familie van den doodslager zijn gedood. Nu kan eene klacht in rechte nooit
leiden tot vredeloosheid van den bloedverwant des daders, en zelfs het leven van den
naam van den doodslager of moordenaar zelven zal door die aanklacht in den regel
niet in gevaar komen; immers bij de Friezen gold oudtijds de regel (XVIe kest) dat
ieder zijne misdaad met geld mocht boeten, en bij de Wenden werd van dien regel
niet afgeweken met betrekking tot moord en doodslag; evenmin in de meeste latere
middeneeuwsche Friesche bronnen.
20. De regel, dat men wegens doodslag en moord niet kon aanspreken dan ‘den
dooden te jegenwoorde’ gold, meen ik, in Friesland niet.
In het Westerlauwersche fragment ‘over het weergeld’, vermoedelijk uit de 13de
eeuw (Richth. 410), komt een zeer uitvoerige dingtaal over doodslag voor, waarin
van de tegenwoordigheid van het lijk geen spoor is.
Naar de Langewolder keuren van 1250 (Richth. 367) wordt c.q. het feit van den
geweldigen dood bewezen door ‘ses eeden syns naesten lijves de den doodslach
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besien en beschouwet hebben.’ Ware met het lijk geklaagd, dan zou het feit
ongetwijfeld zijn bewezen door de verklaring van redgen of gerichtsluiden.
Naar het Ommelander Landr. van 1448 § 26, kon men zeker tegen iemand klagen
zonder het lijk (Rh. 323). Immers, werd een gewonde dood gevonden en vermoedde
men niet wie de dader was, men mocht ‘ropen over dat graf, en de worde de dader
dan niet besatt, soe sal men dat daer nae holden voer moert.’
Naar het algem. Fr. Landrecht uit de 11de eeuw (Lr. VIII. Richth. 55) is het
bewijsrecht verschillend, naarmate de doode al of niet wonden heeft. Heeft hij die
niet, de beklaagde mag zelftwaalfde onschuld zweren; heeft hij die wel en bekent de
beklaagde dit, zoo mag de klager zweren met eedhelpers.
Er wordt hier blijkbaar niet verondersteld dat het lijk tegenwoordig is, want dan
zou de bekentenis van den beklaagde niet zijn genoemd als het eenige bewijsmiddel
voor het bestaan der wonde.
Slechts bij twee Friesche stammen blijkt van eene bijzondere beteekenis van het
aanklagen over het open graf.
De Emsinger doemen van 1312 zeggen (in a. 2 Richth. 185): wordt er een doode
gevonden en vinden zijn kerkheer en zijn rechter eene wonde in zijn lichaam of een
ander teeken van geweldigen dood, zoo moeten des dooden verwanten iemand
beschuldigen over het open graf; doen zij dit niet, zoo mag een later aangeklaagde
zijne onschuld bewijzen.
In den Brockmer brief, 13de eeuw, lezen we § 178 (Richth. 176) dat de
bloedverwanten de aanklacht (met 12 eeden zullen doen ‘uper bere and uper benke
and uper epene grewe, alsa fir sa ma jeld hebba welle’ (vermoedelijk is hier hetzelfde
bedoeld als in Ems. D. 2; de rechten van
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beide stammen toonen groote verwantschap). Nu is het zeer goed mogelijk, dat men
bij de Broekmers en Emsingers, met het oog op het bewijs, soms de begrafenis van
een verslagene heeft uitgesteld, totdat men meende den schuldige te kennen, maar
wat men door de aanklacht, door het proces verkreeg was geld, en de plaats uit de
‘Apes’ spreekt van geheel iets anders. Bovendien, ook bij deze stammen klaagde
men bij de begrafenis, en de ‘Apes’ spreken van begrafenis na de wraakoefening.
Waar nu de wraakoefening op zichzelf niets onwaarschijnlijks heeft, blijf ik
voorloopig met Frauenstädt, Blutrache u. Todtschlagsühne bl. 10, aan wien ik de
plaats ontleende, van gevoelen, dat het Friesche gebruik niet behoeft verklaard te
worden uit het Middeleeuwsche strafprocesrecht alleen.
FOCKEMA ANDREAE.

XII. Rapport van eene zending aan den Prins van Oranje.
Rapport door den Utrechtschen burgemeester Aart Dirksz van Leyden, in Februari
1579 gedaan te Antwerpen, van zijne zending, namens de gedeputeerden der
Geünieerde Provinciën, naar den Prins van Oranje, om van dezen goedkeuring en
acte van adhaesie voor de Unie van Utrecht te verkrijgen. Van dit stuk, waarvan een
oud afschrift of minuut in het Rijks-Archief in de Prov. Utrecht aanwezig is, bezit
ik een zeer nauwkeurige kopie van Mr. J.A. Grothe. Het stuk zal in het door het Hist.
Gen. uit te geven vervolg op Bondams Bundel van onuitgegeven stukken worden
gedrukt.
Het is daarom van belang, omdat er uit blijkt, hoe de Unie in die dagen algemeen
beschouwd werd als tegen de Katholieken gericht, zoodat ook de Prins daarom voor-
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loopig weigerachtig bleef om toe te treden, niettegenstaande hij zelf, zooals Leiden
hem te gemoet voerde, de zaak had op touw gezet. De Prins verklaarde geen vrede
te kunnen hebben met de bepalingen, die er toe leiden konden, dat kloosterlingen en
andere bezitters van prebenden konden huwen en tevens uit de bezittingen van hun
klooster of uit hunne prebenden konden worden onderhouden. Wel beweerde Leiden,
dat dit volstrekt niet de bedoeling was, maar de Prins bleef zijne weigering volhouden,
en is ook eerst in Mei toegetreden. Waarschijnlijk heeft de toen voltrokken afscheiding
der katholieke Walen hem verder verzet als noodeloos doen voorkomen. Daarenboven
hadden de door hem gewraakte artikelen niet het gevolg, dat hij er van gevreesd had,
en had de Unie toen een zuiver politiek karakter, nl. dat eener nadere vereeniging
der Noord-Nederlandsche gewesten, zooals hij bedoeld had, verkregen.
P.L. MULLER.

XIII. Een portret van Dirck van Bronckhorst † 1574.
De Heer du Rieu had eene photographie ontvangen naar eene schilderij, door Zijne
Koninklijke Hoogheid Albert van Pruisen aangekocht te 's Hage, voorstellende Prins
Willem I liggende op zijn sterfbed. De schilderij is in grauw geschilderd en
waarschijnlijk uit een grooter doek gesneden. Sommige bijzonderheden in de
voorstelling deden hem twijfelen of de schilderij wel het portret van den Prins
voorstelde. Daar echter de schilderij afkomstig zou zijn uit de nalatenschap van wijlen
baron van Heemstra van Froma tot Eibersburen en zeer zeker op Leiden betrekking
had, zoo gaf hij de photographie aan het Sted. Museum ten geschenke.
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Nu is het de vraag, wie de persoon zijn kan, die hier is afgebeeld. Hij is dood, ligt in
harnas met hermelijnen mantel als te pronk, of op een praalbed. Op de borst drukt
hij het wapen van Leiden; aan den mond is een straalbundel aangebracht, met de
spreuk: ‘houd het mijn Leiden.’ Het hoofd is gelauwerd. Het geheel dateert van het
laatst der 16de eeuw.
De persoon moet dus voorstellen een krijgsman of hooggeplaatst edelman, die
roem behaalde en in Leiden of voor Leiden streed, stervende voordat het beleg was
afgeloopen, en met vorstelijke eer ter aarde besteld.
Deze man kan niemand anders zijn, dunkt mij, dan Diderick van Bronckhorst,
‘Raet Ordinarys in den provincialen hove van Hollandt, ende Commissarys van wege
sijn der Excell. binnen der voorss. stede (van Leiden)’ [Oude verhalen I] waarvan
Prof. Fruin zegt [Het beleg’ enz. p. 63]: ‘Bronckhorst regeerde alleen met het gerecht,
en daarmede ook niet meer dan noodig was. Aan Douza en van Hout beklaagde hij
zich telkens over de regenten, en hij had er ook zijn Excellentie over geschreven.
Hij had gewenscht ze geheel ter zijde te schuiven. Maar zijn tijd was voorbij. De
pest had hem aangegrepen, en op het doodsbed geworpen. Den 6den September
tusschen 11 en 12 uur stierf hij’. Douza met Jacob van der Does volgde hem op in
het bewind. Bronkhorst woonde op de Breestraat over de Koornbrugsteeg in het huis
‘het Hof van Holland’, nu door Dr. Zaalberg bewoond.
Tijdens het beleg woonde hier de Wed. van Jan Adriaen van Naaldwijk,
Jonckvrouwe Alyt van Bloemendaal; vóór deze, de uitgeweken, welbekende Jonckheer
Joh. Woutersz. van Matenesse (van Vloten, ‘Nalezing’ 7). Uit deze woning werd het
lijk naar de Pieterskerk gebracht, en daar met militaire eer, dicht bij het koor,
begraven.
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Deze geschiedenis kan men uitvoeriger lezen bij van Vloten, ‘Nalezing’, pag. 26.
Uit dit alles blijkt voldoende, wie Bronckhorst was, en dat op geen enkelen
gestorvene in Leiden, tijdens het beleg, deze afbeelding beter kan wijzen dan op hem.
Wij zien in dezen doode dus het nog niet bekende portret van Dirck van Bronckhorst.
W. PLEYTE.

XIV. Over twee blaadjes perkament, met Latijnsche verzen beschreven; twee
oude Schoolboeken.
Het eerste stuk is afkomstig van een rekening van het Heilige-Geesthuis, uit het laatst
der vijftiende eeuw, waaroom het als rug bevestigd was; het is 4 pagina's groot en
behoort tot een of ander boek over de Grammatica. Het bevat synonymen en
equivocen, gelijk men die vindt in Papias en Garlandus, doch een bekend stuk is het
niet; het is geschreven in verzen; op iedere pagina 24.
Pagina 1, 6e regel van onderen, begint een rubriek in rood. Op pag. 3, evenzoo de
zevende regel van onderen. b.v. Hic incipit.… api. En dan leest men den
eerstvolgenden regel:
‘Prora pri | or pars | est na | vis pars | ultima | puppis.’
Verder handelt deze tekst over een schip en zijn deelen.
Tot de synonymen behooren pag. 11 regel 3 van boven:
‘Est dis | cus lu | dus, dis | cus quoque | regia mensa
Discus | scutel | la, ter | sit discus quoque | mappa.’

Het andere blaadje is afkomstig van den rug van eene lijst van Weeskinderen van
1529, en is gedrukt; het boveneinde is afgeknipt, zoodat het juiste aantal regels
onbekend is.
De eerste en tweede pagina bevatten 23 regels, de
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derde 20 en de vierde 19. Op den derden regel onderaan leest men:
E super | i long | am dat | decli | natio | quinta |
quando vo | calis pre | it e | sed e | am brevi | abis
Consona | si pree | at dic | ergo | rei spe | ciei.

Ook dit stuk is in verzen geschreven.
Na een onderhoud met den Heer Dr. M.F.A.G. Campbell kan ik verzekeren, dat
het een deel is uit de Grammatica van Gallus, waarvan eene editie van 1492 op de
Bibliotheek te Leiden aanwezig is. In het boek van Holtrop zijn enkele bladzijden
afgebeeld. Het boekje bevat, behalve een commentaar, den tekst van het oude drukje,
doch dikwerf in eene zeer verschillende lezing. De volledige titel is ‘Alexandri
Grammatica’, te Parijs gedrukt door den boekdrukker Michael Niger (Zwart) op de
Pont St. Michel 1492. Een dergelijke uitgaaf is op de Koninklijke Bibliotheek in den
Haag aanwezig, en draagt het jaartal 1487.
Daar ons drukje den commentaar mist, acht Dr. Campbell het veel ouder dan deze
drukken, en plaatst het ongeveer tusschen 1460 en 1470. Het is gedrukt met de letter
der zoogenaamde Costerianen, vermoedelijk in Utrecht. Vergelijk Spectator en
Adversaria. Februari 1886.
Het blaadje bevat pag. 1 V. 6 verso tot l. 7 verso te beginnen met ‘quaestio sit.’
Pag. II bevat jungit tot m. 1 ‘Ibi cernas’, en mist 7 regels.
Pag. III N0. 1 verso ‘plus quam perfectum’ tot N0. 2 verso.
Pag. IV mist 6 regels.
De zevende begint met ‘cum liquida’ N0. 3 tot ‘additur’ N0. 4. Het bestuur van het Heilige-Geest- of Arme wees- en
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kinderhuis heeft de stukjes in bruikleen afgestaan aan het Stedelijk Museum.
W. PLEYTE.

XV. Woonplaats van Dirck van Bronckhorst.
Uit de verkoopacten van het huis, thans door den Heer P.L. Driessen bewoond blijkt,
dat het Hof van Holland tijdens het beleg een herberg was, door de Milde, Cornelis
Willemsz bewoond, dragende toen den naam van de Gulden Hoorn; later in 1601
heette het huis reeds het Hof van Holland.
Bronckhorst is dus in dat huis gestorven, een herberg. Om die reden is misschien
later de naam van het huis, vroeger de Gulden Hoorn, veranderd in ‘Hof van Holland.’
1511.

12 Januari in bezit van Stijntje Gerrits,
dochter
van Arkels erfgenamen.

1511.

12 Februari. Dezelfde erfgenamen
verkoopen een
halven gouden Engelschen Nobel à 25
placken op
het huis van Thomasz Schot, tusschen
Pieter de
Grebber en Geertruyt Pieter Heynrix
Ottensz weduwe.

1523.

13 Aug. Jan. Vrankensz van Alkemade
en Jan
Claes Alewijnsz, verkoopen aan Adriaen
Gerrytsz
een huis, waarop de Heilige Geest 10
schellingen
heeft.

1524.

27 Aug. De Heilige Geest verkoopt de 10
schellingen. In plaats van Pieter de Grebber
wordt genoemd Jfr. Alydt Pieter, die Grebbers
weduwe.

1549.

Een huis verkocht 6 Februari, tegenover
de Breed-
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straat naast Adriaen van Naaldwijk, aan
David
Ebertsz Voorspranck; het belent aen
Geryt Boekelenz buitenwegh.
1554.

Verkoop van een huis aen Geryt Bockels
buitenwegh door Geryt Adriaensz v.d. Sile.
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1561.

Afkoop van den halven Nobel à ƒ 35.van 40 gr.

1601.

Verkoop van Willem Corneliszoon,
Waard in 't hof
van Holland, aan Jan Gerytsz
Buitenwegh, een erf.

1611.

29 Maart. Over een servituut op dit huis.

1611.

8 Mei. Cornelis van Achthoven (kapitein)
gehuwd
met Martgen Cornelis, Weduwe van
Wijlen Cornelis Huygensz Gael, contracteert over
een scheidingsmuur met J.G. Buitenwegh.

1630.

E. Buitenwegh verbouwt het huis.

1681.

J. van Kerchem licht een brief van het
huis van
Zal. Jufvr. Machteld van Buitenwegh.

1730.

Elisabeth Betina Saagmans, Weduwe van
Mr. J.
A. Cunaeus requestreert omtrent den stal.

1746.

Contract omtrent een goot.

1749.

Verkoop van het huis door de erven
Cunaeus.

1750.

Overdracht aan Mr. Cornelis Speelman.

1787.

Aan J. Gael.

1847.

Op de Weduwe Gael.

1863.

Op den Heer P.L. Driessen.

Deze acten zijn alle in bezit van den Heer Driessen.
W. PLEYTE.

XVI. Een familie-portret door Bernhard Fabritius.
Door den Directeur van 's Rijks Museum te Amsterdam heb ik een photographie
ontvangen, naar een schilderij van Bernhard Fabritius.
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Een architect, met hoogen hoed met breeden rand, zit naast een vrouw met een
kind op den schoot; het kind heeft om den hals een penning met L.W.v.H. Ae. 1.
2/12 en een wapen ; onderaan de schilderij 30 Sept. 1658(?). Het stuk vertoont in
het verschiet een gebouw met re-
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naissance-gevel, uit het midden der 17de eeuw, en daarnaast een ander met een
cocanje-mast en de Nederlandsche vlag. Men was van meening dat dit gebouw 's
Gravestein te Leiden voorstelde, en het portret, dat van Van der Helm en familie.
L.W.v.H. te lezen, Lodewijk, Willemszoon van der Helm.
Dit komt mij onwaarschijnlijk voor, daar 10. 's Gravestein in 1571 is verbouwd;
20. het gebouw er niet mede overeenkomt; 30. de omgeving van het gebouw geheel
verschilt; 40. dat L.W.v.H. geen verkorting is van L. Wz. v.d.H. Eerder zou ik aan
een Hoogstraten denken, waar de andere Fabritius zoozeer mede bevriend was, dan
aan onzen architect, waarvan het niet zeker is, of hij 's Gravestein wel heeft gebouwd.
W. PLEYTE.

XVII. Over kinderprenten.
De kinderprenten en hunne plaats in de opvoeding is reeds door Dr. Schotel ter sprake
gebracht, en na hem is in de verschillende Catalogi van boeken of tentoonstellingen,
die omtrent het eerste onderwijs van het kind de voorwerpen vermelden, een en ander
aan den dag gekomen, dat onze aandacht verdient. Ik wijs op enkele prenten, die
minder bekend zijn, en een schakel aanbrengen in de keten, die de
ontwikkelingsphasen in de opleiding van het kind, als even zooveel schalmen verbindt.
De teekenpen als hulpmiddel om de gedachte uit te drukken is ouder dan de schrijfstift,
ouder dan de taal. Het is het eenige middel voor den in wilden staat levende, of liever,
voor den natuurmensch, om de gebeurtenissen in het geheugen terug te roepen. Men
beeldde in beeldschrift alles af, wat men waarnam of doorleefde;
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gansche geschiedenissen. Voor het kind dat nog niets kan lezen, komt daarvoor de
prent met de geschiedenissen in de plaats, zooals van mijnheer en mevrouw
Croquemitaine, Jan de Wasscher, Klein Duimpje, Roodkapje, enz. Het vertelde
verhaal las het kind af van de prentjes. Tot dat zelfde doel dienden de prentenbijbels,
die voorloopers der drukkunst. Uitdrukkelijk wordt verklaard door een der pausen,
dat dit brengen in beeld zoo geschikt is voor het onontwikkelde volk en de
geestelijkheid, om de feiten der H. Schrift te onthouden en in te prenten. Men teekende
de feiten op schilderijen of op muurwerk, eene gewoonte, die de wanden der stulpen
voorzag met de bijbelsche geschiedenis, op tegels, in blauw of bruin geteekend. De
rederijkers brachten de prenten mede op de kermissen, en zoo kwamen wij in het
bezit van de eerste afbeeldingen der graven van Holland en Zeeland, die zij in optocht
voorstelden en waarvan zij de geschiedenis vertelden, staande voor hunne kermistent.
Doch niet alleen deze geschiedenissen, waaraan geen bepaalde leesmanier
verbonden was, werden in prent gebracht. Spreuken en spreekwoorden stelde men
evenzoo voor. Uitdrukkingen als: ‘hij draagt den dood in zijn boezem’, of: ‘het past
als een tang op een varken,’ werden plastisch voorgesteld en onthouden. Ik ken thans
twee dezer prenten, beiden op het Stedelijk Museum te Leiden bewaard, die zulke
spreekwoorden in beeld voorstellen.
Veel meer het vernuft scherpende, waren echter de leesoefeningen in beeldschrift,
waarbij het beeld slechts den klank van het woord voorstelt; b.v. een viool, een vedel,
een veel, voor het bijwoord veel enz. Op die wijze schreven de Rederijkers hun
spreuken in de blazoenen. Men vindt daar verschillende voorbeelden van, in de
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‘Spelen van Sinnen’, een oud boekje, op de bibliotheek van de Maatschappij der
Ned. Letterkunde bewaard.
Twee prenten kwamen mij in handen; de eene ontving ik van Mr. Boeles te
Leeuwarden, eene gansch onbekende; de andere van den Heer Frederiks, eene reeds
bij Schotel vermelde.
De plaats, die deze verschillende hulpmiddelen in het onderwijs bekleeden, is naar
het mij voorkomt een eereplaats, eene van hoog gewicht voor de regelmatige
ontwikkeling van het kind. Zij volgen de historische ontwikkeling van de uitvinding
van het schrift, van beeldschrift tot syllabeschrift en klankschrift. Zij kunnen den
hedendaagschen paedagoog, die deze zelfde normale ontwikkelingsmethode voorstaat,
van veel dienst zijn.
W. PLEYTE.
Overeenkomstig het medegedeelde in de noot op blz. 59 volgt hier thans ten slotte
eene bijdrage, door Prof. J.J. Van Toorenenbergen aan de Commissie toegezonden
en door haar achter deze Bijlagen opgenomen.

De verhouding van den Franschen tekst der summa der Godliker Scrifturen
tot de Oeconomica Christiana en tot den Neder-landschen tekst.
Met weemoed vat ik nog eens de pen op, om eenige rekenschap te geven van de
vervulling der belofte, welke ik aan wijlen den Heer Wybrands vóór weinige maanden
deed: t.w. in de Oeconomica Christiana na te gaan, of de uitbreidingen in den
Franschen tekst
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der Summa ook geheel of gedeeltelijk blijk gaven van eene nauwere en eigene
betrekking tot het Latijnsche geschrift. Indien dit het geval was, dan zou daaruit eene
reden kunnen worden afgeleid voor de vraag, of wellicht dit laatste van Franschen
oorsprong is. Eene nauwkeurige vergelijking heeft mij doen zien dat de bedoelde
uitbreidingen niets bevatten, dat aan de Oeconomica is ontleend. Het zijn òf enkele
woorden tot verduidelijking (soms tautologieën), òf nieuw aangevoerde bijbelteksten,
òf uitvoerige invoegselen, die soms den zin en den samenhang bederven, een paar
malen eene of twee bladzijden groot. Het is der moeite niet waardig, ze hier over te
schrijven. Ik kan de verzekering geven, dat zij nooit zelfs een weerklank doen hooren
op het een of ander dat in de Oeconomica gezegd is.
Wèl leveren die uitbreidingen nieuwe bewijzen op voor mijne bewering, op het
voetspoor van het aanvankelijk reeds door Prof. Benrath aangewezene, dat de Fransche
tekst eene vertaling (met uitbreidingen) is van de Nederlandsche Summa. Een paar
voorbeelden. In de Summa der Godl. Scrift. staat doorgaans God, wanneer van Jezus
Christus gesproken of een woord van Hem aangehaald wordt; in La Summe de
l'escripture lezen wij dan geregeld Jésus Christ, of l'Evangile. In het 6e Hoofdstuk
verzaakt de Fransche bewerker zijn regel en vertaalt nu blijkbaar letterlijk:
‘Aldus in ons selven en

‘Parquoy nous ne nous

sullen wi niet gloriëren, want

glorifierons point en nous

God wil niet hebben dat wi

mesmes, mais en dieu seul.

hem dienen sullen om loen,

Car dieu ne veult point que

als knechten, maer hi wil

le cherchions pour loyer,

hebben dat wi hem liefheb-

comme servants, mais veult

ben sullen als kinderen ha-

que laymions par charite,
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ren vader, want hi heeft

sans rien desirer que a luy

selve geseyt tot sijn apos-

complaire. Car il a mesmes

telen int. XV ca. van sint

dit a ses apostres: Je ne

Jans Evangelie: Ick sal u

vous appelle point mainte-

voertaen voor geen knechten

nant seruiteurs, etc. Et dieu

houden, enz. Ende op een

dit par le Prophete a son

ander stede sprak God tot

pere celeste: je annonceray

sinen hemelschen Vader in

ton nom a mes freres.’

den XXIen psalm’, enz.
Nog een voorbeeld voeg ik hierbij, waaruit blijkt dat de Fransche vertaler den
Nederlandschen tekst bewerkte en bedierf: het is uit het 23e Hoofdstuk.
‘Want een vrou en kan

‘Et les parents ne poeu-

God gheen grooter dienst

uent faire plus grand seruice

doen dan dat si haer kin-

a dieu, que-de bien ap-

der wel instrueert ende leert.

prendre et enseigner leurs

Sinte Pauwels seyt tot sinen

enfants. Car en ce gist grand

discipel Timotheüs in die

vertu et par ce poeut on sin-

j. epistel int ij. cap.: Een

gulierement complaire a dieu.

vrouwe sal behouden worden

Car sainct Paul dit: La

doer haer kinderwinnen, ist

femme sera sauluee par la

sake dat si inden geloue

generation de ses enfants,

blijft.’

si elle demeure’ etc.

Uit deze voorbeelden (die ik met vele dergelijke zou kunnen vermeerderen) ziet
men tevens, van welke gehalte de invoegselen in den Franschen tekst zijn.
Er was nog iets, hetwelk den Heer Wybrands aan Frankrijk deed denken in
betrekking tot de Oeconomica. Het was, dat daarin driemaal de H. Martinus wordt
aangehaald, zooals ik in mijne Inleiding zelf opgaf, ‘nu eens als de overwinnaar in
den strijd des geloofs, dan als de voor den hemel toebereide christen, of ook als het
geëerbiedigd hoofd eener geestelijkheid (in Galliarum
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ecclesiis) uit zijne kloosterlingen gekozen.’ (Oec. Chr. p. 27, 45, 48.) Ik meende en
denk nog zoo, dat dit veeleer van eene woon- of werkplaats aan den voet van Utrechts
Dom getuigt. Was ook niet al het land, dat aan den Bisschop van Utrecht onderworpen
was, bijna geheel Noord-Nederland, het land van St. Maarten? - Voorts hechtte mijn
ontslapen recensent er aan, dat de vinea vermeld wordt als werkplaats van den
landman (op bl. 91 en 92) nevens de ‘uberes segetes.’ Op zijne vraag: ‘Doet dit niet
denken aan Frankrijk?’ zou ik nu willen antwoorden dat het mij doet denken aan een
ijverig gebruik van geschriften, waarin vinea als synoniem met villa, hortus gebruikt
wordt (zie Ducange, Glossarium i.v.), vooral bij een schrijver, die, waar hij het
‘opificum vulgus’ van zijn land opsomt, slechts spreekt van ‘textores, sutores,
piscatores, agricolae, nautae, atque si qui sunt alii’ (p. 85).
Kortom, waarheen ik mij wend, ik vind slechts bevestiging van hetgeen ik beweerd
heb, t.w. dat de Fransche tekst der Summa uit het Nederlandsch is vertaald, en dat
er geen ander dan een middellijk verband is tusschen dien tekst en de Oeconomica
Christiana, welke laatstgenoemde, bij nader onderzoek, waarschijnlijk wel aan ons
vaderland zou zijn toegewezen door den gestrengen navorscher, wiens heengaan wij
te betreuren hebben.
J.J. VAN TOORENENBERGEN.

V.
De Commissie van Stemopneming, uit de Leidsche Leden door de Maandvergadering
van Mei gekozen, be-
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stond uit de Heeren Dr. P.J. Cosijn, Mr. S.J. Fockema Andreae, Dr. W.C. Van Manen,
Emile Seipgens, F.S. Van de Pavord Smits, en den Secretaris. De Heer Van de Pavord
Smits, door den Voorzitter uitgenoodigd, brengt nu het volgende verslag uit: Er waren
ingekomen 241 biljetten, waarvan 7 te laat; het getal geldige stemmen bedroeg dus
234. Gekozen zijn tot

Binnenlandsche Leden:
H.J. Allard, te Maastricht.
V. Becker, te Oudenbosch.
Dr. A. Beets, te Leiden.
J.C. Boers, te Delft.
G.M. Boissevain, te Amsterdam.
Mr. D. Van Eck, te 's-Gravenhage.
M. Henriquez Pimentel, te 's-Gravenhage.
Dr. J. De Jong, te 's-Gravenhage.
Dr. H.G. Kleyn, te Wijngaarden.
A. Loosjes, te Amsterdam.
H.W. Van der Mey, te Hees.
R. Van der Meulen, te Rotterdam.
J.A. Ort, te Breda.
Armand Sassen, te Amsterdam.
A.J. Servaas van Rooyen, te 's-Gravenhage.
T.N. Van der Stok, te Heerenveen.
Dr. G.J. Vos Azn., te Amsterdam.
R W.P. De Vries, te Amsterdam.
Dr. S.G. De Vries, te Leiden.
Dr. G.A. Wilken, te Leiden,

En tot Buitenlandsche Leden:
Prins Roland Bonaparte, te Parijs.
G. Edmudson, te Southall (Middlesex).
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M.J. Lameere, te Gent.
A. Lefèvre-Pontalis, te Parijs.
De Voorzitter betuigt aan de Commissie den dank der Vergadering.

VI.
Na de pauze heropent de Voorzitter de vergadering: volgens punt VI van den
Beschrijvingsbrief is aan de orde de mededeeling van het Bestuur omtrent de uitgave
van het Glossarium van den heer Stallaert. De Voorzitter verklaart evenwel, dat hij
niets heeft toe te voegen aan hetgeen hij dienaangaande in de openingsrede heeft
gezegd. De vergadering gaat alsnu over tot punt

VII.
Voor de verkiezing van een lid des Bestuurs, in plaats van Dr. A. Kuenen, die met
1 Oct. als zoodanig aftreedt, is door de Maandvergadering een dubbeltal gesteld,
bestaande uit de heeren Dr. C.P. Tiele en Aem. W. Wijbrands. De eerstgenoemde
wordt gekozen, doch i s niet ter vergadering aanwezig.

VIII.
Uit het dubbeltal voor Secretaris-Bibliothecaris, bestaande uit de heeren Dr. A.
Kluyver en Dr. W.G.C. Bijvanck, wordt de eerstgenoemde gekozen, die zijne
benoeming onder dankzegging aanvaardt.
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Bij rondvraag deelt de Heer De Vries namens den Burgemeester van Leiden mede,
dat het Van-der-Werfpark op dezen dag voor de Leden is opengesteld. Deze
mededeeling wordt met applaus ontvangen.
De Heer Dyserinck bericht, dat hij aan de bibliotheek ten geschenke zal geven
eene volledige verzameling der geschriften van Cd. Busken Huet, zooals zij
oorspronkelijk zijn verschenen. Die bouwstof voor den toekomstigen biograaf zal
hij nog vermeerderen met eene verzameling van al wat er na Huet's dood over dezen
is geschreven. Hij verklaart zich ook bereid op eene der aanstaande
wintervergaderingen eene bijdrage over dit onderwerp te leveren.
De Voorzitter betuigt voor deze geschenken den dank van het Bestuur.
De Heer Van den Bergh geeft ten geschenke Schleicher's Litauische Märchen,
Sprichworte, Rätsel und Lieder, waarvoor door den Voorzitter wordt dankgezegd.
De Heer Krelage betreurt het, dat de buiten Leiden gevestigde leden niet worden
uitgenoodigd tot de Maandvergaderingen, en verzoekt het Bestuur te willen overwegen
in hoeverre daarin verandering kan worden gebracht.
Bij monde van den Voorzitter verklaart het Bestuur zich hiertoe gaarne bereid.
De Heer Gram zou het wenschelijk achten, dat er vanwege de Vergadering een
adres werd gericht aan den Gemeenteraad van 's-Gravenhage, houdende het verzoek,
de Veenlaan, waar Mevr. Bosboom-Toussaint heeft gewoond en gewerkt, te herdoopen
in Bosboom-Toussaintlaan. Na eenige beraadslaging wordt goedgevonden aan het
Bestuur in deze zaak volkomen vrijheid van handelen te verleenen1.

1

De bemoeiingen van het Bestuur zijn overbodig geworden, sedert vernomen is, dat op
denzelfden dag door den Gemeenteraad in dien zin is beslist.
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De Heer Vorsterman van Oyen verklaart bezwaar te hebben tegen een gebruik der
tegenwoordige spelling, volgens hetwelk lidwoorden en voorzetsels in eigennamen
met eene hoofdletter worden gedrukt. Reeds naar aanleiding van de candidatenlijst
van 1885 heeft hij dezelfde opmerking gemaakt op de vorige Algemeene Vergadering.
De Voorzitter meent, dat te dien opzichte verschil van gevoelen kan bestaan.
Daarna betuigt de Heer Campbell aan den Voorzitter dank voor de leiding der
Vergadering, die hierop wordt gesloten.
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Mededeelingen gedaan in de Vergaderingen van
de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1885-1886.
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Nederlanders, Studenten te Heidelberg door Mr. J. de Wal.
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Gedurende de laatstverloopen twintig jaren is herhaaldelijk en van meer dan eene
zijde bij mij aangedrongen op de mededeeling van eene zoo veel mogelijk volledige
lijst der Nederlanders, die zich te Heidelberg op de studie der wetenschappen hebben
toegelegd. De proeve, die ik in 1863 door de welwillende tusschenkomst van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde mocht openbaar maken, was blijkbaar
onvolledig, deels omdat daarin al wat het tijdvak van 1386 tot 1544 betreft, was
achterwege gelaten, deels doordien mij menige naam was ontsnapt, die niet had
mogen ontbreken. Uitvoerig had ik in de Inleiding voor die uitgave de bezwaren
aangewezen, waarmede men bij de raadpleging en ontcijfering van dergelijke
Matriculae te kampen heeft. Nog was het eerste vijftal jaren na die uitgave niet
verstreken, toen ik aan mijn voornemen om eene zomervacantie aan een herhaald
onderzoek van de vroeger te mijner beschikking gestelde bronnen en hulpmiddelen
te wijden, uitvoering gaf. Aangenaam hield mij dat onderzoek bezig; want vele
namen,
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die ik vroeger te vergeefs gezocht had, werden nu ontdekt, van andere werd de lezing
verbeterd.
Aan het in Januari 1885 tot mij gericht verzoek om van de uitkomsten dier
hernieuwde nasporingen op gelijke wijze als vroeger rekenschap te geven, kon ik
geen weerstand bieden. Reeds waren de eerste bladen ter perse, toen ik het bericht
ontving, dat het voorbeeld, te Leiden in 1875 gegeven, in de Neckarstad navolging
had gevonden en het eerste deel eener uitgave der Matricula Heidelbergensis het
licht had gezien. Weldra mocht ik kennis maken met het werk van Dr. Gustav Toepke,
Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662. Heidelb. 1884. 8. Het
tweede deel is in 1886 gevolgd. Later zullen daaraan nog registers worden toegevoegd.
Hoe welkom mij ook de kennismaking met deze beide lijvige boekdeelen was, zij
moest wel belemmerend werken op de regelmatige voortzetting van de uitgave, en
groot was de teleurstelling, die ik ondervinden moest, toen het mij bleek, dat de druk
niet kon voltooid worden vóór de viering van het eeuwfeest der beroemde
Hoogeschool, op wier luister thans aller blikken zijn gevestigd1.
Dr. Toepke heeft bij zijn werk eenige aanhangsels gevoegd, die de waarde
ontegenzeggelijk verhoogen. Zoo vinden wij hier eene lijst der ‘promotiones factae
in facultate theologica’. Wij zien ons gewezen op die van den Fries Stephanus Sylvius
(1559), wiens toelating door den deken der faculteit Tilemannus Heshusius heftig
werd bestreden; - op die van Franciscus Junius (1584), hier ‘genere et ingenio nobilis,
scriptis etiam eruditissimis iam editis clarissimus’ genoemd; - op die van Sibrandus

1

Nog andere feestgaven mogen verwacht worden. Reeds zag het ‘Urkundenbuch der Universität
Heidelberg herausgegeben von E. Winckelmann’ het licht.
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Lubbertus (1587) ‘scholae Franikeranae in Frisia Occidentali professor ordinarius’,
wiens disputatio publica handelde ‘de quaestione an homo in hac vita legem Dei
perfecte praestare possit’; - op die van Franciscus Gomarus (1591), wiens beroeping
tot het hoogleeraarambt te Leiden een ‘examen accuratum’ niet overtollig deed achten,
waarop eene ‘disputatio de coena domini’ volgde;-eindelijk op die van Hendrik Alting
(1613), sedert drie maanden als professor theologiae te Heidelberg werkzaam.
Heeft Dr. Toepke telkens zorgvuldig aangeteekend, waar zijne lezing van de mijne
afweek, op mijne beurt heb ik tot mijn leedwezen slechts voor een gedeelte zijn
voorbeeld kunnen volgen. Menigvuldige inschrijvingen bewijzen, dat de Rector de
hem opgegeven namen op den klank af te boek stelde. Hetzelfde mag gezegd worden
ten aanzien der plaatsnamen, hoewel ln dat opzicht het Heidelberger Album gunstig
bij het Leidsche afsteekt. Tot het jaar 1558 vinden wij veelal het bisdom aangeduid,
waartoe de geboorteplaats van den novitius behoorde; die aanduiding is voor
geschiedkundige nasporingen van groote waarde; ze leert ons b.v., dat Bruxellensis
meestal te kennen geeft, dat de intitulandus uit Bruchsal (niet uit Brussel) afkomstig
was. In het Album der Universiteit te Tubingen vinden wij soortgelijke bijvoeging
niet, zelfs de landstreek zelden aangewezen. Als wij b.v. daar in 1485 achter den
naam van ‘D. Johannes Kanterfoser de Gruningen’ de woorden gevoegd vinden ‘ex
Frisia’, is dat eene uitzondering, daaraan toe te schrijven dat vele andere Tubinger
studenten ‘ex Gruningen, Groeningen’, zelfs ‘ex Groningen’, in een Duitsch stedeke
van dien naam waren geboren. Daarenboven mag men niet over het hoofd zien, dat
te Heidelberg de
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Rector niet altoos de namen eigenhandig inschreef; dikwijls liet hij dit aan zijn
famulus over. In vroegeren tijd waren er enkelen, die den student verzochten zijne
handteekening in de Matricula te plaatsen. Niet zelden werd aan het einde van het
Rectoraat de geheele lijst gelijktijdig uit een voorloopig register in de Matricula
overgebracht.
Voor het overige meen ik hier te mogen verwijzen naar de algemeene opmerkingen,
die ik in de Inleiding tot de vroegere proeve mededeelde, en den wensch te uiten,
dat van vele zijden mij verbeterende opgaven en nadere ophelderingen aangaande
min bekende personen mogen toevloeien. Ik gaf slechts wat ik mij herinnerde elders
gelezen te hebben. Bijzonder welkom was mij de gelegenheid, die Prof. Luschin te
Grätz mij verschafte, om den schat van aanteekeningen te gebruiken, die hij met
onverdroten ijver verzamelde ten aanzien der Nederlanders, die aan de Italiaansche
Universiteiten vertoefden.
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Het eerste deel der matricula vangt aan met eene lijst, behelzende de nomina doctorum
sive magistrorum, van 1386 tot 1397. Onder die in theologia vinden wij daarop
vermeld Mag. M a r s i l i u s d e I n g h e n ; onder de doctores et licentiati in altero
iure J o h a n n e s v a n d e r N o y t , H e n r i c u s d e A n g e r n en G h e r a r d u s
R a d i n c k ; onder die in medicina N y c o l a u s B o r r e l ; onder de magistri in artibus
et bacularii aliarum facultatum T h o m a s d e H o l l a n d i a en Wo l t e r u s d e
Inghen.

1386-1387.
1 Gerardus V l a m y n c k Traiectensis dioc.
2 Dom. Hector d e S a n t r o y a , bachal. in art., Traiect. dy.
3 Arnoldus Wa l e , canonicus Traiectensis.
4 Franco d e Ve c h t , canonicus S. Salvatoris Traiectensis.
5 Hermanus L o c h o r s t , canonicus Traiectensis.
Later domdeken, in 1415 uit de stad gebannen, door Sweder van Culemborg
smadelijk bejegend, in 1432 door het kapittel gevonnisd en afgezet. Later
verzoende hij zich met de kanunniken en overleed als domdeken 6 Aug.
1438.
6 Heynricus Wa l u i s c h Traiectensis.
Vgl. Acquoy, Het klooster te Windesheim, II. 107. 159. III. 274.
7 Wolterus d e I n g h e n , can. eccl. s. Marie Traiectensis, baccal. in art.
8 Petrus d e A m e r s f o r d i a Traiect. dioc.
9 Wilhelmus d e We d e n .
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10 Henricus S c o y e .
11 Christianus M o i l n e r Traiect. dioc.
Andermaal ingeschreven onder het tweede Rectoraat van Marsilius van
Ingen, als ‘magister Christianus Moylner, bachal. in Medicinis in venerabili
vniversitate Pragensi, in eodem statu quo fuit in Praga.’
12 Petrus d e G r u y t h u y s Traiect. dioc.
Als baccalaureus in artibus vertrok hij naar Keulen. Schmitz, 11. n0 77.
Als canonicus et thesaurarius ecclesiae S. Walburgis Zutphaniensis komt
hij daar 6 Dec. 1392 voor, p. 32.
13 Arnoldus d e G r u y t h u y s Traiect. dioc.
‘Arnoldus da Gruythusen, bach. in artibus.’ Schmitz II. n0 115.
14
15
16
17
18

Kersilius d e G r u y t h u y s Traiect. dioc.
Theodricus filius G e r a r d i de Keppel Traiect. dioc.
Johannes d e H o r s t } Leodiensis dioc.
Arnoldus Nycholai R y c } Leodiensis dioc.
Altetus d e S t e e n b e r g h e n , prepositus ecclesie Zutphaniensis, Traiect. dioc.
19 Sanderus in G r e n n u w e l a n t Traiect. dioc.
20 Ditmarus B l a z e d e Manher, canonicus Zutphaniensis,
Traiect. dioc.
21 Theodricus N y c h o l a i Traiect. dioc.
Deze was uit Amsterdam, gelijk blijkt uit zijne inschrijving te Keulen bij
Schmitz, 10 n0 32.
22 Johannes d e H a u a r t , canonicus b. Marie Traiectensis,
Leod. dioc.
23 Hermannus d e We y h u s e n de Arnem Traiect. dioc.
24 Wilhelmus d e W y e Traiect. dioc.
Deze Willem de Wyhe is in 1390 tot eersten pedel der Universiteit te
Keulen aangesteld, Moll, II. 292. Schmitz, 32, coll. 17 n0 609.
25 Aitsardus J o h a n n i s de Tricht } Traiect. dioc.
26 Ghiselbertus H a c natus Andree Hac } Traiect. dioc.
27 Wynandus d e S i t t a r t , rector eccl. parochialis de Guyle,
Leod. dioc. bacc. in art.
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1387.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Johannes H e c h t de Arnhem Traiect. dyoc.
Theodoricus d e B e u e r w y c in Hollandia } Traiect. dioc.
Jacobus H o l l a n d r i n u s de Egmonda } Traiect. dioc.
Nicolaus P e t r i de Beuerwyc Hollandrinus.
Wynricus d e O e s t e r w y c } Leodiens. dyoc.
Marcilius D y n t e r } Leodiens. dyoc.
Johannes d e Ve e n Traiect. dyoc.
Johannes S p e n g e de Yselsteyn, baccal. Parisiensis, Traiect. dyoc.
Johannes W i l h e l m i de Leydis Traiect. dyoc.
Johannes d e W y e Leod. dyoc. filius Egidii Offrani.
Fr. Theodricus d e A s p e r e n crucifer Traiect. dyoc.
Petrus d e D e l f Traiect. dyoc.
Symon Johannis M o l de Delf Traiect. dyoc.
Arnoldus We s e p Traiect. dyoc.
Albertus F a b e r d e A r n h e m Traiect. dyoc.
Jacobus d e E e l de Dinter Leod. dyoc.
Rotgherus d e G r a v i a Leod. dyoc.
Petrus M e r l a n t Traiect. dyoc.
H e y n r i c u s F l a m i n g e de Hollandia Traiect. dyoc.
Michael A r n o l d i de Yselsteyn Traiect. dyoc.
Johannes d e D i l d e n de Aldenzeel Traiect. dyoc.
Christianus d e E c k o y e , magister in artibus Paris.
Traiect. dyoc.
Waarschijnlijk: ‘de Acquoy’.

50 Gerardus d e L e d e r d a m , magister in artibus Paris.
Traiect. dyoc.
51 Peregrinus d e H o g h e n d o r p Traiect. dyoc.
52 Martinus B i v a n c Traiect. dyoc.
53 Albertus B u r e n Traiect. dyoc.
54 Dom. Wilhelmus d e I n g h e n , can. S. Severini Coloniensis.
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55
56
57
58
59
60
61
92
63
64

Nycolaus H e r i n c Traiect. dyoc.
Wilhelmus d e L e y d e n Traiect. dyoc.
Nycolaus d e L e y d e n Traiect. dyoc.
Theodricus d e A s p e r e n Traiect. dyoc., bachal. in
art. Paris.
Hyseboldus d e A s p e r e n Traiect. dyoc.
Johannes d e H e e s Leod. dyoc.
Johannes S t i m p e l Leod. dyoc.
Engelbertus H a g e n Leod. dyoc.
Hugo d e D o r d r a c o Traiect. dyoc.
Franco d e I n g h e n Traiect. dyoc.
Franco de Ynghen, toen tot A.L.M. bevorderd, werd 16 December 1390
Rector der Universiteit, Toepke, 1. 51. 53. Nogmaals bekleedde hij die
waardigheid van 11 December 1393 tot 24 Maart 1394.

65 Johannes a d A q u a m Traiect. dyoc.
Als baccalaureus in decretis begaf zich Johannes Toewater naar Keulen,
Schmitz, 10. n0 27.
66
67
68
69
70
71

Johannes M a k e r t de Traiecto superiore Leod. dyoc.
Petrus G h e e l de Traiecto inferiore.
Wynandus Ve l i c de Arnem Traiect. dy.
Jacobus dictus N e v e } fratres de Hoesden.
Giselbertus dicti N e v e } fratres de Hoesden.
Jacobus B r o c k e r de Haastrecht Traiect. dy.
In de Matricula Coloniensis komt hij voor als ‘Jacobus de Haystricht,
bacha. in artibus.’ Schmitz, II, n0 84.

72 Laurentius T h o m e de Delf Traiect. dy.
73 Ysbrandus J a c o b i de Delf Traiect. dy.
74 Didericus N i c o l a i de Amsterdam.
Misschien wel dezelfde als Tydericus de Amsterdam, die in ditzelfde jaar
1387 te Praag tot A.L.M. werd bevorderd. Daar begon hij 14 April 1387
te onderwijzen.
75 Eberhardus d e G r o l l o .
76 Henricus C o c k de Amersfordia Traiect. dy.
Niet te verwarren met Henricus de Amersfordia, die als broeder van het
gemeene leven en leerling van Synthis zich door zijne kennis der Grieksche
taal onderscheidde en eerst in 1504 overleed. Over dezen zie men de
Zeitschrift des bergischen Geschichtvereins, VII. 243 vlg.
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77 Johannes d e A l c k m a r i a Traiect. dy.
78 Johannes S c h i l l i n g h o l t Traiect. dyoc., baccal. in
art. Prag.
In het Register der te Praag bevorderden heb ik zijn' naam niet aangetroffen.
79 Henricus B o r c k g r e v e de Venlo, baccal. in art. Prag.
80 Henricus B a r l e de Kessel.
81 Johannes S l u t e r de Buxoducis de Brabancia.

1388.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Nycholaus Ve r n e m e n de Gandavo Tornacensis dioc.
Otto O t t o n i s de Ysendoren Traiect. dioc.
Arnoldus B l o c Leod. dioc.
Lambertus V l y e g e r Traiectensis dioc.
Gherardus H o l l (a n d r i n u s ) Traiect. dioc.
Wilhelmus d e R y e t w y c Traiect. dioc.
Jacobus J o h a n n i s de Amsterdamme Traiect. dioc.
Theodricus B u e d e r i c de Nouymagio Colon. dioc.
Eherardus d e L e y d i s Traiect. dioc.
Seghardus d e L e w a r d i a Traiect. dioc., licentiatus
in decretis.
92 Dom. Wilhelmus H e n n e p m a n , pastor ecelesie Nouymagensis Colon. dyo.
93 Wernherus d e O s s , clericus de Nouymagio Colon. dyo.
Hij werd J.U.D. canonicus van de domkerk en van S. Andreas te Keulen,
en in 1409 Rector der Universiteit aldaar. Vgl. v. Bianco, Geschichte der
Univ. Cöln, I 821, 123.
94 Suederus d e X a n c w y c , clericus de Nouymago Colon.
dyo.
95 Johannes d e T u r n o t Cameracensis dyo.
Niet te verwarren met den beroemden Johannes de Turnhout, den schrijver
der Cassus summarii Decretalium, Sexti et Clementinarum, eerst in 1446
geboren Vgl. Rod. Stintzing, Geschichte der populären Literatur des
römisch-kanonischen Rechts in Deutschland (Leipz. 1876), 66 vgl.
96 Alardus d e G o r y n c h e m Traiect, dyoc.
97 Wilhelmus E c h t de Wirt Leodiens. dyo.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

6
98
99
100
101
102
103

Johannes d e H a g a Traiect. dyo.
Theodricus J o h a n n i s de Nouymagio Colon. dio.
Lambertus L a m b o y de Traiecto Leod. dioc.
Theodricus D e u s de Tyela Traiect. dioc.
Bernardus F o k e de Oldensale Traiect dioc.
Gotfridus d e A m s t e r d a m Traiect. dioc.
In 1387 was iemand van dien naam A.L.M. te Praag geworden. Een tweede
(welligt de onze) werd aldaar in 1390 tot baccalaureus bevorderd, en in
1393 tot Art. Lib. Mag.

104 Marsilius d e W y e Traiect. dioc.
105 Ghiselbertus d e C a m p o , baccal. in legibus et in art.
Traiect. dioc.
106 Jacobus T u n e m a n Traiect. dioc.
107 Gherhardus C u s t o s Traiect. dioc.
108 Simon d e A m s t e r d a m Traiect. dioc.
Te Keulen ingeschreven na 8 Oct. 1392: Symon Henrici de Amsterdam.
Tra. dioc.
109 Dom. Wilhelmus d e G r u e s b e k e , canonicus et thesaurarius ecclesie S. Servacis Traiectensis Leodiens.
dioc.
110 Heynricus C h l e n k i n g e r de Groningen Traiect dioc.
111 Jacobus H e r m a n n i de Groningen. Traiect dioc.
112 Sibrandus R e y s e g e r g de Groningen Traiect. dioc.
113 Johannes D u l k e n de Groningen Traiect. dioc.
114 Theodricus d e W y e Traiect. dioc.
115 Alardus d e W y e Traiec. dioc.
114, 115 studenten ook te Keulen, gelijktijdig ingeschreven Schmitz, 12,
n0 190. sq.
116 Gerardus R o s s u m Traiect. dioc.
117 Arnoldus M u n t e r Traiect. dioc.
118 Johannes f i l i u s Johannis de S c h o n o v i a Traiect. dioc.
Over Johannes de Schoonhovia, die in 1431 overleed, vinden wij eene
rijke lijst van bronnen bij Acquoy, Het Klooster te Windesheim, II. 318
vg.
119 Gerardus J e g e r Traiect. dioc.
120 Albertus H e y n Traiect. dioc.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

7
121 Antonius d e C u r i a , canonicus Davantriensis Traiect. dioc.
122 Johannes B e e s t de Buschoducis Leod. dioc.
123 Gerlacus H e m e r t de Buscoducis Leod. dioc.
124 Arnoldus d e H o r n e Leodiens. dyoc.
125 Iudocus G y s e l b e r t i Traiect. dyoc.
126 Gyselbertus M e y n h a r d i Traiect. dyoc.
Te Keulen ingeschreven: Giselbertus filius Meynardi, Traiect. dioc.
Schmitz, 14. n0 436.
127
128
129
130
131
132
133

Johannes E u e r h a r d i di Hoerne Traiect. dyoc.
Petrus F r i d g e r i de Frisia.
Everhardus D u r k o p de Grollis.
Henricus J o h a n n i s de Hastra Traiect. dioc.
Lubbertus d e H e r u e l o Traiect. dioc.
Theodricus d e E z a Traiect. dioc.
Hugo V u s t y n c , canonicus Traiectensis et prepositus
Elstensis.
134 Johannes d e Ta x a l i a Traiectensis.

1389.
135
136
137
138
139
140

Theodericus filius J o h a n n i s d e T r a i e c t o .
Johannes B e s t Traiect. dioc.
Petrus d e G h y s e n , vicarius ecclesie Traiectensis.
Magister Stephanus Vo e t Traiectensis dioc.
Arnoldus S t o e p Traiectensis dioc.
Albertus d e R e n e n , canonicus Dauantriensis et investitus ecclesie nove curie Beginarum prope Traiectum
extra muros.
Van hem wordt geen gewag gemaakt in de Oudheden en Gest. van Utrecht,
1. 540, waar de kort te voren (1483) door Schout en Schepenen op het
Begijnhof buiten de Wittepoort gemaakte verordening wordt medegedeeld.

1390.
141 Johannes S p r u n c k cler. Traiect. dioc.
142 Gherardus R a d i n c , de Groninghen doctor decretorum.
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‘Gherhardus R a d v i c u s de Groninghen’; vooral mag het bevreemding
baren, dat ook de anders zoo nauwkeurige Wund de aanteekeningen, die
in de Acta hem betreffen, niet beter ontcijferd heeft. Jammer dat Toepke
zelf de gedrukte lijsten der doctoren aan de Universiteit te Praag niet heeft
geraadpleegd; daarin toch zijn de vroegste sporen zijner werkzaamheid te
vinden. Uit het liber Decanorum facultatis philosophiae blijkt, dat ‘a. 1369
die 29 Aprilis determinavit Gerardus Gröning sub magistro Tordone.’
Voorts ‘a. 1375 d. 18 Februarii Gerardus Gröning incepit in artibus sub
mag. H. Woleri.’ Magister geworden, werd hij in 1383 onder de vier
examinatoren pro examine baccalariandorum (eenen uit elke natio)
gekozen. Ten volgenden jare vinden wij hem in het decanaatsboek vermeld:
‘D. 26 Junii Wolfhardus de Groningen det(erminavit) sub mag. Gerardo
de Groningen.’ In 1385 herhaaldelijk: ‘D. 2 m. Julii Bartholomeus Brantel
det. sub mag. Gerardo Groening.’ ‘D. 8 m. Octobris Henr. de Alcmaria et
H. de Leouardia det. sub. mag. Gerardo Groening.’ Dat hij te Praag doctor
decretorum geworden is, leert ons de naamlijst der Heidelberger doctores
in altero iure. Herwaarts begaf hij zich in 1390, en hier las hij ordinarie
over het Decretum. Lang evenwel is hij te Heidelberg niet gebleven; want
reeds in 1393 komt hij als Hoogleeraar te Keulen voor, toen door den
Akademischen Senaat de Statuten der medische faculteit werden
vastgesteld. Dat hij kort te voren was aangekomen blijkt uit de Matricula
van 1393: ‘Magister Gerardus Radinc de Groeninghen, decretorum doctor.’
Schmitz, Matricula Univers. Colon. (1882) 37. Tweemalen heeft hij aan
de Keulsche Universiteit het rectoraat bekleed, in 1396 en in 1399. Von
Bianco, I. 819, 820. App. 73, 24.
143 Johannes d e A l d e n s a l e cler. Traiect. dyoc.
144 Jacobus d e G r o n y n g h e n Traiectensis dioc.
145 Henricus C o m p o s t e l l e de Traiecto inferiori, bachal.
in iure canonico.

1391.
146
147
148
149

Gosswinus d e N o v o m a g y o .
Bernhardus A r n o l d i de Leydis.
Giselbertus d e G r o s e b e k e de Nouomaio.
Johannes C u b e n de Ruremunde baccal. Pragens.
in art.
In de Registers der Praagsche Universiteit vond ik tot baccalaureus in
artibus in 1384 toegelaten Joannes Juc de Ruremunda.

150 Petrus M o l d i c de Nouymagio Colon. dioc.
151 Theodericus Te n g n a g h e l clericus Traiectensis dioc.
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152 Hugo D a n i e l i s de Antwerpia.
153 Johannes Wa e l , canonicus Traiectensis.

1392.
154 Ayllardus de S t a u r i a Traiect. dyoc.
155 Jacobus J a c o b i de Traiect. superiori.

1393.
156
157
158
159
160

Gosswinus d e H i e n cler. Traiect. dioc.
Laurentius B u e r cler. Traiect. dioc.
Heinricus v a n d e r C u l e cler. Traiect. dioc.
Nicolaus d e Z u l l i s Traiect. dioc.
Heinricus de H y e n Traiect. dioc.

1394.
161 Wermboldus J o h a n n i s Traiect. dioc.

1395.
162 Fredericus Z v e l i s cler. Traiect. dyoc. (Eppinghen
de Sweele).

1396.
163 Mag. Nycolaus B u r r e l (de Gandauo), in art. magister
et in medicinis doctor studii Papiensis, Cameracencis dioc.
In ditzelfde jaar 1396 na 8 Oct. is door Lambertus de Euskirchen in de
Matricula der Keulsch e Universiteit ingeschreven ‘Dom. Nycolaus Burrel
de Gandauo, magister in art. et in medicina doctor.’ Schmitz, 41.
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Uit de Acta deelt Toepke (I, 5) mede: ‘Feria quarta post festum Martii
(1396) in cappella nostre universitatis … receptus fuit venerabilis vir
magister Nicolaus Borrel in medicinis doctor - ut in ea regat et alios actus
scholasticos in eadem exerceat’. caet.

1397.
164 Nycolaus d e T u y l Traiect. dyoc.
165 Gerhardus J a c o b i V i n c o n i s de Leyden Traiect.
dyoc.
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1398.
166 Johannes d e G r o n s s e l t , baccalarius Leodiensis dyoc.

1399.
167 Magister Heinricus W i s e Traiecttensis dyoc.
In 1400 tot Rector der Universiteit verkozen. In het opschrift van zijn
Rectoraat heet hij W y s e . Toepke (I. 68) deelt uit de Acta Univ. de
aanteekening mede; ‘Die 16 Febr, 1399 recepti fuerunt in membra
universitatis actu regentia singulus tamen eorum in sua facultate, primo
venerabilis vir dominus Herm. Poll de Wyenna, magister artium et in
medicina doctor studii Papiensis; item magister Heinricus Wyse, in
medicina baccalarius, qui et hac ipsa hora, de voluntate et ordinacione
domini nostri domini Principis, deputabatur ad domum magistrorum de
collegio artistarum presentandus, ut ibidem cum ceteris in artibus laboraret.’
168 Alandus B o m Traiectensis dyoc.
169 Ludolfus W i l h e l m i de Bomel, eciam (eiusdem)
dyocesis.
170 Bernhardus u t e n E n g , baccal. decretorum, dyoc.
Trayettensis.
171 Arnoldns J a c o b i de Gorincheim, Traiect. dyoc.
172 Arnoldus R e y n e r i Traiect. dyoc.
173 Johannes M i c h a l i s Traiect. dyoc.
M i c h a e l i s heet hij op de lijst der gegradueerden, in Juli 1400 tot baccal.
artium bevorderd. Toepke, I. 69.
174 Johannes S p r o n c h Traiect. dyoc.
‘Io. Spronck, Traiecten. dioc.’ inscript. Matric. Colonia, 1395, tusschen
24 Maart en 28 Juni. Schmitz, 39. Misschien dezelfde die reeds boven op
het jaar 1390 voorkomt.

S p r u n k wordt hij op straks gemelde lijst genoemd.
175 Godefridus K o r f de Driel Traiect. dioc.
176 Jacobus S c o r k e n Traiect. dyoc.
S c o r r of S c h o r r Toepke, l.l.
177 Nicolaus d e M e y r t i n Traiect. dyoc.
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178 Johannes H a c k Traiect. dioc.
179 Johannes H a u s c h e y l t Traiect. dioc.
180 Henricus d e G u l p e n Leod. dioc.
Als clericus en decretorum doctor wordt hij vermeld bij zijne verkiezing
tot Rector Magnificus der Universiteit 22 Juni
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1409. Iuris canonici doctor eximius heet hij in 1411, toen hij als vicerector
Nicolaus Bettenburg tijdelijk had vervangen.
181 Swederus d e Z u l e n (bacc. art.) Traiect. dioc.
182 Johannes D y r o n t Traiect. dioc.
D y r o l t op de lijst der baccalaurei artium 14 Jan. 1401. Met hem werd
aan 187 die graad toegekend.
183 Theodricus H e i s s e l Traiect. dyoc.
184 Petrus F r a n c k o n i s de Delff canonicus S. Petri
Traiectensis.
Na 8 Oct. 1397 te Keulen ingeschreven gelijktijdig met Nicolaus Meynardi
de Delf ‘Petrus Franconis de Delf, studens in legibus.’ Schmitz, 43.
185 Wllhelmus J o h a n n i s de Gorrinheym.
186 Theodericus B e i c k Traiect. dioc.
B e c k op de lijst der baccal. art. 10 Jul. 1401. Toepke, I. 71.
187 Theodericus M o e r } Traiect. dioc.
188 Gerhardus A m m e r s o d e n . } Traiect. dioc.

1400.
189
190
191
192

Rutgherus d e Z a n t w y c de Tyela.
Walterus Te c h s e de Bomel.
Johannes R y s w y c de Noviomayo.
Wilgerus G o e t s c a l c h i (de Nouomagio).
Evenals 189 heeft hij den graad van baccal. art. verworven.

193 Dominus Johannes d e Ve s s e m .
Ingeschreven te Keulen in Oct. 1392 ‘Johannes Wessem de Roremunde.’
194 Magister (art. Colon.) Hermannus D r e y n e (de Culenborch Traiect. dyoc.)
Waarschijnlijk is hij dezelfde, die in 1391 als Hermannus Culenberg
(Schmitz, 22) te Keulen werd opgenomen in de studentenrol. Reeds 20
Dec. 1404 werd hij tot Rector der Hoogeschool verkozen, in welke
hoedanigheid hij een grooter aantal novicii mocht inschrijven, dan zijne
voorgangers en opvolgers.
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195 Ysebrandus d e W y r i n g i a .
Ysebrandus de Wyringia art. lib. mag. werd 20 Dec. 1419 tot Rector
Magnificus der Universiteit verkozen. In het voorjaar van 1420 schijnt hij
te zijn overleden; althans werd het beheer overgenomen door Bartholomeus
van Maastricht den vicerector.
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196
197
198
199
200

Johannes d e B e r g h i s .
Magister (art. Prag.) Conrardus d e W y t s t a e t .
Heinricus d e W y r i n g i a .
Alardus d e W y r i n g i a .
Liebertus N y c o l a i de Woderinchem.
Wo l d r i c h e m op de lijst der bacc. art. Juli 1403.

201 Jacobus d e G o u d a (bacc. art. Colon.)
202 Heinricus J o n g h e de Tyela.
203 Arnoldus D e r h o u e n de Arnhem.
Vóór hem gaat Mag. Ludouicus de Busco, magister artium Coloniensis,
die als ‘receptus ad universitatem’ onder de leeraren 29 Oct. 1400
voorkomt. Toepke, I. 75.
204 Mag. (art. Paris). Gherardus Brand (de Dauantria).
Zonder twijfel hebben wij hier te denken aan den vermaarden, doch door
de Nederlandsche schrijvers over de letterkundige geschiedenis miskenden
Gerhard Brant, van Deventer, die onder de hoogleeraren der Universiteit
te Heidelberg uit den aanvang der vijftiende eeuw eene niet onaanzienlijke
plaats bekleedde en haar op het Concilie te Bazel vertegenwoordigde. Hij
was Canonicus S. Andreae te Worms en overleed in 1428. Vgl. Schwab,
Syllab. Rector. Universit. Heidelb. I. 37 en Hautz, Geschichte der
Universität Heidelberg, I. 277; 279. 283. II. 369. Als Rector werd hij,
‘magister in artibus et in medicina licentiatus’, in December 1409
‘concorditer per omnes tunc presentes’ verkozen, andermaal in Juni 1418,
ten derden male in Juni 1425. Een bloedverwant treffen we later (291)
aan.
205 Tytardus d e B a f t l o de Fresia Colon.) } fratres baccal. art.
206 Rodulphus d e B a f t l o de Fresia Colon.) } fratres baccal. art.
Waarschijnlijk de grootvader van den beroemden Rudolf Agricola, die
ook (gelijk bekend is) van 2 Mei 1483 tot zijn dood te Heidelberg vertoefde.
207
208
209
210
211

Petrus P a s s a e r t , canonicus b. Marie Traiectensis.
Mag. (art. Colon.) Johannes d e O r t o de Breda.
Fridericus d e B a f t l o , baccal. art. studii colon.
Magister E g i d i u s de Buscoducis.
Johannes I t t e r s y m Traiect. dyoc. baccal art.
Ingeschreven te Keulen tusschen 23 Maart en 29 Juni 1398. ‘Johannes de
Yttersim, clericus Traiectensis dyoc., scolaris in artibus.’
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Receptus ad facult. art. 23 Dec. 1401. Toepke, 1. 77.
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1401.
212 Magister (in art. Colon.) Nycolaus de M e d e m b l i k .
Een Martinus de Medenblik gaat vooraf, zijn naam zij hier uit Toepke I.
77 ingelascht.
213 Magister (in art. Colon.) Albertus Z o l l e d e r de
Gronyngen.
S o l l e d e r werd 8 April 1401 in de facultas artium onder de magistri
regentes opgenomen. Ook Schwab vermeldt hem, I. 28.
214 Henricus d e R e e s de Traiecto inferiori (baccal.
art. Colon.).
215 Petrus Wilhelmi d e Wo u d de Harlem (baccal. art.
Colon.).
216 Barthomeus d e Wo u d r i c h e m .
217 Magister (art. Colon.) Theodericus B e n t h e m (prebendarius Traiectensis).
218 Giselbertus d e L o c h o r s t .
219 Hugo filius Johannes S y m o n i s de Leydis (bacc.
in art.)
220 Thomas J o h a n n e s de Schydam.
221 Johannes We r f e de Harlem.
222 Bernhardus J o h a n n i s de Assomdelf.
223 Jacobus N i c o l a i Britonis (de Zelandia.)
224 Nicolaus M a u w e r de Traiecto.
225 Andreas L a u r e n c i i de Medenblik.
226 Dom Goetscalc us B o m e l de Campis.
‘A. 1379 inscriptus Albo Universitatis Coloniensis, studens in iure
canonico.’
227
228
229
230

Hinricus S t i n e de Lewis.
Petrus T h o m e de Medenblik.
Paulus M a c k e r t de Traiecto superiori.
Mag. Gerhardus M e y n o l d i de Dauentria.
In 1391 te Keulen ingeschreven: ‘Gerardus Meynaldi de Davantria’. In
1350 was een Gerardus Meinoldi te Deventer overleden. Dumbar, I. 393.
Een Mag. Gerardus Meinoldi komt voor ald. I. 370. Vgl. nog Toepke, I.
112, 140, 166. 687, waar van de verrijking der Bibliotheek onder zijn
Rectoraat gewag gemaakt wordt.

231 Mag. G e r h a r d u s de Gronyngen.
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232 T h e o d e r i c u s de Dockum.
233 Mag. H i n r i c u s de Gronyngen.
Uit Toepke, I. 85 zij hier bijgevoegd ‘Dom. Hinricus H e r d e b o e l curatus
Alcmariensis.’
234 Jacobus S a n d e r s , baccal. in decretis Traiect. dyoc.

1402.
235 Theodricus H a s e clericus Traiectensis.
‘H a z e de Traiecto’ in de lijst der in Juli 1403 tot baccal. art. bevorderden.
Toepke, I, 86.
236 Gerhardus G i s b e r t i de Campis cler. Traiect. dyoc.
237 Johannes B a t e n s o n de Buscoducis cler. dyoc.
Leod.
Uit Toepke I. 78 zij hier ingelascht: Alardus G r o e t de Herwaerden.
238 Giselbertus H e e r m a n n , canonicus S. Petri Traiectensis.
239 Guntherus K e m p de Culenborgh.
Even als 248 en 249 d. 27, Jan. 1405 tot bacc. art. bevorderd. Toepke, I.
88, 89, 90. Zoo ook 263.

1403.
240 Ghysbertus d e Ty l a Traiectensis.
Uit Toepke I. 88 voeg ik hierbij nog Ghiselbertus d e N u w e l a n t ,
eanonicus b. Marie Thorensis, Leod. dioc.
241 Wilhelmus (Te n s t a l ) de Dauentria, arcium mag.
et medicine licentiatus.
Hij werd professor in de geneeskunde en lijfarts van keurvorst Lodewijk
III, in 1405 en 1417 tot Rector der Universiteit verkozen en in 1413 in het
collegium congregatorum canonicorum ad s. Spiritum opgenomen. In 1419
is hij overleden. Vgl. Schoenmezel, Tentamen historiae facult. medicae
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Heidelb-3. - Schwab, Syllabus Rectorum Univ. Heidelb. 1. 30. Reeds was
hij magister in artibus, toen hij ‘Wilhelmus ten Stalle’ in het laatst van
1391 in de matricula te Keulen werd opgeteekend. Zie ook Toepke, 98,
131, 689.
242 Dom. Johannes d e M o n t f o r d prepositus Traiectensis.
243 Johannes H u b e r t i de Montfort.
244 Heinricus d e M a s c h Traiectensis.
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245 Theodricus G e r h a r d i de Harlem.
246 Wilhelmus H o l l a n d e r .
247 Gerhardus M e d e n b l i k .
Baccal. art. 24 Jan. 1406. Toepke, I. 89.
248 Baldwinus H u g o n i s de Middelburg.
249 Egidius d e R i v o de Breda cler. Leodiensis.
250 Gerbrandus A n s h e l m i de Monte S. Gertrudis Leodiensis dioc.
251 Mag. A n d r e a s d e S c h o n h o u i a , baccal. in medicina, dioc. Traiect.
252 Thielmanus d e Z u l e n Traiect. dioc.
253 Johannes P a s s e r t Traiectensis.
De vermaarde en listige prediker, ‘eloquentis et copiosi sermonis, arguti
et subdoli ingenii,’ volgens Petrus Impens, bij Acquoy, Het klooster te
Windesheim, II. 114 vlg. 331.
254 Johannes d e M o n t e de Buscoducis.

1404.
255 Jacobus M e y d i n b l i c k cler. Traiect. dyoc.
256 Gebehardus M e y d i n b l i c h cler. Traiect. dyoc.
Bacc. art. 12 Jul. 1406.
257
258
259
260

Theodoricus A m s t i r d a m dyoc. Traiect.
Dydemannus d e C a m p i s Traiect. dyoc.
Johannes G e l h a r d i de Traiecto super Mosam.
Petrus G e l h a r d i frater suus de Traiecto super
Mosam.
261 Gotfridus d e C a n c r o can. b. Marie Traiectensis
Leod. dyoc.
262 Johannes H e n r i c i de Borsalia Traiect. dyoc. (mag.
in art.)
[Uit Toepke I. 93 voeg ik hierbij nog Egbertus P e t r i d e Hamsterdam. Johan Hendriks van Borselen werd als A.L. Mag. in de facultas
philosophica 2 Aug. 1404 opgenomen.
263 Mag. Jacobus d e O y s t b u r c h , licentiatus in legibus, presbiter Tornacensis dyoc.
264 Jacobus H e n r i c i de Medenblick Traiect. dyoc.
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1405.
265 Theodericus N y c o l a i de Meden blick cler. Traiect.
dyoc.
In het tweede halfjaar van 1405 was Willem ten Stal van Deventer Rector
der Universiteit. Tot de door hem ingeschrevenen behoort Conrad
Tanhauser, kapellaan van het Heidelberger slot. Ten Stal teekent bij diens
naam op: ‘nihil dedit propter dominum regem.’
266 Lubbertus W i l h e l m i de Amsterdam cler. Traiect.
dioc.
Voor onze naburen mag ik hier nog verwijzen op ‘Arnoldus Joncker de
S. Trudone, magister in art. Pragensis, Leod. dyoc., die 26 April 1405 in
de fac. phil. werd opgenomen.
267 Nicolaus J o h a n n i s A l a r d i de Amsterdam Traiect.
dyoc.

1406.
268 Symon d e H o r n Traiect. dioc. cleric.
269 Nycolaus d e H o r n Traiect. dioc. cleric.
270 Dom. Wilhelmus R y k e , rector eccles. parochialis S.
Remigii in terra de Dalem Leod. dyoc.
Hier zij opgemerkt, dat hij dezelfde is als Wilhelmus D i v e s de Lyra, die
in 1426 en 1427 tot Rector der Universiteit verkozen werd. Den 23 Mei
1427 werd door hem vastgesteld de ‘Forma literarum testimonialium in
doctoratu’, afgedrukt bij Hautz, II. 357.
271 Dom. Symon Ottonis d e H e s e , inuestitus S. Johannis Traiectensis Leod. dyoc.
272 Gerardus N y c o l a y de Amsterdam cler. Traiect.
dyoc.
Art. baccal. 11 Juli 1407. Toepke, I. 100.
273 Nicolaus Te c t o r i s de Falcomonte Leod. dyoc.
Uit Toepke I, 102 voeg ik hier nog bij ‘Henricus C u s k e n Leod. dyoc.’
Immers uit de lijst der 15 Januari 1408 bevorderde baccalaurei blijkt, dat
hij heette ‘K u y s k e n de Breda.’
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1407.
274 Meynhardus d e A l c m a r i a Traiect. dyoc.
275 Thedricus d e H o s d e n Traiect. dyoc.
276 Apollonius L e o n i s de Traiecto inferiori dyoc.
Traiect.
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1408.
277 Wilhelmus d e G u l p e n Leodiensis dyoc.
Ingeschreven na 20 Dec. 1407, tot bacc. art. bevorderd 12 Juli 1410.
Toepke, I. 106.
278 Dom. Johannes Wa l t e r i Traiect. dyoc.
279 Nycolaus d e L e o p a r d o , cler. Traiectensis Leod.
dyoc.
280 Heinricus B o u i e r , cler. Traiectensis Leod. dyoc.
Uit Toepke I. 107 zij hier nog ingelascht ‘Egidius M e t z e r de Breda,
Leod. dyoc.’
281 M. Johannes d e A l c m a r i a Traiect. dyoc., magister Parisiensis.
282 Cocayardus d e B r i e l i s Traiect. dyoc.
C o a r d u s heet hij in de Acta facult. philos. 11 Jul. 1409, toen hij tot
baccal. art. werd bevorderd. Toepke, Die Matrikel, I 107.
283 Gherardus Ve l s e n Traiect. dyoc.
F e l s e n , gelijktijdig met den voorgaanden in artibus gegradueerd. Welligt
een telg uit het vermaarde adelijke geslacht der Velzens, waarop ook de
vóórnaam wijst.
284 Hugo B l o c k de Sirize dioc. Traiect.
Gegradueerd als voren. Toepke, l.l. Gelijktijdig nog Heymericus de
O e d e r c o u e n de Myerle, cler. Leod. dyoc., waarschijnlijk uit Mierlo,
daar hij in de Acta Facult. Philos. Heymericus de Brabantia heet.
285
286
287
288
289
290

Theodricus W y t de Gouda dyoc. Traiect.
Alardus A r n o l d i de Brielis Traiect. dyoc.
Wilhelmus N o y d e n s de Breda Leod. dyoc.
Tydericus Ty d e r i c i de Breda Leod. dyoc.
Conrardus d e H a r l e m Traiect. dyoc.
Johannes d e O e r s b e c k (de Traiecto superiori)
Leodiensis dyoc.
Baccal. art. 27 Jan. 1410. Toepke, I. 108. Nog geeft het Album op dit jaar
eene bijdrage tot de kennis van een in Nederland later beroemd geslacht
door de vermelding van ‘Johannes C a n i s de Colonia Colon. dyoc.’ ‘In
1427 (zegt L. Ph. C. van den Bergh) was Johan Canis schepen te Keulen
en nog in 1466 vinden wij hem in dit ambt, toen hij wegens een hevig
geschil van zijne betrekking ontzet werd.’ Bijdr. voor Vaderl. Geschiedenis
en Oudheidkunde. N.R. IV.
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1409.
291 Henricus Nicolai G r u t e r de Vollenho, dioc. Traiect.,
cognatus magistri Gherardi Brant.
Baccal. art. 4 Jul. 1411. Toepke, I. 109.
292 Johannes A u c e de Traiecto superiori Leod. dioc.
293 Johannes d e H a r l e m , cler. Traiect. dyoc.
294 Johannes d e A l c m a r i a , cler. Traiect. dyoc.
Baccal. art. 18 Jan. 1411. Toepke, I. 111. Is hij dezelfde, die, decretis
baccalaureus geworden, in 1440 en 1441 aan het hoofd stond der
Universiteit te Keulen? Vgl. von Bianco, Geschichte der Universit. Köln,
324.
295 Lambertus d e C r a k e n de Ruremunde Leod. dyoc.
296 Goiswinus v a n d e r H e i j d e n Leod. dyoc.
De afkomst van Maastricht blijkt uit de Acta facult. philos. die hem in Jan.
1412 tot bacc. art. bevorderde. Toepke, I 111'
297 Henricus L e w e n b e r g de Ruremunde Leod. dyoc
298 Cornelius H e n r i c i de Weestborn, Traiect. dyoc.
299 Johannes W i l h e l m i de Veris cler. Traiect-dyoc.

1410.
300 Egidius G y l a r d i de Traiecto superiori Leodiensis
dyoc.
301 Heinricus I o h a n n i s de Gauda dioc. Traiect.
Baccal. art. 4 Jul. 1411. Toepke, I. 113.

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat hier de vroegsts vermelding
gezocht mag worden van den bekenden Henricus Goudanus, van wien
Sweertius Foppens en Walvis gewag maken. Volgens Trithemius ‘in
academia tum docendo, tum componendo suo tempore principatum obtinuit
et cathedram magisterii promeruit.’ In 1425 werd hij Rector der
Universiteit; in 1427 stond Keurvorst Lodewijk hem, nadat hij schriftelijk
beloofd had in Heidelberg te blijven, een stipendium van fl. 60 toe, ‘bis
er ein Benificium erlangt.’ Meer over hem vindt men bij Gandolfus, De
ducentis Augustinia. nis, 160. Kreussler, Progressus facult. philos.
Heidelbergensis Universitatis. Mannh. 1764. f. Schwab, I. 47. Fabricii
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Bibl. medii aevi, ed. Mansi, III. 215. Bij Toepke I, 693 komt een lijstje
voor van boeken, quos legavit magister Heinricus de Gouda Universitati.
Wanneer de schrijver van het Biogr. Woordenb. der Nederl. VII 314
opmerkt, dat de tijd van zijn overlijden onbekend is, zoo kan bij licht
vinden in de aanteekening der Annal. Univers II. 72: ‘Anno domini 1428,
XXI0 die mensis Novembris, obiit venerabilis vir magister Henricus de
Gouda, sacre theologie professor, ante prandium.’
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302 Mathias S y m o n i s de Harlem Traiect. dioc.

1411.
303 Johannes (Karcheim) d e Driel, cler. Traiect. dyoc.
(bacc. in art. Paris.)
304 Theodricus W i j t m e n , cler. Traiect. dyoc.
Een Joannes Wijtmen was 1431 Deken te Deventer. Dumbar, Kerk. en
Wereldl. Deventer, I. 338.
305 Johannes P e t r i de Hamsterdam.
De eerste der door den opvolger van Hendrik van Gulpen ingeschrevenen.
In Juli 1412 komt hij, evenals 306, 311 en 312, onder de baccalaurei artium
voor. Toepke, I. 114.
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Arnuldus d e G o u d a Traieçtensis dyoc.
Hijsebrandus d e G o u d a Traiectensis dyoc.
Johannes d e S c i e d a m Traiectensis dyoc.
Arnestus d e T r a i e c t o Traiectensis dyoc.
Symon d e H a r l e m Traiectensis dyoc.
Walterus d e C a s t e r k u m Traiectensis dyoc.
Petrus d e H a m s t e r d a m Traiectensis dyoc.
Wylhelmus d e S c h o n h o u y a Traiectensis dyoc.
Nycolaus d e H a r l e m .
Niet dezelfde komt onder n0. 324 voor. Volgens Toepke was de eerste in
Januari 1413, de tweede in Juli 1414 baccalaureus artium geworden.

315 Hugo d e D e l f f cler. Traiect. dyoc.
316 Wilhelmus S t a m p e l e r e de Endouya dyoc. Leodiensis.
317 Gerhardus d e C a s t e r k e m dyoc. Traiect.
‘Castricum’, bacc. art. Jul. 1412.
318 Ludolfus E n g h u s e n , cler. Traiect. dyoc.

1412.
319 Wilhelmus d e M i d e l b u r c h Traiect. dyoc.
320 Colinus d e M i d d e l b u r c h Traiect. dyoc.
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Hij werd, evenals 322 en 325, in Juli 1413 baccalaureus

artium; zoo ook 326.
321 Judocus d e M i d d e l b u r c h Traiect. dyoc.
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322 Johannes d e H a r l e m Traiect. dyoc.
323 Reijnerus d e H a r l e m Traiect. dyoc.
324 Nicolaus de H a r l e m Traiect. dyoc.
Baccal. art. in Juli 1414. Toepke, 117. Zoo mede 330.
325
326
327
328
329

Wilhelmus d e S c o e n h o u y a Traiect. dyoc.
Johannes R ü t e r d e Middelburg Traiect. dyoc.
Laurencius W i l h e l m i d e Harlem Traiect. dyoc.
Albertus d e E n c h u s e n Traiect. dyoc.
Heinricus d e M o s e i g Leod. dyoc.
Bedoeld is Maaseyk, gelijk ten overvloede blijkt uit de Act. fac. phil. Juli
1416.

330 Nicolaus S p i r i n k de Huesden Traiectensis dyoc.
331 Nicolaus d e G a u d a Traiectensis dyoc.
332 Paulus d e G a u d a Traiectensis dyoc.

1413.
333 Wolterus H e i n r i c i de Harlem Traiect. dyoc.
In de eerste helft van dit jaar (na 12 December 1412) was zekere Mag.
Bartholomaeus de Traiecto superiore Rector, die nogmaals tijdelijk in
1420 met de waarneming van het bestuur belast werd. Nergens elders heb
ik iets over hem mogen ontdekken.
334
335
336
337
338
339

Outgherus d e A m s t e r d a m Traiect. dyoc.
Gotfridus d e A m s t e r d a m Traiect. dyoc.
Simon d e A m s t e l r e d a m Traiect. dyoc.
Fridericus W i b r a n d i de Midbawout Traiect. dyoc.
Ysbrandus d e M e d e n b l i c k Traiect. dyoc.
Jacobus S i t t e r t Leodiensis dyoc.
‘Jacobus de Sittart’ heet hij bij zijne bevordering tot baccal. art. in Jan.
1415.

340
341
342
343
344

Heynricus d e H a r l e m dyoc. Traiect.
Egidius d e L a p i d i a V i a de Eijck Leodiens. dyoc.
Reylofus d e R e m m e r z w a e l dyoc. Traiect.
Johannes d e R e m m e r z w a i l dyoc. Traiect.
Laurentius d e G a n d a u o dyoc. Tornacensis (bacc.
in art. Colon.)
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1414.
345 Hermannus d e S p e n g e n dioc. Traiectensis.
346 Petrus We m e l d i n g h e n Traiect. dioc.
347 Mathias d e G a u d a dyoc. Traiect.
Art. baccal. Jan. 1416, nevens 348, 349, 350, 351, 352.
348
349
350
351
352

Arnuldus d e R u t d a r t d a m dyoc. Traiect.
Ernestus d e O u d e w a t e r dyoc. Traiect.
Jacobus d e G a u d a dyoc. Traiect.
Petrus A d e de Algmaria dyoc. Traiect. inferioris.
Alhardus B y e n s t e r e n de Harderwick dyoc. Traiect. infer.
‘Hederwick’ in de Act. fac. phil. Jan. 1416 (Toepke, I. 123) is bepaald een
schrijffout.

1415.
353 Nicolaus d e O r d r a c o cler. dyoc. Tragacensis.
Men leze: de Dordraco en Traiectensis. Het eerste blijkt uit het Register
der fac. philosoph. Het laatste is eene bijzondere schrijfwijze van den
Rector Conradus Kindlin.
354 Magister T h e o d o r i c u s de Arnem alias de Höfen
Tragacensis dyoc.
355 Johannes d e H a r l e m Tragacensis dyoc.
356 Cunradus O t t o n i s de Traiecto superiori cler. Leod.
dyoc.
357 Philippus d e R o t t e r d a m Traiect. dyoc.
358 Jacobus B e r c h m a k e r Traiectensis.
359 Rutgherus B e r c h m a k e r Traiectensis.

1416.
360 Theodricus d e H o y m e i d a cler. Traiectens. dyoc.
361 Johannes H o e n r e m a n de Embrica cler. Traiect.
dyoc. (bacc. in art. Erford.)
362 Johannes B r u y n s f e l t de D o t t y n c h e n cler. Tra-
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iect. dyoc.
363 Johannes N y c o l a i de Middelburg, Traiect dyoc.
364 Nycolaus M a r t i n i de Middelburg, Traiect. dyoc.
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365 Andreas G o t f r i d i de Tricht cler. Traiect. dyoc.
(bacc. in art.)
366 Johannes S p a e n , canonicus Dauantriensis Traiect.
dyoc.
367 Johannes (A l a r d i de) Sparendam Traiect. dyoc.
368 Johannes W i j t m a n de Swollis Traiect. dyoc.
369 Nicolaus (A l a r d i de) Sparendam Traiect. dyoc.
370 Johannes R e y n e r i de Amsterdam Traiect. dioc.
371 Johannes d e We r t h u s z e n , canon. S. Martini Embrecensis Traiect. dyoc.
372 Johannes L e m m a l i s d e Traiect. superiori Leod.
dyoc.
373 Petrus B o m e r , canonicus eccl. b. Marie Traiectensis
superioris, dyoc. Leod.
374 Johannes R u y s c h d e Mechelinia dyoc. Camerac.
375 Johannes T h e o d e r i c i d e Brielis dyoc. Traiect.
376 Goswinus Te n w a t t e r d e Swollis Traiect. dyoc.
377 Seyno J o h a n n i s d e S w o l l i s Traiect dyoc.
378 Nycolaus S p a r r e n d a m Traiect. dyoc.
379 Jacobus H o e r n Traiect. dyoc.
380 Henricus Wo l f f d e Swollis Traiect. dyoc. (bacc.
in art. Erford.).
381 Wilhelmus W y n t e r d e Lijra Camerac. dyoc.
382 Theodoricus J o h a n n i s d e Monkendam Traiect.
dyoc.
383 Otto B u r g e r de Amsterdam Traiect. dyoe.
384 Theodericus S a e l de Amsterdam Traiect. dyoc.
385 Hermannus (R u t g e r i ) d e S w o l l i s , baccal. in art.
Erffordensis, Traiect. dyoc.
386 Petrus Ta n t de Traiecto superiori Leod. dyoc.
387 Joannes G ü n t h e r pastor eccl. in Gulpen dyoc. Leod.

1417.
388 Gherardus L o e f Traiectensis.
389 Wilhelmus d e V l o d o r p Leod. dioc.
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390 Jacobus B l i d e de Zutphania Traiect. dioc. (mag.
in art.)
391 Albertus J u d o c i d e A m s t e r d a m Traiect. dioc.
392 Henricus R o m e r i d e A m s t e r d a m Traiect. dioc.
393 Tidemannus H e r b o r d i d e Traiecto inferiori.
394 Theodericus N y c o l a i de Zwollis Traiect. dioc.
395 Arnoldus T h e o d e r i c i de Schonhovia Traiect. dioc.
396 Johannes d e H o e r n Traiect. dyoc.
397 Jacobus J o h a n n i s de Medenblik Traiect. dyoc.
398 Reynerus B e y s t e r de Harderwig, cler. Traiect.
dyoc.
399 Helmicus B e n t i n g de Hattem, cler. Traiectensis
dyoc.
400 Wilhelmus d e A l g m a r i a , cler. Traiectensis dyoc.
401 Hubertus d e A m e s f u r d i a , cler. Traiectensis dyoc.
402 Johannes F r o d e de Swollis, cler. Traiectensis dyoc.
403 Jacobus de G e r f l y e t , cler. Traiectensis dyoc.
404 Andreas d e W y r i n g i a , cler. Traiectensis dyoc.
405 Petrus d e S p i k e n e s z , cler. Traiectensis dyoc.
406 Henricus d e P a r t i g a l , cler. Traiectensis dyoc.
407 Godfridus H e n e f l i d , cler. Traiectensis dyoc.
408 Conradus d e B e v e r w i g h , cler. Traiectensis dyoc.
409 Baldewynus d e Z e r i x e , cler. Traiectensis dyoc.
410 Johannes W i l h e l m i d e D u u e l a n d i a Traiectensis dyoc.
411 Otto G i e l a r d i d e T r a i e c t o superiori Leodiens.
dyoc.
412 Johannes H o r n Traiectens. dioc.
413 Gerardus d e A m e r s f o r d i a Traiectens. dioc.
414 Arnoldus d e D e l f f .
415 Johannes H e s s e l d e D e l f f Traiectens. dyoc.
416 Hermannus We s t r e n e n de Amersfordia Traiect.
dioc.
417 Johannes d e D u u e l a n d i a , cler. Traiect. dyoc.
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418 Gherardus J o h a n n i s de Delft, Traiect. dyoc.
419 Johannis S c h y e d a m Traiect. dyoc.
420 Martinus J o h a n n i s M o e r d e Delff, cler. Traiect. dyoc.
421 Wilhelmus B o y e n de Buscoducis, cler. Leod. dyoc.
422 Petrus T i d e r i c i de aggere S. Martini, cler. Traiect. dioc.
423 Symon d e H a a r l e m , cler. Traiect. dioc.
424 Petrus D i n t de Middelburch, clericus Traiect. dyoc.
425 Antonius R e y m e r i de Middelburch, clericus Traiect.
dyoc.
426 Gobbo J a c o b i de Gheeruliet, cler. Traiect. dyoc.
427 Petrus H e i n r i c i de Rotterdam, cler. Traiect. dyoc.
428 Mathias d e G o r k e m , cler. Traiect. dyoc.

1418.
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

Theodericus B u l m a n de Egmonda Traiect. dyoc.
Johannes d e S c h y e d a m , clericus Traiect. dyoc.
Johannes F i g u l i de Breda Leod. dyoc.
Jacobus J o h a n n i s de Amstelredam Traiect. dyoc.
Johannes (Vo g e l ) d e R u r e m u n d a Leod. dyoc.
Jacobus N y c o l a i de Monickedam, cler. Traiect.
dyoc.
Reynerus N y c o l a i de Monickedam cler. Traiect.
dyoc.
Matheus B i e l de Lyra, cler. Camerac. dyoc.
Segerus d e M e d e m b l i c k , cler. dyoc. Traiect.
Jacobus G r i b b e r de Amsterdam, dyoc. Traiect.
Wilhelmus H e r m a n n i de Amsterdam dyoc. Traiect.
Nycolaus H e r m a n n i de Amsterdam dyoc. Traiect.
Nycolaus v a n d e r S m i t t e n dyoc. Leodiensis.
Adam C a m p dyoc. Leodiensis.
Hugo W i l h e l m i d e D u u e l a n d i a dyoc. Traiect.
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1419.
444 Stephanus H u n e r m a n , cler. Traiect. dyoc.
445 Johannes Vo g e l s de Halen, cler. Leod. dyoc.
446 Tylomannus d e D a m a s c o , canonicus eccl. S. Johannis Traiectensis dyoc.
447 Magister (in art. Paris.) A r n o l d u s d e T r i c h t , cler.
Traiect. dyoc.
448 Johannes d e T r i c h t , eiusdem dyocesis clericus.
449 Johannes d e Wa e l (de Traiecto inferiori) cler. eiusd.
dyoc.
450 Goswinus d e H u f e n , alias d e A r n e m , mag. in
art. et doctor in medicinis.
451 Hermannus E k b e r t i de Amersfordia, cler. Traiect.
dioc.
452 Nycolaus H e l m e r de Amstelredam, cleric. Traiect.
dyoc.
453 Wilhelmus J a c o b i de Amstelredam cleric.
454 Hermannus L o c h o r s t iunior, cler. Traiectensis.
455 Gerhardus To l n e r de Bergis, cler. Leod. dyoc.
456 Jacobus Ve r t r u n e n de Gandauo, cler. Treuerens.
dyoc.
457 Johannes We r t , cler. Traiect. dyoc., persona in
Groninghen.
458 Johannes Te r l o n g h e , cler. Traiect. dyoc. } fratres.
459 Gwido Te r l o n g h e , canonicus Leodiensis. } fratres.
460 Theodericus d e G o u d a , cler. Traiect. dyoc.
461 Theodericus L a u r e n c i i de Gouda dyoc. eiusdem.
462 Arnoldus P e t r i de Gouda dyoc. eiusdem.
463 Rumoldus W i k e t d e Mechlinia, cler. Camerac dioc.
464 Nycolaus A d e l i e n de Mechlinia, cler. Camerac. dioc.
465 Godefridus C r u y p l a n t de Bruxella, cler. Camerac.
dioc.
466 Johannes d e Z e l a n d i a de Bruxella Leod. Camer.
dyoc.
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467 Rudolfus d e Z e l a n d i a de Bruxella Leod. Camer.
dyoc.
Bij Schwab heet hij ‘vir ingenio praestans et clarus eloquio, philosophiae
Aristotelicae peritissimus divinarumque literarum studiosissimus, sacrae
scientiae dogmata in Academia Heidelbergensi per plures annos explicuit
professor eximius. I. 52. In 1442 droeg de Domproost Lodewijk van Ast
hem de betrekking van vicekanselier over. In 1642 behoorde hij tot de
gedelegeerden der universiteit, die op verzoek van Pius II bij keurvorst
Frederik op gehoorzaamheid aan den oppersten kerkvoogd aandrongen.
Zijne werken vinden wij bij Trithemius opgesomd. Driemalen heeft hij de
universiteit als rector bestuurd, Dec. 1432-Jul. 1433, Jun.-Dec. 1448,
Jun.-Dec. 1456.
468 Nycolaus d e C a m p , can. b. Marie Traiectensis, cler.
Traiect. dyoc.
469 Magister J o h a n n e s d e H u e n e n dictus de Arnhem,
bacal. formatus in theologia Parisiensis, dyoc. Traiect.
470 Gisbertus d e S p a n g e n , cler. dyoc. Traiect.
471 Arnoldus G r o y , licentiatus in legibus, Leodiensis
dyoc.
472 Franco R o e m p o t , cler. Leod. dyoc., magister in art.
Paris.

1420.
473 Eimericus G r o y , cler. eiusdem dyoc.
474 Marcus de Leydis, baccal. in art. Coloniensis, Traiect dyoc.
475 Theodricus d e C a s t r i c o m Traiect. dyoc.
476 Mauricius d e L e y d i s Traiect. dyoc.
477 Thomas d e R o t t e r d a m m i s Traiect. dyoc.
478 Johannes d e L e y d i s Traiect. dyoc.
479 Jacobus d e B l o c a de Mechelingia, Camerac. dioc.
480 Raso d e G a n d a u o a l . d e W y n c k e l , cler. dioc.
Traiect., bacc. in art. Colon.
481 Petrus de M e c h e l i n g i a dioc. Cameracensis.
482 Johannes Wa e l de Medenblick, cler. Traiect. dioc.
483 Wilhelmus B a t h s z de Amsterdam, Traiect dioc.
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1421.
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

Dom. C l e m e n s scholasticus in Zijthart, Leod. dyoc.
Johannes d e M y d d e l b o r c h Traiect. dyoc.
Tydericus (de) L y n d e n Traiect. dyoc.
Nycolaus (H o t a c k e r ) d e T u r n o u t , Camerac
dyoc. (bacc. art. Colon.)
Johannes N y c o l a i de Amsterdam dyoc. Traiect.
Peregrinus A r n o l d i de Amsterdam dyoc. Traiect.
Alardus d e W i r i n g h e n , baccal. in legibus, Traiect. dyoc.
Johannes B e r n h a r d i de Amsterdam Traiect. dioc.
Wilhelmus G e r a r d i de Leidis Traiect. dyoc.
Waltherus d e B e e m d a de Antwerpia.
Egidius d e H o s d e n .

1422.
495 Gyselbertus d e T r a i e c t o superiori.
496 Christianus d e T r a i e c t o superiori.

1423.
497 Sibertus H e r k e n b u s c h d e Roremunda Leod. dyoc.
498 Rummoldus d e M e c h l i n i a Camerac. dyoc.
499 Johannes V i l l i c i d e M e c h l i n i a Camerac. dyoc.
Gelijktijdig nog Johannes A. de Mechelinia en kort daarna Johannes de
Mechlinia. In 1432 werd tot Rector der Univerteit verkozen ‘Johannes
(Tryver) de Mechlinia, Art. Mag., baccalaureus formatus sacre theologie.’
Schwab, 152. Toepke, I 190.
500
501
502
503
504

Symon H a r l e m , cler. Traiect. dioc.
Hugo d e H a r l e m , cler. Traiect. dioc.
Martinus d e A m s t e r d a m , cler. Traiet, dioc.
Mathias H u b e r t i de Weert, cler. Leod. dyoc.
Johannes d e A m s t e r d a m , cler. Traiect. dyoc.
Kort daarna ontmoeten wij in het Album een ‘Johannes Sceppere de
Lovannio’, waarschijnlijk vermaagschapt aan de Vlaamsche en
Overijsselsche familien van dien naam.
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1424.
505 Augustinus d e S t e y n e , mag. arcium Parisiens. licentiatus in bus, cler. Traiectensis.
506 Nicolaus de A m s t e l r e d a m , cler. Traiect. dioc.
507 Albertus d e D o r d r a c h o , (bacc. in art.) cler. Traiect. dyoc.
‘In 1527 telde de school te Heidelberg Albertus van Dordrecht onder hare
studenten, die er een tractaat van Augustinus afschreef.’ Moll, II. 290.

1425.
508 Symon M e l i s de Traiecto superiori dyoc. Leod.
In ditzelfde jaar kwamen vele Belgische kloosterlingen naar Heidelberg.
Ik merk op:

Fr. Johannes Kemmer monasterii Tongherlensis ord. Premonstr.

Fr. Petrus Divitis monasterii Grynbergensis ord. Premonstr.

Fr. Johannes de Horst monasterii Tongherlensis eiusd. ord.

Fr. Ludewicus de Loen monasterii Tongherlensis eiusd. ord.

Nycolaus de Locn, cler. Leodiensis dyoec.
509. Petrus K e l l e n e r de Traiecto superiori dyoc. Leodiensis.
510 Andreas B u z e r de Traiecto superiori.
511 Jacobus d e B r i l i s dyoc. Traiect.
512 Symon d e B r i l i s dyoc. Traiect.
Uit Toepke I. 168 voeg ik hierbij nog Johannes G r u n e v e l t en Johannes
d e Va l l e , beiden uit Maastricht.
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513 Udo d e A r e n h e m dyoc. Traiect.
514 Henricus d e C a s t r o de Traiecto superiori dyoc. Leod.

1426.
515 Aemilius T i d e r i c i de Amstelredam, cler. dyoc.
Traiect.
516 Johannis B a r t h o l o m a e i d e A m s t e l r e d a m , cler.
dyoc. Traiect.
517 Ludwicus d e A z m a r i j s , canonicus Andwerpiensis.
518 Mathias d e A m s t e l r e d a m , cleric. dyoc. Traiect.
519 Nycolaus d e A m s t e l r e d a m , cleric. dyoc. Traiect.
520 Petrus d e A m s t e l r e d a m , cleric. dyoc. Traiect.
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521 Symon d e L e y d i s , baccal. in iure canonico Coloniens. cler. Traiect. dioc.
Hoe Schwab (Syllabus, I. 48) er bij komt, dezen tot een canonicus
Coloniensis te maken, is mij onverklaarbaar.
522 Wilhelmus d e N o e t , clericus Camerac. dyoc.
523 Johannes d e A l c m a r i a , cler. Traiect. dioc.

1427.
524 Mag. P e t r u s d e M e r a , praepositus Embricensis,
Traiect. dyoc.
Is hij dezelfde, die in 1414 op het Concilie te Constanz den bisschop en
het kapittel van Utrecht vertegenwoordigde en later deken van St. Pieter
werd? Zie Moll, Kerkgeschied. II. 1. 369. Aan hem werd 22 Oct. 1428
door Paus Martinus V opgedragen, om met de proosten van S. Andreas
en B. Mariae ad Gradus te Keulen de vereeniging der kapittels van Neuss
en van Windesheim voor te bereiden. Acquoy, Het klooster te Windesheim,
III. 288.
525 Swederus C l u e t i n g , cler. Traiectensis.
526 Jacobus A m s t e r d a m , cleric. Traiectensis.
Conventuaal van Zevenborren, die dertien jaren socius van den Rector
geweest is en in 1457 overleed. Van Slee, De kloostervereeniging van
Windesheim (Leid. 1874.) 221. Acquoy, Het klooster te Windesheim, III.
215.
527 Pelegrinus A m s t e r d a m , cleric. Traiectensis.
528 Johannes d e B r e d a , mag. Parisiensis et doctor in
medicina Bononiensis.

1428.
529 Johannes H e r m a n n i d e A m s t e l r e d a m , cler.
Traiectensis.
530 Nycolaus A l b e r t i d e Traiecto inferiore, cler. Constantiensis.
531 Wilhelmus Vo e c h t , cler. Traiect. dioc.
532 Reynerus d e O e s t de Traiecto superiore, cler. Leod.
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1429.
533 Henricus d e Z e l a n d i a dioc. Camerac.
534 Johannes v a n d e r B r a e k Traiectensis dioc.
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1430.
535 Gwilhelmus E l d e n de Arnem Traiect dioc.
De Rector, die zijn naam inschreef, was Bartholomeus de Herckenroije
de Sancto Trudone. Schwab (Syllab. I. 51) heeft zich veel moeite gegeven,
om te bewijzen, dat diens naam moet geschreven worden H e r k e n w i j c .
Terecht is deze meening bestreden door Toepke, I. 185. Bij zijne gronden
kan nog gevoegd worden, dat ook uit St. Truijen afkomstig was de prior
der abdij van Tongerloo Willem van Herckenroye, die prior generaal der
Windesheimsche congregatie geworden is en omstreeks 1625 de
sterkbezochte Latijnsche school gesticht heeft. Vgl. Acquoy, Windesheim,
II. 188. 169. III. 88. 319.

1431.
535 Albertus A l a r d i de Brugis, cler Tornacensis dyoc.
536 Heinricus T i n c t o r i s de Bommel cler. Traiect. dioc.
537 Jacobus A e m s t e r d a m filius Johannis.

1432.
538 Jacobus H e r l e m de Hollandia.

1437.
539 Johannes d e We r u a cler. Traiectensis dioc.

1439.
540 Cornelius d e B r i l i s dioc. Traiect.

1441.
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541 Nycolaus d e T r a i e c t o inferiori, cler. dyoc. Traiect.
542 Arnoldus d e F i m o , can. ecclesie b. Virginis Traiectensis superioris.
543 Adrianus A r n o l d i d e Z e l a n d i a , cler. dyoc. Traiect.

1443.
544 Jacobus D r i e g h e de Gandavo, cler. Tornac. dyoc.

1444.
546 Johannes A l b e r t i de Traiecto inferiori.
547 Gerhardus d e Ty l a , cler. dyoc. Traiect.
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1445.
548 Johannes R u n n e n de Buscoducis, cler. Leod. dioec.
In dit jaar vind ik 21 Jan. bij Toepke nog vermeld Gotschallczus d e
C i m i t e r i o , canonicus s. Servacij Traiectensis, Leodicensis dyoc., in
die S. Agnetis.

Petrus Yu o n i s de Alcmaria dyoc. Traiect.

Voorts in 1446: Petrus H a g h e n de Lovanio.

Eindelijk in 1447; Theodricus de V i n a r i a , Johannes V i n c k en Georgius
V i n c k , allen uit het bisdom Luik.

1448.
549 6 Sept. S i m o n d e A m s t e r d a m dioc. Traiect.,
art. mag. Colon.
In 1453 vinden wij hem onder de eerste examinatores in via antiqua of
Thomistica nevens zijn stadgenoot Herwicus en twee andere aanhangers
derzelfde richting, in de Acta facultatis vermeld. Hautz, I. 306.

Gelijktijdig met hem werd ingeschreven ‘Bertholdus de S t e e n w i c k ,
art. magister Coloniensis et baccalaureus in decretis Lovaniensis.’
Waarschijnlijk uit Steenwijk afkomstig.

1451.
550 Arnoldus M o n i k e d a m , ord. Cisterc. professus in
Nouo campo, theologie professor.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

1452.
551 Giszpertus (K l i n c k a r t d e ) Delft Traiect. dyoc.,
bac. in art. Colon.
552 Theodricus A m s t e r d a m s Traiect. dyoc.
553 Theodricus D e l f t dyoc. Traiectensis.
554 Herwicus d e A m s t e r d a m m i s , mag. (in art.) Coloniensis, baccalareus s. theologie formatus.
Driemalen stond deze Herwicus aan het hoofd der Universiteit. Eerst als
‘in sacra theologia licentiatus’ Dec. 1458-1 Jun. 1459. Andermaal ‘sacre
theologie professor’ Dec. 1468 - Jun. 1460. Ten derden male Jun.-Dec.
1473. Reeds in 1453 komt hij onder de verkozen examinatores in via
antiqua voor. Eene niet onbeduidende rol vervulde hij in het tegen Johannes
van Wesel gevoerde proces wegens ketterij, door Ullmann breedvoerig
toegelicht. Vgl. Hautz, I. 306, 328, 332, 347.
555 Theodricus A r n e m , cler. Traiect. dyoc.
556 Petrus B r u c k e n de Sitthart, cleric. Leodiensis dyoc.
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557 Reinherus B r u c k e n de Sitthart, cleric. Leodiensis dyoc.

1453.
558 Hilbrandus d e M o n i k e d a m , clericus Traiect. dyoc.
559 Nicolaus P e t r i d e H e e m s z k e r c e .
‘Hemskerk’ in de Registers der fac. phil., baccal. art. viae antiquae 17 Mei
1454.
560 Baldewilus d e A m s t a r d a m m i s , magister arcium
Coloniensis, cler. dyoc. Dragetensis.
561 Johannes d e D e l f dyoecesis Dragetensis.
562 Mag. T h e o d e r i c u s P o l m a n de Venraid, arcium
magister Coloniensis et baccal. formatus (s. theologie).
563 Thomas S o n c k de Horn, cler. Traiect. dyoc.
564 Jacobus M a n n de Leydis, cleric. Traiect. dioc.

1454.
565 Theodericus A m s t e r d a m , cler. Traiect. dioc.
566 Cornelius G u e s z , cler. Traiect. dioec., bacc. in. art.
Colon.
567 Wilhelmus G u s z , cleric. Traiect. dioec.
568 Magister Heinricus G l o e d i n g h e n , cler. Traiect.
dioc. promotus Lovanie.
569 Nicolaus de H a m s t e r d a m m i s Traiect. dioc.

1455.
570 1 Febr. G h i s b e r t h u s R e y n e r i de Hamsterdam,
cler. Traiect. dyoc.
571 1 Febr. Johannas E r i c i de Amsterdam, cleric. Traiect. dioec., bacc. in art. Colon.
572 1 Febr. T h e o d e r i c u s S y m o n i s de Amsterdam,
cler. Traiect. dyoc.
573 28 Mart. Johannes L a m b e r t i de Amsterdammis, cler.
dyoces. Traiect.
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574 7 Maii. Nycolaus A l l a r d i de Amsterdamisz, cleric.
dyoc. Traiect.
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575 7 Maii. Giesbertus L a m b e r t i , cler. dyoc. Traiectensis de Amszerdams.
576 Barboldus G e r h a r d i dyoc. Traiectensis de
Amszerdamsz.
577 Andreas G e r h a r d i dyoc. Traiectensis de
Amszerdamsz.
578 Amilius P e t r i de Amszerdamsz dyoc. Traiectensis.
579 Johannes H u g o n i s d e Amszerdamsz dyoc.
Traiectensis.
580 Ludolfus E b e r h a r d i de Amszerdamsz dyoc.
Traiectensis.
581 Johannes J o h a n n i s de Amszerdamsz dyoc.
Traiectensis.
582 Heynricus G i s b e r t i de Amszderdamsz dyoc.
Traiect.
583 4 Jul. Johannes A r n o l d i de Monekedam Traiect.
dyoc.
584 11 Aug. Bartholomeus P e t r i de Amsterdammis Traiect. dioc.
585 Theodericus G i s b e r t i de Amsterdammis
Traiect. dioc.
586 Johannes R e i n e r i de Amsterdam Traiect.
dioc.
587 Johannes C o r n e l i i de Amsterdammis Traiect. dioc.
588 19 Dec. Petrus S i b r a n d i de Amsterdammis Traiect. dioc.

1456.
589 1 Junii. Mag. Coloniensis We s s e l i u s G o s z f o r t
de Grunningen Traiect. dyoc.
Den 23 Juni daaraanvolgende werd Wessel Gansfort door de facultas
philosophica als magister aangenomen. Toepke, I. 285 leest hier
We s s e l u s . Vgl. Moll, Kerkgesch. van Nederl. II. 2. 290.
590 3 Junii. Magister N y c o l a u s de Amsterdamisz, promotus Colonie.
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591 30 Junii Johannes C o r n e l i i de Ruymerswael, cler.
dyoc. Traiectensis.

1457.
592 20 Jul. Fr. Adrianus B r o d e l o e s conventus Antwerpiensis.
593 22 Jul. Wilhelmus Symonis de G u r e , cler. Traiect.
dioc.
594 26 Julii Petrus J o h a n n i s (de) Brilis, cler. Traiect.
dioc.
Misschien behooren hier ook vermeld te worden Rynerus Iharici (Iarichs?)
en Johannes Vulgar ‘de Grunynghen’.
595 21 Sept. Cornelius d e G u e r e cler. Traiect. dyoc.
G h u r e , baccal. art. viae antiquae 10 Juni 1459. Toepke, I. 289.
596 22 Nov. Petrus P e t r i d e Amsterdammis, cler. Traiect. dyoc.

1458.
597 29 Mart. Gerardus I n c h u s e n , cler. Traiect. dioc.
(bac. in art. Colon.)
In de registers der philosophische faculteit heet hij (Toepke, I. 291)
‘Erhardus de Enckhusen’.
598 8 Maii Nicolaus J o h a n n i s (D y m a n ) Traiect. dioc.
599 8 Maii Symon S y m o n i s (D i e r t ) Traiect.
dioc.
600 8 Maii Johannes C o r n e l i i d e G o e r e Traiect. dyoc.
601 Simon G u e r e e dyoc. Traiect.
602 Dom. J o h a n n e s B r u n i g de Monikedam, cler.
Traiect.
603 11 Oct. Theodricus D e l f f dioc. Traiectensis.
604 30 Oct. Isbrandus Wilhelmi d e A m s t e r d a m m i s
dioc. Traiectensis.
605 30 Oct. Nicolaus E r h a r d i d e A m s t e r d a m m i s
dioc. Traiectensis.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

35
606 30 Oct. Nicolaus S y m o n i s d e Amsterdammis dioc.
Traiectensis.
607 Johannes P e t r i d e We s o p de Amsterdammis dioc.
Traiectensis.
608 30 Oct. Rudolphus H e i n r i c i de Traiecto.
609 30 Oct. Gortfridus A r n o l d i d e Amsterdammis
dioc. Traiecto.
610 30 Oct. Jacobus G e r h a r d i d e Amsterdammis dioc.
Traiectensis.
611 30 Oct. Nicolaus G i s b e r t i d e Amsterdammis dioc.
Traiectensis.
612 12 Nov. Paulus d e B l e s i a de Traiecto superiori.
cler. Leod. dioc.

1459.
613 30 Apr. Nycolaas (J o h a n n i s d e ) E d a m , dyoc.
Traiectensis.
614 m. Maio Martinus L a p d e We s o p Traiectensis
dyoc.
615 m. Maio Petrus A m s t e r d a m m i s dyoc. Traiectensis.
616 m. Maio Wilhelmus J a c o b i de Dordraco, baccal. in
art. Colon., Traiect. dyoc.
617 m. Maio Jacobus G h e r a r d i de Brilis.
618 18 Oct. Johannes J o h a n n i s d e G u e s , cler. Traiectensis dyoc.

1460.
619 16 Mart. Wilhelmus D e l f f t de Holandia dyoc.
Traiect. (bacc. in art. Colon.)
620 29 Maii Heinricus To l l e n e r de Roremunda.

1461.
621 29 Jul. Gerhardus Wilhelmi d e A m s t e r d a m s z .
29 Jul. Nicolaus Lamperti d e A m s t e r d a m s z .
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29 Jul. Johannes J o h a n n i s de Amsterdamsz.
29 Jul. Heinricus P e t r i de Amsterdamsz.

1462,
622 29 Jul. Nicolaus P a u l i de Harlem dioc. Traiectensis.

1466.
623 21 Jul. Hainricus G r ö n i g e n de Frisia, cleric.
Traiectensis inferioris.
Waarschijnlijk dezelfde, die als Frater H e n r i c u s G r o n i n g h e n in
1481 is ingekleed als Windesheimsche koorbroeder, volgens de in een
HS. der Koninklijke Blibliotheek te 's Gravenhage voorkomende lijst. Vgl.
Acquoy, Windesheim, III. 270.

1467.
624 Paulus de A m s t e r d a m m i s dioc. Traiect.

1468.
625 5 Jul. Hugo N i c o l a i de Gouda, cler. Traiectensis
dyoc.

1476.
626 18 Sept. Arnoldus d e A m s t e r d a m m dioc. Traiectensis.
627 18 Sept. Gisbertus d e A m s t e r d a m m dioc. Traiectensis.
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1479.
628 25 Oct. Fr. Nicolaus d e S w o l l i s conuentus ordinis predicatorum.

1484.
629 4 Nov. Johannes K a n t e r de Groningen dioc. Traiectensis.

1487.
630 16 Mart. Fr. Heinricus de C i m i t e r i o de conventu
Buscoducensi ordinis predicatorum.
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1500.
631 8 Apr. Simon de S c h n e g Friso. Waarschijnlijk:
de Sneek.

1501.
632 10 Oct. Fridericus R o r d a Leuardiensis Traiectensis
dioc.

1513.
633 14 Jan. Fr. Johannes B a r e l conventus Busciducensis
dioecesis Leodiensis ordinis predicatorum.

1519.
634 29 Maii. Jodocus M o n t i s dioc. Traiectensis.

1521.
635 18 Apr. Joannes Sybrandi R o r d a ex Lewardia
dioc. Traiect.
Bij Toepke: Sibrandirorda.

1522.
636 11 April. Fr. Godefridus S i t h a r t , theologie licentiatus Lovaniensis, ord. predicatorum ex conventu Traiectensi superiori.
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1534.
637 25 Sept. Arnoldus D y e Wa e l dioc. Traiect.

1538.
638 11 Maii. Heinricus P r o c u s i u s Zutphaniensis dioc.
Traiectensis.
639 29 Aug. Gotfridus B o g e l a Vendlo dioc. Leodiensis.

1542.
640 30 Oct. Joannes ab A c h e l e n Antverpianus dioc.
Leodicensis.
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1543.
641 1 Oct. Robertus B e g e Daventriencis Traiect. dioc.
642 6 Nov. Franciscus F r e y s z de Schwatz Traiect.
dioc.

1545.
643 21 Mart. Petrus Alopetius, alias Vo s , Zirizeus Traiectensis dioecesis.
P e t r u s A l o p e t i u s alias Vo s . Zou deze behoord hebben tot hetzelfde
geslacht der Vo s s i i alias A l o p e c i i , dat in de zestiende eeuw te
Roermond was gevestigd? J o a n n e s Vo s s i u s sive A l o p e c i u s (de
eerste, van wien D e C r a n e in zijne Oratio de Vossiorum Juniorumque
familia gewag maakt) werd geboren, toen de hier vermelde reeds zijne
studiën had voltooid. Van dezen (den vader van den beroemden
G e r a r d u s J o h a n n i s ) vermeldt hij uitdrukkelijk: ‘ab anno aetatis
tertio et vicesimo animum ad Theologiae studium applicans, primum in
Academia Heidelbergensi summos audiverat sacrae disciplinae doctores,
deinde ecclesiae in illa dioecesi curam in se susceperat.’ Toch heb ik zijn
naam in de Matricula vruchteloos gezocht. Wel komt hij als A l o p i c i u s
voor in het Leidsche album 5 Mei 1578. Vgl. M e u r s i i Athen. Batav.
268. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht, I. 91. 199 vlg. Een Rudolphus
Alopecius uit Deventer studeerde in 1533 te Marburg.

1546.
644 16 Oct. Antonius S c h o r u s , Hochstratanus, dioc.
Leod.
Antonius S c h o r u s . De Jaarboeken der Heidelbergsche Hoogeschool
leeren ons vele bijzonderheden kennen betreffende dezen man, ‘qui primus
incorruptam pandere viam ad Latinitatem veram adgressus est,’ gelijk
M o r h o f i u s in zijn Polyhistor getuigt. Hij was een der eerste leeraars
aan het paedagogium te Heidelberg en reeds in 1546 door den Keurvorst
tot Professor Rhetorices benoemd. Groot waren de diensten, die hij aan
het onderwijs bewees. Doch in 1550 beging hij de onvoorzichtigheid van
een tooneelspel ‘Eusebeia sive Religio’ geheeten door zijne leerlingen
binnen 's kamers te doen vertoonen, waarin K a r e l V en zijne Grooten
waren aan de kaak gesteld. Een streng onderzoek werd ingesteld.
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S c h o r u s nam de vlucht eerst naar Pforzheim, vervolgens naar
Straatsburg, eindelijk naar Lausanne, waar hij reeds in 1552 overleed. Hij,
die het leven en het bedrijf van dezen merkwaardigen man wil leeren
kennen, vergenoege zich niet met de berichten bij Va l e r i u s A n d r e a s
en B a y l e , maar raadplege tevens W u n d t , Progr. Me-
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morabilium Ordinis Philosophici Heidelbergensis partem secundam
exhibens (Heidelb. 1783) p. 18. H a u t z , Lycei Heidelbergensis Origines
et Progressus (Heidelb. 1846) p. 41-49. H a u t z , Geschichte der
Neckarschule in Heidelberg (Ald. 1849) p. 32.
645 16 Oct. Georgius C a s s a n d e r Brugensis, dioecesis
Tornacensis.
G e o r g i u s C a s s a n d e r . In meer dan een opzicht is deze inscriptie
merkwaardig. Vooreerst om de bijvoeging B r u g e n s i s , die toch we!
niet zijns ondanks zal zijn opgeteekend, en stellig beteekent, ‘uit het land
van Brugge’. Cassander toch was 24 Augustus 1513 te Pitthem geboren.
Ten andere om het bericht, dat hij in 1546 te Heidelberg vertoefde, wat
geen zijner talrijke biografen geboekt heeft. Na in 1532 tot Magister in
artibus te zijn bevorderd (volgens Calkoen in de tweede helft van het jaar
1533), zag hij zich in 1541 tot het onderwijs in zijne vaderstad geroepen:
van dat tijdstip breidde zich zijn roem als grondig beoefenaar der oude
letteren heinde en ver uit. Doch kort van duur was zijn verblijf in
Vlaanderen, en het edict van 1540 had ten gevolge, dat hij eene woonplaats
moest zoeken, waar hij tegen vervolging wegens zijne godsdienstige
overtuiging zich veilig achten kon. Met zijn vriend Cornelis Wouters begaf
hij zich op reis. In het voorjaar van 1542 kwam hij te Keulen, waar hij 22
September in het Album der Universiteit werd ingeschreven; hier woonde
hij eerst bij Graaf Hendrik van Neuenaer, later bij den Kleefschen Kanselier
Hendrik van Baers, genaamd Oleyschlägcr. Kort daarna zien wij hem
tijdelijk te Straatsburg ten huize van Paulus Fagius, ‘cum Argentinae ad
tempus versaretur, ut Fagium Hebraicas literas privatim profitentem
audiret.’ En zoo zal hij ook tijdelijk te Heidelberg verblijf hebben
gehouden. Eerst in 1549 schijnt hij zich voor goed te Keulen te hebben
gevestigd. Vgl. J.M. Assink Calkoen, Spec. Georgii Cassandri vitae atque
operum narrationem exhibens. Amst. 1859. Ennen, in de Allg. D. Biogr.
IV. 59. Biogr. nation. (Belge) III. 365. Schulte, Lit. des canon. Rechts. III.
A. 628. De monografie van A.C. Th. F r i e d r i c h s , Georgii Cassandri
vita et Theologia (Gott. 1855. 4.), een bekroond geschrift, was niet ter
mijner beschikking.
646 16 Oct. Hieronymus C o b b e l g i e r s , Antverpiensis,
dioc. Cameraecensis.
H i e r o n y m u s C o b b e l g i e r s . Uit Antwerpen was eveneens de 18
November deszelfden jaars ingeschrevene Egidius Franciscus geboortig.
In 1547 volgden hen nog de Antwerpenaar Hermannus en de Gentenaar
Cornelius Walterus.
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1551.
647 18 Dec. Aggaeus T i t u s phrisius dioeces. Traiectensis.
Bij Toepke T i r u s . Een der eerste predikers der Hervorming hier te lande.
Den 10 Januari 1567 werd C o r n e l i a S p a e n s z uit Utrecht gebannen,
omdat zij A g g a e u s en nog een ander predikant gehuisvest had.
M a r c u s , S e n t e n t . en Ind. 28. Waarschijnlijk is hij dezelfde, die als
A g g a e u s v a n H e m p e n s voorkomt bij L o r g i o n , Geschiedenis
van de Kerkhervorming in Friesland, 73.
648 18 Dec. Regnerus Alberda phrisius Groningensis
dioeces, Traiectensis.
Regnerus A l b e r d a . R e y n t A l b e r d a was een der eerste Hervormden
in Groningen en moest in 1567 uit die stad de wijk nemen. Twee jaren
later werd hij door den bloedraad ingedaagd, gebannen en met beslag op
zijne goederen gestraft. Zijne lotgevallen en bedrijf zijn algemeen bekend.
Ook de roem zijner geleerdheid is door velen verbreid, inzonderheid door
zijne stadgenooten en beroemde hoogleeraren der Groninger Akademie,
E m m i u s en H u n i n g h a .
649 18 Dec. Bartho H a y t h e s phrisius Groningensis
dioeces. Traiectensis.
650 18 Dec. Conradus C o n r a d u s phrisius Groningensis
dioeces. Traiectensis.

1552.
651 10 Mart. Pinardus A l b e r d a , Phrysius Groningensis
Traiect. dioeces.
P i n a r d u s A l b e r d a Bij Toepke: Durardus Alborda.
652 31 Dec. Joannes C r a l , de Harlem civitate Holandiae oriundus, dioeces. Ultraiect.
Bij Toepke: J o a n n e s G a l en U t r i c e n s i s .

1553.
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653 29 Jul. Nicolaus a S t a r k e n b u r g , frisicus Groningensis, dioec. Monasteriensis.

1554.
654 1 Oct. Cornelius van der M i l l .
Cornelius van der M i l l . Hier treffen wij de gebroeders van der Myle aan,
zonen van den koningsgezinden Dortschen
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burgemeester Aert van der Myle. C o r n e l i s werd (drie jaren na de
inscriptie te Heidelberg) door Philips II tot Bailluw van Strijen, later tot
schout van Gouda aangesteld; hij overleed in 1605 te Leiden. Zijne eerste
gade was de dochter van Joachim Hopperus. De tweede, A d r i a a n , in
1538 geboren, werd reeds 14 April 1564 raad extraordinair in den Hove
van Holland en volgde 3 April 1565 Quintijn Weytsen als gewoon
raadsheer op; in het laatst van 1584 werd hij op den Voorzitterstoel
geplaatst. Zijn leven en bedrijf is door menige pen beschreven. Ook is het
bekend, dat hij in 1573 nogmaals de Neckarstad bezocht en door de
keurvorst Frederik III op vriendschappelijke wijze werd ontvangen.
655 1 Oct. Adrianus van der M i l l , fratres ex Dordraco dioec. Traiect.
656 1 Oct. Heinricus D o b i u s , Amsterdamianus dioec.
Traiectensis.

1557.
657 9 Aug. Justus Velsius H a g a n u s , medicinae et
philos. doctor.
J u s t u s Ve l s i u s . ‘Haga - Frisius, excellentissimus me‘dicus’ heet hij
bij Ayrmann, De peregrinis in Hassia professoribus, 14. Alzoo niet uit den
Haag, maar, evenals Haring Suffridus Sinnama, in het dorp Heeg geboren.
Ik meen dit gevoelen te moeten volhouden, ook nadat mijn vriend Sepp,
in zijne keurige verhandeling over dezen geleerde beslist te kennen gaf:
‘'s Gravenhage is de geboorteplaats van Justus Velsius geweest. Hij zelf
noemt zich Haganus’, Kerkhistorische Studiën (Leid. 1885. 8) 93. Over
zijn verblijf te Heidelberg zijn uitvoerige berichten medegedeeld door
Büttinghausen, in zijne Beiträge zur Pfälzischen Geschichte, I (Mannh.
1776) 277-282. Talrijk zijn de schrijvers, die over zijn leven bijzonderheden
bekend maakten, maar nergens trof ik iets aan over de Epistola Justi Velsii
Hagani ad Rectorem et professores Academiae Lugduno-Batavae, die
gevonden wordt in den Cod. Actor. II. 78. Vreemd is het, dat men in het
Alg. Biogr. Woordenboek der Nederlanden 's mans naam vruchteloos
zoekt.
658 15 Nov. Volcerus We s t e r w o l t .
Vo l c e r u s We s t e r w o l t . Hij en zijn broeder Arnold waren gesproten
uit de oude familie Addinga van Westerwolde. Hunne zuster huwde den
onwaardigen zoon van Regnerus P r a e d i n i u s . Beiden hadden de
Universiteiten te Keulen en Leuven bezocht: beiden treffen wij nogmaals
aan onder de te Heidelberg in 1570 ingeschreven studenten. Volkert was
in 1595 Rector der latijnsche school te 's Graven-
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hage, in 1598 in gelijke betrekking te Deventer, zooals blijkt uit de
onderteekening der voorrede zijner uitgave van het Grammaticae Latinae
a Phil. Melanchthono conscriptae et a Jac. Micyllo locupletatae
Compendium; cum integra syntaxi eiusdem auctoris et adiecto libello de
prosodia, waarbij nog eene aanprijzing van den Zwolschen Rector Petrus
Browerus gevoegd is. Nog maakt Revius (Dav. illustr. 559) melding van
zijn Carmen eucharisticon op de heldendaden van Prins Maurits, gevoegd
achter Caroli Galli Comment. in Apocalypsin, welk werk aan den Prins
was opgedragen. Vgl. Alg. Biogr. Woordenb. d. Nederl. XX. 149.
659

15 Nov. Arnoldus We s t e r w o l t , frisii Groningenses.
Arnoldus Westerwolt. Te Genève in 1559 als student ingeschreven.

1558.
660 27 April. Livinus B r a u n Delphius Hollandus.
661 31 Oct. Henricus S m e t i u s A l o s t e n s i s , Medic. bacc.
Henricus S m e t i u s . Bijgenaamd a L e d a , geboren te Aalst in Vlaanderen,
29 Juni 1536 (niet 1537, zoo als J o e c h e r in v. schrijft). Hij studeerde
te Leuven, Rostock en Heidelberg, verwierf zich in 1561 te Bologna de
waardigheid van Doctor in de Geneeskunde en werd in 1573 lijfarts van
F r e d e r i k III, Keurvorst van de Palts. Na het overlijden van dezen
vestigde hij zich in Frankrijk, doch keerde onder J o h a n C a s i m i r naar
de Palts terug. Met roem nam hij de betrekking van Hoogleeraar in de
Medicijnen eerst te Neustadt aan de Haardt, later te Heidelberg waar; ter
laatstgenoemder plaatse is hij 15 Maart 1614 overleden. Vgl. M e l c h .
A d a m i Vitae Medicor. 421, en J.H. A n d r e a e , De quibusd. eruditor.
luminibus, et Palatinatum et Belgium docendo illustrantibus (Heidelb.
1774. 4.) I, 26. Laatstgenoemde heeft ook zijn grafschrift medegedeeld in
Monumenta Heidelb. continuata, 16. Talrijk zijn de door hem uitgegevene
zoo medische als philologische werken. Vgl. hierna, No. 174.

1559.
662 6 Febr. Stephanus S y l v i u s , pastor Leourdiae Fri-
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siae Occidentalis.
Stephanus S y l v i u s . Eene merkwaardige bijdrage tot het leven van den
bekenden S t e p h a n u s S y b r a n d i S y l v i u s , omstreeks het jaar 1507
te Wijnjeterp in Opsterland geboren. S u f f r i d u s P e t r i , die zijn leven
vrij uitvoerig beschrijft, meldt niets van zijn verblijf te Heidelberg,
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maar zegt: ‘Floruit maxime circa annum Christi 1556.’ Wel was het uit
B r u c h e r u s bekend, dat S y l v i u s te Heidelberg de doctorale
waardigheid had erlangd, maar thans blijkt, dat hij na Februari 1559 van
Leeuwarden naar Groningen, als predikant aan de St. Maartens-Kerk, is
vertrokken. Ter laatstgenoemde stede overleed hij in 1567. Nu wordt het
duidelijk, dat S y l v i u s , om de vervolgingen van L i n d a n u s te ontgaan,
Leeuwarden heeft verlaten en zich naar Heidelberg begeven, dat tijdens
zijn verblijf aldaar eerst R e g n e r u s P r a e d i n i u s te Groningen is
overleden (10 April 1559), daarna het onderzoek van L i n d a n u s naar
de leer van S t e p h a n u s heeft plaats gehad, en deze vervolgens zich te
Groningen in de bovengenoemde betrekking heeft gevestigd vóór Juni
1559. Vgl. Charterb. v. Vriesl. III. 468, S u f f r . P e t r i , de Script. Fris.
156-158. G a b b e m a , Verh. van Leeuwarden, 400 vlg. Oudheden en
Gestichten van Vriesland, I. 355. B r u c h e r u s , Gesch. der Herv. in Gron.
135. P. H o f s t e d e d e G r o o t , Gesch. der Broederenkerk te Gron. 115.
E.J. D i e s t L o r g i o n , Geschiedenis der Kerkhervorming in Friesland,
30-34.

Zijn verblijf te Heidelberg gaf aanleiding tot eene der meest opmerkelijke
voorvallen, die wij in de jaarboeken der Universiteit lezen. Als hij naar
den doctoralen graad dong, bestond de Godgeleerde Faculteit uit de
Hoogleeraren T i l e m a n n u s H e s h u s i u s en P e t r u s B o q u i n u s .
Beiden namen aan het gevorderde examen deel en verklaarden hem waardig
om tot de promotie te worden toegelaten. De stellingen, die hij zou hebben
te verdedigen, werden door eerstgemelden godgeleerde ontworpen, doch
zij waren zoo ingericht, dat èn de Roomsch-Katholieken èn de Zwinglianen
zich daardoor beleedigd mogten achten. S y l v i u s weigerde.
H e s h u s i u s , verwoed over deze ongehoorde stoutmoedigheid, verlangde
de toelating tot de promotie weer te zien ingetrokken. Doch B o q u i n u s
was overtuigd, dat dit met gezonde rechtsbeginselen onbestaanbaar was.
Zoo was de faculteit niet bij machte een besluit te nemen, en moest de
zaak aan de beslissing van den Rector Magnificus worden onderworpen.
De edele geneesheer T h o m a s E r a s t u s bekleedde destijds die
betrekking. Hij besliste ten voordeele van S y l v i u s en zijne uitspraak
werd door den Akademischen Senaat volkomen bekrachtigd. B o q u i n u s
werd nu als promotor aangewezen en de doctorale graad werd aan
S y l v i u s plechtig toegekend. Vruchteloos waren de pogingen door
H e s h u s i u s bij de Hooge Regeering aangewend, om het genomen besluit
te doen vernietigen; op mannelijke wijs verdedigde E r a s t u s bij den
Keurvorst de genomene beslissing. Doch de wrok bleef voortleven in de
ziel van den wraakgierigen aanklager, en in 1570 trof E r a s t u s de
kerkelijke ban. Hij was beschuldigd van samenspanning met S y l v a n u s
en anderen, die van Arianisme verdacht waren. De promotie van S y l v i u s
was het voorspel van de kerkelijke beweging, die den 13 December 1572
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met het onthoofden van den ongelukkigen S y l v a n u s op het marktplein
te Heidelberg eindigde.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

44
663 19 Feb. Gerardus G a r d i r i u s Geldrus.
664 20 Feb. Eberhardus a b O l s t Geldrus.
665 11 Junii. Bernardus R u d o l p h u s Frisius.
Bernardus R u d o l p h u s . Later predikant te Jemgum, in 1581 door het
drijven van L i g a r i u s weggezonden en te Bingum beroepen.
M e i n d e r s , II. 157.

Onder de tijdgenooten van S y l v i u s en R u d o l p h u s , die in ditzelfde
jaar werden ingeschreven door den Rector J o h a n n e s
G e y s e l b a c h i u s , verdienen opmerking:

V i t u s B o l a n t u s , J.U.D. Illustr. Princ. Dni O t t o n i s H e n r i c i a
consiliis.

T i l e m a n n u s H e s h u s i u s Vesaliensis Theol. Doct.

C a s p a r O l e v i a n u s Trevirensis Jur. Doct.

M a t t h a e u s R y c h i n g e r Flander Art. Mag.

1560.
666 22 Feb. Petrus C o l o n i u s Gandavus, minister verbi.
Petrus C o l o n i u s , zoon van Mr. Willem Colonius, advokaat en
rentmeester der domeinen te Gent, en Magdalena van Wijmersch, vriend
van Calvijn en Beza, predikant te Metz. Hoe hij reeds in 1560 te Heidelberg
is gekomen, toen hij nog te Metz arbeidde, weet ik niet; wel is het bekend,
dat hij in 1564 naar de Neckarstad vluchten moest en daar tot hoogduitsch
predikant beroepen werd. Polyander heeft hem herdacht in de lijkrede op
Lud. de Dieu. Vgl. behalve Vrolikhert en W. te Water, H a a g , La France
protestante, IV. 7 vlg., en over zijne vrouw, Sara Ackerman, Becius bij
Pijper, Jan Utenhove, XLVII.
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667 9 Nov. Arnoldus ab H o n s e l a e r Buranus.

1561.
668 14 Maii Joannes B o l y a n d e r Gandavus Flander.
Joannes B o l y a n d e r . Men leze: P o l y a n d e r . Zijn zoon, de beroemde
Leidsche Hoogleeraar, schrijft in een brief van 1 Aug. 1634 (Alg. Biogr,
Woordb. d. Nederl. XV. 392): ‘Il est certain que feu mon père m'a dict en
ma jeunesse, qu'il estait de l'ancienne et noble race de ceux de la maison
dite Van den Kerchoven, originellement de Gand.’ De vader moest met
zijne vrouw Christina van Houten in 1569 Metz verlaten en de wijk nemen
naar de Paltz. In 1571 werd hij predikant te Emden, waar hij in 1573 als
scriba der synode werkzaam was. Vgl. M e i n d e r s , Oostfr. Kerkgeschied.
II 13 vlg.
669 11 Aug. Joannes generosus Baro dominus a S c h a g e n e t B u c h o r n , Holandus.
Joannes generosus Baro dominus a Schagen et Buchorn. Men leze:
B u r g h o r n . De oudere Jan van Schagen had de
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beide heerlijkheden vereenigd. De jongere, hier vermeld, was de zoon van
Willem van Schagen en Elisabeth van Bronkhorst, geboren in 1544,
overleden 22 Feb. 1618. Met Oldenbarnevelt was hij zeer bevriend.
670 11 Aug. Reinholdus a F r e i b e r g e n , Harlemensis,
illius praeceptor.
671 11 Aug. Hermannus a b H e i d t , Montensis, illius
famulus.
672 20 Nov. Eckius J e l s e m u s phrysius.
Eckius J e l s e m u s . Als vermaarden tijdgenoot verwijs ik hier op
Z a c h a r i a s U r s i n u s Vratislaviensis. Tweemalen vind ik vermeld
O t t o a b H o e v e l , nobilis Westphalus, illustriss. F r i d e r i c i Electoris
a consiliis.

1563.
673 23 April. Feyo S e c k i n g e ex Frisia.
Feyo S e c k i n g e . Zoon van J o h a n S e c k i n g h e , later gehuwd met
Oedt G a y c k i n g a , dochter van A l b e r t G a y c k i n g a te Zuidhorn.
Stamboek van den Frieschen Adel, I. 172. II. 110.
674 14 Maii. Sixtus a B o t t i n g a Frisius.
Sixtus a B o t t i n g a of S y d s v a n B o t n i a , zoon van J a r i c h v a n
B o t n i a en N. S t e r n s t e r a , gehuwd in 1571 met Te t h D o u w e s d .
D o u m a v a n O e n e m a , Grietman van Wijmbritseradeel, stierf 20
Maart 1615. Vgl. Te Wa t e r , Verbond der Edelen, II. 270. Stamboek,
I. 45. II. 40.
675 14 Maii Ludolphus P o t e r u s Frisius.
L u d o l p h u s P o t e r u s . Kan deze niet dezelfde zijn als Lud. P o t t e r u s ,
uit Groningen, die als Rector van de Latijnsche school te Alkmaar in 1615
overleed? Deze wordt echter in het Alg. Biogr. Woordenb. d. Nederl. XV.
451 L u d o v i c u s genoemd. Doch in datzelfde Woordenboek was hij
XV. 447 reeds met zijn juisten naam vermeld, en daar werd ook gewezen
op de uitgave van Kiliaan's Etymologicon Teutonicae linguae, Alcmariae
1605. 8. Een exemplaar met eigenhandige aanteekingen van Ger. Io.
Vossius bezit de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
676 14 Maii Regnerus T r e l l e m i u s Frisius.
677 21 Maii Hubertus H o n i u s Antverpiensis.
678 21 Maii Joannes a M i d a c h t e n Daventriensis.
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679 12 Aug. Lambertus P i t h o p a e u s Daventriensis Art.
Mag. ex Paedag. Acad.
Lambertus P i t h o p a e u s . Eigenlijk L a m b e r t u s H e l m i u s
P i t h o p a e u s , geboren te Deventer in 1535, in 1563 docent aan het
Paedagogium te Heidelberg, in 1565 Professor Latinae Linguae. Gelijktijdig
met S m e t i u s hield hij den roem der school te Neustadt staande, en met
dezen keerde hij naar Heidelberg terug. Hij overleed in 1596. Vele
bouwstoffen voor zijn leven vindt men in M e l c h . A d a m i Vit. Philosoph.
190. Revii Dav illustr. 369, 491, 538 vgl. Wund, Facult. Philos. Heidelb.
Memorabilia, II. 36 vlg. A n d r e a e , de quibusd. erudit. luminib. I. 14 vlg.
Dezelfde, Conatus historico-literarius de illustri Palat. gymnas.
Heidelbergensi, 9 vlg. Specilig I. 6, II. 6 vlg. S c h w a b , Syllab. Rector.
Magnif. Univ. Heidelb. I. 145 vlg. F l a d , Tentamina prima de statu literario
et eruditis, qui in Palatinatu floruerunt (Heidelb. 1761) 21. S a x i i
Onomastic. III. 651. H a u t z , Lycei Heidelbergensis origines et progressus
(Heidelb. 1846) 91-07, 108-110. 119. Dezelfde, Geschichte der
Neckarschule in Heidelberg. (Ald. 1849.) Dezelfde, Die erste
Gelehrtenschule reformirten Glaubensbekenntnisses in Deutschland (Ald.
1855) 5-12. 19. 27-33. 39. 42. 46.
680 17 Maii. Joannes S t a p e n i u s , Traiectensis, ob paupertatem gratis inscriptus.
681 31 Maii. Christianus B o n t e Lewardiensis.
682 29 Aug. Franciscus U n i a Leovardiensis.
Franciscus U n i a . Waarschijnlijk de zoon van R i t s c k e van U n i a , die
later Drost van Genemuiden was, en M a r g a r e t h a v a n d e r M a r c k .
Dat hij ongehuwd gestorven is, leert ons het Stamboek van den Frieschen
Adel, I. 385. Vgl. II. 267. Hoe komt de zoon van den ijverigen katholiek
en koningsgezinde te Heidelberg?
683 4 Sept. Nicolaus C o l f f Gorkumensis.

1565.
684 28 Apr. Hubertus S t u r m i u s Eifflius.
Hubertus S t u r m i u s . Belangrijk mag deze aanwijzing genoemd worden,
omdat betrekkelijk weinig van den Leidschen Hoogleeraar H u b e r t u s
S t u r m i u s bekend is. Dat hij te Heidelberg onder Z a n c h i u s ,
U r s i n u s , B o q u i n u s en T r e m e l l i u s studeerde, wisten wij uit
M e u r s i u s , Athen. Bat. 257. Maar wanneer? P a q u o t (Mémoires, VII.
255) teekent bij het jaar 1578 aan: ‘Il ne put étudier à Heidelberg au delà
de cette année, les professeurs Calvinistes en ayant été chassés pour faire
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place aux Luthériens’. Te Leiden is hij dan ook 7 Juni 1578 ingeschreven
als Min. verbi.
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685 6 Jun. Taco H e m s t r a Frisius.
Taco H e m s t r a . Heerschip van Kimswert, gehuwd met J e l s t v a n
B o n g a , stierf in 1617. Het Latijnsche grafschrift op hen beiden is nog
in de kerk te Kimswert aanwezig, en luidt aldus:
Heic Taco, quem noris, Hemstra est situs, heic cubat uxor
Gellia Bonga, fide carus uterque Deo.
Moribus hic placidis fuit, haec quoque moribus iisdem
Atque bono clarus stemmate uterque fuit.
Vixit uterque Deo dum vixit, at inde senecta
Aret uterque gravis, mox nece uterque cadit.
Sic sit vita tibi, ut, cum mors venit aspera, mortem
Non timeas, constans sed moriare fide.
Frisia Nobilis, 141.

In een gedicht van G e l l i u s S n e c a n u s , ald. 154, worden genoemd
‘- Taco et Feyo: quos stemmate ab Heemstra
Jure sodalitii commemorare decet.’

686 6 Jun. Sixtus G a l a m a Frisius.
Sixtus G a l a m a . Moet wel S i c k e v a n G a l a m a zijn, de zoon van
To n i s v a n G a l a m a en C n i e r D o u w e r d . v a n J o u s m a , Stamb.
I. 118. Dat hij in den krijg is omgekomen, lezen wij ald. II. 76.
687 22 Jun. Petrus L a n s b e r g i u s Limburgensis.
688 19 Aug. Laurentius Vo m e l i u s S t a p e r t , Phrysius.
Laurentius Vo m e l i u s S t a p e r t . Waarschijnlijk de zoon van den
beroemden Frieschen regtsgeleerde C y p r i a n u s Vo m e l i u s a
S t a p e r t , die destijds lid van het Rijkskamergerigt te Spiers was. Van
hem zegt S u f f r . P e t r i , De Script. Frisiae, p. 373: ‘Uxorem habuit
S i b r i c a m filiam M a r c i S i c c o n i s , celeberrimi per Frisiam Capitanei.
Ex qua filium procreavit L a u r e n t i u m Vo m e l i u m a S t a p e r t ,
J.U. Doctorem et Judicii Imperialis Camerae advocatum et procuratorem,
cujus insigni diligentia, industria ac fide multi Principes, multae provinciae
ac civitates longe lateque toto imperio nituntur.’
689 22 Sept. Johannes H o v i u s Antverpiensis.
690 4 Oct. Bartholomaeus A n g u l a r i u s Gandavus.
691 22 Oct. Johannes H u i s i n g i u s Frisius Groninganus.
692 25 Oct. Menso A l t i n g Frisius Groninganus.
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Menso A l t i n g . Den 9 November 1541 te Eelde geboren en te Keulen
onderwezen, ging hij tot de partij der Hervorming over, studeerde te
Heidelberg en werd aldaar als pre-
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dikant toegelaten in 1566. Vgl. behalve zijn leven door U b b o E m m i u s
beschreven, de werken aangehaald bij R o i j a a r d s , Geschiedenis der
Hervorming in Utrecht, 229. Geen wonder, dat hij bij T j a d e n , Das
gelehrte Ostfriesland, II. 338, ‘in der That einer der Stifter der
Niederländischen Unruhen’ heet. Hij was de zoon van den Groninger
gezworene R u d o l f A l t i n g en had zeven zonen, die allen in de
geschiedenis van Oostfriesland en de Paltz bekend zijn. Den 7 October
1612 is hij overleden en in de Groote Kerk te Emden begraven.
693 25 Oct. Oliverius B o c k i u s Alostensis.
Oliverius B o c k i u s . Reeds den 9 October 1562 was hij, onder den
Decanus B o q u i n u s , onder de studenten der Godgeleerdheid opgenomen.
Hij was de eerste Rector van het Heidelberger Paedagogium. De Fasti der
Hoogeschool leveren merkwaardige bouwstoffen voor eene geschiedenis
zijner werkzaamheden; in vele opzigten stond hij boven zijne tijdgenooten,
en daarom had hij met de leden der philosophische Faculteit een zwaren
strijd te verduren. Intusschen kan men over hem vgl. A l t i n g , en M i e g i i
Monument. pietatis (Frf. 1701. 4) 194. Q u i r . R e u t e r i Jubilaeus primus
Collegii Sapientiae Heidelb. (1606. 4) 162. J.H. A n d r e a e , Conatus
historico-literarius de illustri Gymnasio Heidelbergensi, (Ald. 1764. 4.)
10 vlg. Dezelfde, De quibusdam Eruditor. luminib. 1. 15 vlg. H a u t z ,
Lycei Heidelb. origines, 97, 116, 118, 120, 122 Dezelfde, Die erste
Gelehrtenschule, 3-18, 23, 50-57, achter welk werkje ook het geheele
bezwaarschrift der Artisten-Faculteit is afgedrukt. Eene merkwaardige
bijdrage tot het leven van O l i v i e r B o c k levert de Historie ende
gesciedenisse van de verraderlicke gheuanghenisse der vromer ende
godtsaligher mannen, Christophori Fabritii, Dienaer des Goddelicken
woordts binnen Antwerpen, ende Oliverii Bockij, Professeur der Latijnscher
sprake in de hooge ende vermaerde schole van Heydelbergh. Hantw. 1582.
12. Vgl. S e r r u r e , Vaderl. Mus. IV. 291. De beide eerste drukken waren
in 1564 en 1565 verschenen; eene Fransche vertaling had Guido de Bray
in 1566 geleverd, volgens L.A. van Langeraad, Guido de Bray, 60.
694 11 Nov. Martinus L y d i u s .
Martinus L y d i u s . Het was bekend, dat hij achtereen volgens te Ilfeld in
het Stolbergsche, te Tubingen en te Heidelberg onderrigt genoot. Onjuist
is evenwel het berigt in het Alg. Biogr. Woordenb., dat hij, na te Ilfeld
onderwezen te zijn, zijne letteroefeningen te Tübingen onder het opzigt
van M i c h a e l N e a n d e r voortzettede; want N e a n d e r was Rector te
Ilfeld en heeft zich nooit te Tübingen gevestigd: daar was M a r t i n u s
C r u s i u s de leidsman van L y d i u s . Te Heidelberg is hij korten tijd na
zijne aankomst onder de leeraren van het Collegium Sapientiae opgenomen;
toch zal hij nog wel eenigen tijd de voorlezingen van Z a c h a r i a s
U r s i n u s en andere beroemde mannen hebben bijgewoond.
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695 7 Dec. Udo D e t e l e f i u s Frisius.
696 22 Dec. Alexander l e B l o n d Antverpiensis.

1566.
697 18 Apr. Johannes F o l k e r s h e i m e r Frisius.
Joannes F o l k e r s h e i m e r . Dat hij uit Oostfriesland afkomstig is, leert
het Album der Natio Germanica aan de Universiteit te Orleans, waar in
1555 is ingeschreven U l r i c u s F o l c k e r s h e i m e r Frisius Orientalis.
Bij Schwab, 128, heet hij D o l k e r s h e i m e r .
698
699
700
701
702
703
704

20 Apr. Gerhardus H a m o n i u s Geldrus.
22 Maii Johannes d e B e u n y n c k Hagensis.
24 Maii Bartholdus S c h u r i n g a Frisius.
24 Maii Leonardus P a p m a Frisius.
29 Maii Hinricus R i c o n i s Frisius.
2 Maii Matthaeus L a n n o i u s Antverpiensis.
12 Aug. Casparus G e n t Geldrus.
C a s p a r v a n G e n t werd in 1574 predikant te Ridderkerk, vanwaar hij
in het volgende jaar naar Leiden vertrok. Hier komt hij als V.D.M. eerst
18 Maart 1578 in het Album voor. De betrekking van eersten hoogleeraar
in de Hebreeuwsche taal, waartoe hij benoemd was, schijnt hij slechts
korten tijd te hebben waargenomen, daar zij reeds in Juli van laatstgenoemd
jaaraanH e r m a n n u s R e n e c h e r u s werdopgedragen.S i e g e n b e e k ,
Gesch. d. Leijdsche Hoogesch. II. Toev. en Bijl. 55. De gissing, in het Alg.
Biogr. Woordenb. d. Nederl. in v. voorgedragen, dat hij van Gent in
Vlaanderen afkomstig was, wordt door ons album weêrsproken;
waarschijnlijk alzoo wordt Gent in Over-Betuwe door dezen naam
aangewezen. Dat echter Arnhem zijn geboorteplaats geweest is, leert het
Leidsche album uitdrukkelijk. In het Leidsche passieboekje wordt hij
vermeld als predikant te Brugge in 1579. Vgl. J a n s s e n , Kerkhervorminq
te Brugge, II. 287, 328.

705 24 Sept. Jacobus C o m m e l i n u s Gandensis.
Jacobus C o m m e l i n u s . Hij was een broeder van den Heidelbergschen
boekdrukker H i e r o n y m u s C o m m e l i n u s . Uit den bundel gedichten,
die hij in 1568 in het licht zond, was reeds bekend, dat hij te Gent was
geboren.
706 7 Oct. Johannes N i c a s i u s Frisius.
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Johannes Nicasius. Als predikant te Borsum in Oost-Friesland woonde hij
in 1578 met Menso Alting en anderen het gesprek met de Mennonieten te
Emden bij. In 1589 of 1590 werd hij predikant te Groothuizen. Hij was
voorzitter der eerste Kerkvergadering in Drenthe, 11 September 1600 ge-
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honden. M a g n i n , Kerkelijke geschiedenis van Drenthe, 197. Dat hij
predikant te Appingadam zou geweest zijn, durf ik niet bevestigen.
707 18 Oct. Oricus D o y h e m i u s Frisius.
Oricus D o y h e m i u s . Bij Schwab, 128: Doyheimer. Zie hier het bewijs,
dat de Raadsheer in den Hove van Friesland, in de Naamlijst als D i d e r i k
vermeld, O r i c k of O r c k heette. De gissing, in het Stamboek, II. 6
voorgesteld, is nu volkomen bevestigd. Is hij 5 September 1549 met
L y s b e t h N i c o l a i gehuwd, zoo moet de onze wel hun oudste kind
geweest zijn. Hij zelf trouwde D o e d t H e s f e l d v a n Ay s m a , en
was de vader van O r c k v a n D o y e m , die later voorkomt.
708
709
710
711

29 Oct. Hermannus Va n i t z e r Groninganus.
30 Oct. Johannes R e u g h e r Groninganus.
30 Oct. Ballo F r o m a Groninganus.
30 Oct. Hayco d e N a n t z u m Groninganus.
Hayco d e N a n t z u m . Een Wijlcko d e N a n t z u m vind ik bij
We s t e n d o r p , t.a.p. 63.

712 30 Oct. Jibbo A l d r y n g a Groninganus.
Jibbo A l d r y n g a . Bij S c h w a b , 128: Ibbo. Een Jonkheer J e b b o
A l d r i n g a , schepper van Aduarder Zylvest, komt voor bij F e i t h , Archief
(1634) IV. 22, 28. De onze is welligt degeen, die, Heer tot Feerwerd en
Ezinghe, F r a n s c k e v a n C a n n i n g h e , wed. R e n g e r s , huwde.
Stamb. I. 76.
713 30 Oct. Henricus A r t o p a e u s Embdanus.
Henricus A r t o p a e u s . Waarschijnlijk een broeder van den bekenden
R u d o l p h u s A r t o p a e u s , die eveneens te Emden geboren was. Zie
N. 141 der lijst van Genève.
714 30 Oct. Wolbertus Te l e c o n i u s Frisius.
Wolbertus Te l e c o n i u s . Bij S c h w a b , 128, wordt gelezen Telcomius.
715 11 Nov. Bernhardus R e i d a n u s .
Bernhardus Reidanus. Rotermund maakt in zijn Aanhangsel op J o e c h e r 's
Gelehrten-Lexicon, VI. 1632 melding van zijn werkje: Epitome Juris
Civilis ex libris Pandectarum et Codicis. Colon. 1565. 8.
716 11 Nov. Sebaldus Vuerdanus.
717 30 Nov. Gisbertus E n s Frisius.
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Gisbertus E n s . Zijn zoon Johannes Gisberti komt voor als predikant te
Foudgum c.a. bij C o l u m b a , 98. Ontwijfelbaar wordt door deze
aanteekening de emendatie bij N. 28 der lijst van Genève voorgedragen.
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718 10 Dec. Menelaus O m p t e d a Groninganus.
Menelaus O m p t e d a . Zijn grootvader, M e n o l d O m p t e d a , gehuwd
met R e n c k e A u l s e m a , komt voor bij F e i t h , Archief, II. 137.
719 10 Dec. Hermannus B o n i n g i u s Groninganus.
Hermannus B o n i n g i u s . Bij S c h w a b , 128, heet hij Bonnigius.
720 10 Dec. Rembartus A e l z e m a Frisius.
Rembartus A e l z e m a . Bij S c h w a b , 128, leest men Aeckema.
721 10 Dec. Luderus H u i n g a Frisius.
722 10 Dec. Rodolphus L a n d i u s Frisius.
723 13 Dec. Mauritius F r e s e Frisius.
Mauritius F r e s e . Bij S c h w a b , 128, wordt hij Fresse genoemd.
Ongetwijfeld uit Oostfriesland. Uit hetzelfde geslacht was afkomstig de
bekende Regtsgeleerde N i c o l a u s G e r l a c h v o n F r e e s e , die lid
van het Rijkskamergerigt te Spiers werd, alsmede J o h a n n C o n r a d
F r e e s e , Kön. Preuss. Kriegs-Commissar in 1796.

1567.
724 19 April. Habbo A l d r i n g a Groninganus.
Habbo A l d r i n g a komt in het midden der 16e eeuw voor bij T j a d e n ,
Gelehrtes Ostfriesl. I. 223. Ook de hier vermelde zal wel behoord hebben
tot het geslacht v o n N e s s e .

Rector was in dit jaar 1567 S i g i s m u n d u s M e l a n c h t o n Brettensis,
Philos. et Medic. Doct. et Prof.
725 19 April. Mello F r o m a Groninganus.
Mello F r o m a , Te d d e F r o m a , J a c o b F r o m a , B a l l o F r o m a
worden vermeld op de naamlijsten van slagtoffers der beroerten bij
We s t e n d o r p , t.a. pl. 48, 54, 63. Ook in F e i t h 's Archief komen
verschillende personen van dat geslacht voor.
726 25 April Nicolaus C a t e r Groninganus.
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Nicolaus C a t e r . Bij S c h w a b , 129, heet hij Crater.
727 26 April Petrus a b A l s t Antverpiensis Juris L i cent.
Petrus a b A l s t . Reeds in het volgende jaar is hij tot Hoogleeraar in de
regten te Heidelberg benoemd, welke betrekking hij tot 1577 bekleed heeft.
Hem was het onderwijs der
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Instituten opgedragen, terwijl B e r t h o l d u s R e d l i c h den Codex,
N i c o l a u s D o b b i n u s de Pandecten verklaarde. In 1573 trad H u g o
D o n e l l u s te Heidelberg als opvolger van den overleden' R e d l i c h op.
Vgl. Acta sacr. saecul. Acad. Heidelb. (Heidelb. 1787. 4.) 237. In 1568
was hij ook tot J.U.D. bevorderd, blijkens de Annal. MSS. IX. 61. Uit
diezelfde Annales (XI. 39 v.) lezen wij aangaande zijn vertrek in 1577 het
volgende. ‘D. Rector monebat Senatum sibi D. P e t r u m A l o s t a n u m
significasse, quod cogitet, rebus suis ita ferentibus, hinc discedere et
posthac inservire Illustr. Principis Electoris sanctae memoriae viduae.’
Zie W u n d t , De origine et progressu Facultatis Juridicae in Academia
Heidelbergensi, IV. (Heidelb. 1781) 15.
728 7 Maii. Bartholomaeus Mercator Lovaniensis.
Bartholomaeus M e r c a t o r . Hij was de zoon van den beroemden
aardrijkskundige G e r a r d M e r c a t o r , en, toen hij te Heidelberg kwam,
27 jaren oud. Reeds vroeger had hij zich bekend gemaakt door zijne Notae
in Sphaeram Io de Sacrobosco, geographiae atque astronomiae rudimenta
suggerentes, te Keulen in 1563 uitgegeven. Hij overleed reeds in 1568.
729 17 Mai. Joannes H i l d e b r a n d Frisius.
730 28 Mai. Joannes W i n b e r g e n Geldriensis.
Ongetwijfeld is hij, of de later onder n. 742 vermelde, de vermaarde
Geldersche afgevaardigde ten Staten-Generaal Johan van Wijnbergen,
zoon van Wichman van Wijnbergen, wiens lof door Hooft is verkondigd.
Hij overleed in 1602.
731 30 Mai. Jelgerius F e y t z m a Frisius nobilis.
Jelgerius F e y t z m a . Bij S c h w a b , 129, Jielgerius F e y t z m a geheeten,
was de zoon van H e s s e l v a n F e y t z m a , van wien Te Wa t e r
spreekt, II. 395. III. 529, en van H a b e l v a n O f f e n h u i z e n . Beide
ouders overleefden hem. Zie voorts over hem Frisia Nobilis, 101,
S c h e l t e m a Staatk. Nederl. I. 349. Stamboek van den Frieschen Adel,
I. 114. II. 74, S m i n i a , Naaml. der Grietm. 315.
732 30 Mai Valerius H a n n y a Frisius nobilis.
Valerius H a n n y a . Door S c h w a b , 129, Fallerius H a n n y a genoemd;
Va l e r i u s schijnt eene vertolking van G a l e te zijn. Vgl. Stamb. van
den Fr. Adel., I. 143. Te Wa t e r , II. 447.
733 30 Mai. Gerardus Te e t h l u m Leovardiensis.
Gerardus Te e t h l u m . Wij vinden hem vermeld als echtgenoot van A n s k
v a n A u c k e m a , Stamb. v.d. Fr. Adel. I. 28.
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734 9 Junii Johannes B r a m i u s Frisius.
Johannes B r a m i u s . Welligt dezelfde Dr. J o a n n e s B r a m i u s , die
voorkomt bij F e i t h , Archief, III. 167. Later ontmoeten wij een J o a n n e s
B a r m s c h e . Misschien een zoon van T h o m a s B r a m i n s , die in de
eerste helft der zestiende eeuw predikant te Emden was. M e i n e r s , I.
218.
735 9 Junii Edelhardus P r i c c a r d Frisius.
736 9 Junii Egidius C l e r i c u s Fornacensis.
737 23 Junii Alardus F r a n e k e r a n u s Frisius.
Alardus F r a n e k e r a n u s . Bij S c h w a b , 129, A l l a r d u s F r a n c k a n
geheeten, was welligt een zoon van H e n r i c u s A l a r d u s of A l l a r d u s ,
die onder de onderteekenaars van het Verbond der Edelen voorkomt. Deze
woonde te Le euwarden. Te Wa t e r , II. 147.
738
739
740
741

13 Nov. Baptista Va l u a n u s Antverpiensis.
23 Nov. Hildebrandus P e t r i Groninganus.
4 Dec. Petrus We s e m b e c i u s ,
4 Dec. Joannes We s e m b e c i u s , fratres Antverpienses.
Petrus We s e m b e c i u s . Deze beroemde regtsgeleerde was 5 Mei 1546
te Antwerpen geboren en is den 27 Augustus 1603 te Coburg overleden.
Hij heeft te Jena (1579), Wittenberg (1587) en Altorf (1591) het
Hoogleeraarsambt bekleed. Nergens was tot hiertoe over zijn leven, invloed
en geschriften op voldoende wijs gehandeld; thans evenwel mogen wij
verwijzen naar S t i n t z i n g 's Geschichte der deutschen
Rechtswissenschaft, I. 714 vlg, 304, 415, 529 vlg. Bij de beoordeeling
zijner werken dient men wel in het oog te houden, dat ze meerendeels na
zijn dood het licht zagen. Intusschen vergelijke men B r i t z , Hist. du droit
Belgique, I. 106. Op de Bibliotheek te Wiesbaden heb ik zijne zeldzame
Oratio de Waldensibus et Albigensihus Christianis (Genae 1588. 4.)
aangetroffen. Over zijn gezag zie men H ä l s c h n e r , Preussisches
Strafrecht, I. 168.

Johannes We s e m b e c i u s Deze moet zorgvuldig onderscheiden worden
van den gelijknamigen broeder van Matthaeus Wesenbecius, zoon van
Petrus, gehuwd met Barbaracilia, van wien A d a m u s getuigt: Ex ea
sustulit liberos tredecim, quibus pater suo quodam consilio duodecim
apostolorum nomina ordine imponere voluit.
742 5 Dec. Joannes W i n b e r g e n Geldriensis, cognatus homonymi mense Maio inscripti (N. 730).
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743 7 Dec. Gerlacus C a p e l l e Zutphaniensis.
Gerlacius C a p e l l e . Uit N y h o f f 's mededeelingen in de Geld. Volks-Alm.
van 1852 was het reeds bekend, dat Gerlach van der C a p e l l e n , in 1543
te Zutphen geboren, achtervolgens te Bourges, Genève, Basel en Heidelberg
studeerde, terwijl hij later nog eenige Italiaansche Hoogescholen bezocht.
Toch heb ik te vergeefs zijn naam in het Livre des Recteurs gezocht.
Evenmin wordt die aangetroffen in de Matricula nationis Germanicae te
Padua.

1568.
744 17 Dec. Cornelius Ta y m o n Gandavensis.
745 12 Dec. Franciscus B o m b e r g u s Antverpianus.
746 12 Jan. Johannes P e t r e i u s Groninganus.
Johannes P e t r e i u s Groninganus. Waarschijnlijk een Oostfries,
gelijktijdig ingeschreven met J o h a n n e s S i b e s z Oldershemius, bij
S c h w a b , 130, Sibertz.
747 13 Jan. Levinus M a s s i s Nervius.
Levinus M a s s i s . Lieven Massis, dien wij ook onder de studenten te
Genève aantreffen, bediende reeds vóór 1579 de Waalsche gemeente te
Mechelen; immers als zoodanig was hij hij in 1578 bij de Waalsche Synode
te Antwerpen werkzaam. Later (tot 1605) was hij predikant (doch zonder
vaste betrekking) te Middelburg. Meer bekend is zijn zoon Daniel, regent
van het Waalsche collegie te Leiden. Vgl. Reglements des églises
Wallonnes, 308, J. a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , De Waalsche
gemeenten in Zeeland, 6, 16, 117. J a n s s e n , Kerkhervorming te Brugge,
1, 1. 260. II. 200.
748 15 Jan. Hesselus ab H a n n i a Frisius.
Hesselus ab H a n n i a . Zoon van Wa t z e v a n H a n i a te Jorwerd en
Y d t G r a t i n g a . Hij huwde W i c k W y b r e n s d . v a n H e r m a n a
en overleed in 1584. Zie Stamboek I. 142.
749 16 Jan. Petrus C o r n e l i u s Frisius Groninganus.
750 18 Jan. Ferdinandus A l e m a n u s Selandus.
751 8 Mart. Hieronymus Ve r r u t i u s Frisius Groninganus.
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Hieronymus Ve r r u t i u s . Bij S c h w a b , 131, Verutius geheeten. Later
Syndicus der Ommelanden (1575), F e i t h , Archief, II. 372. Hij was J.U.D.
Ald. II. 383, 384. Den 26 September 1600 komt hij daar voor de laatste
maal voor. Het Register levert zeer gewigtige bouwstoffen voor zijne
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biographie. Hij overleed in Oldenhove te Leeuwarden 5 December 1601.
Over zijne beide echtgenooten en kinderen vgl. Stamb. I. 31. Bij S u f f r .
P e t r i , die zijn leven tot het jaar 1592 beschreef, komt het een en ander
voor omtrent zijne studiën te Douay, Bourges, Basel, Rostock en
Kopenhagen, maar wordt Heidelberg niet genoemd. Uit ons Album blijkt,
dat hij van de in 1562 ondernomen wetenschappelijke reis in 1568 nog
niet was teruggekeerd.
752 8 Mart. Johannes D r a b e r Groninganus Frisius.
Johannes D r a b e r . Bij S c h w a b , 131, wordt hij T r a b e r genoemd.
753 15 Mart. Andreas B a c h e r u s Flander.
Andreas B a c h e r u s . Zeker dezelfde, die in de Pieterskerk te Leiden
begraven ligt, waar hij in den ouderdom van 70 jaren, in December 1616,
overleed. Hij was te Poperinghe geboren, achttien jaren lang lijfarts der
Hertogen van Brunswijk, en werd onder de uitstekendste geneesheeren
van zijn' tijd gerangschikt.
754 14 April Everardus O i s t e r a n u s d e B r u n c k h o r s t .
Everardus O i s t e r a n u s d e B r u n c k h o r s t . S c h w a b , 131, noemt
hem Brunskhorst. Zijn vader hield destijds nog te Deventer verblijf en is
eerst in het volgende jaar naar Keulen vertrokken. R e v i u s maakt van
zijne studie te Heidelberg in het geheel geen gewag. Maar wat beteekent
hier het O i s t e r a n u s ? En wie was E b e r h a r d u s B o r n h o r s t , op
het jaar 1585 vermeld?
755 14 April Fridericus I l s t e n s i s Frisius.
756 14 April Andreas H a g i u s Frisius.
Andreas H a g i u s . Als student te Leiden treffen wij hem eerst 9 Januari
1581 aan.
757 15 April Petrus F a b e r Frisius.
758 15 April Petrus Te e t l u m Frisius.
Petrus Te e t l u m , Bij S c h w a b , 131, staat Te e t l u n . Over het geslacht
vgl. Stamb. II. Nalez. 4-6. Hij was een zoon van P i e t e r van Te e t l u m ,
en huwde J o d o c a v a n Ay t t a . Hunne dochter C n i e r trouwde
V i g l i u s v a n Ay t t a , neef van den beroemden regtsgeleerde.
759 15 April Hermannus A r n o l d u s Groninganus.
760 15 April Henricus M e t e l l u s Groninganus.
761 15 April Bernhardus J o h a n n e s Groninganus.
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Bernhardus J o h a n n e s . In de Acta Facult. Philos. a. 1567, vond ik
aangeteekend: ‘d 6 m. Decembr. promotus B e r n a r d u s J o h a n n e s
Groningensis Frisius.’
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762 15 April Michael Andreas V i c e m i u s Leovardiensis.
763 m. Maio Nicolaus G e r a r d u s Leovardiensis.
764 6 Junii Johannes a b O l d e n b a r n e f e l t Amersfordiensis.
Johannes a b O l d e n b a r n e f e l t . Opmerkelijk is het, dat S c h w a b ,
die onder de ‘nobiles et praecipui’ bijna alle Friezen heeft gerangschikt,
van J o h a n v a n O l d e n b a r n e v e l t volstrekt geen gewag maakt. De
schrijver der Historie van het leven en sterven van den Heer J o h a n v a n
O l d e n b a r n e v e l t (s.l. 1648. 4) maakt van zijn verblijf te Heidelberg
uitvoerig melding. ‘In den jare 66 en 67 (zegt hij, bl 5.) heeft hy sijne
studien eerst tot Leuven, ende daer na tot Bourges in Vranckrijck vervolgt.
Ende door het opstaen van de tweede Civile oorlog in Vranckrijck in 't
eynde van den voorsz. jare 67, is hy gedwongen met veel andere Studenten
uyt Vranckrijck te trecken, door het hartochdom ende Graefschap van
Borgondien ende Besanson, het Graefschap van Montpelgart, ende een
partije van Switserlandt, tot op Basel; van daer zijnde den Rijn afgevaren
na Colen, heeft hy aldaar eenen tijdt lanck sijne studien vervolgt. Ende
van nieus ordre ende provisie ontfangen hebbende, is gereyst na
Heydelberch, om aldaar sijn studium Juris te continueren, ende oock de
rechte fundamenten van de ware Christelijcke Religie, gereformeert van
de Tyrannije, Afgoderije ende Ketterije des Pausdoms, nader te verstaen.
In den jare 68 tot Heydelberch ten eynde voorsz. wesende, ende uyt
verscheyden disputen onder den Theologanten aldaer, ende die schriften
van vele oude en levende Doctoren, verstaende het gevoelen van Godes
eeuwige Praedestinatie niet eenparich te wesen, ende so wel voor d'eene
als d'andere opinie, verscheyden passagien van de Heylige Schrifture, ende
geleerde oude ende nieuwe Theologanten ende Scribenten, met hare
redenen ende consideratien geallegeert werden, ende hem daer inne een
tijdt lanck niet weynich bekommert bevonden hebbende, begond te
overdencken dat hy in sijn oude Groot-vaders C l a e s v a n
O l d e n - B a r n e v e l t s sterfhuys aen het binnenste van de voorhuys-deur,
van zijn Groot-moeder, weduwe van R e y n i e r v a n
O l d e n b a r n e v e l t , gevonden hadde een bordeken, daer inne met seer
groote letteren geschreven stond: ‘Nil scire tutissima fides,’ ende terwijlen
't selve was geschreven ten tijde als L u t h e r de reformatie by de hand
genomen hadde, viel hem in, dat het verstant van 't voorseyde schrift
moeste wesen, van dese booge ende mysterieuse materie van Godes
eeuwige Praedestinatie, daer op hy in den voorsz. jare resolveerde hem
met het ondersoeck van de selve materie niet meer te willen quellen, maer
sympelijck te gelooven, dat alle geloovige Christenen ende hare kinderen,
van God den Heeren uyt genaden verkoren, ende geschapen worden ter
saligheyd, deur de verdiensten ende voldoeninge voor onse zonden, van
onsen Heyland ende
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Saligmaker Jesum Christum. Voor reden stellende, dat na dien God de
Heer almachtig, de genade aen de oprechte Christenen doet, dat sy gelooven
datter geen saligheyd en is dan deur sijne genade, de voorsz. verdieninge
ende voldoeninge, ende dat men vastelijck vertrout, dat God de Heer
zulcken genade ten uytersten sal continueren; Ende of sulk een
Christen-mensch door ongeloof ende andere grove sonden hem ontginck,
dat God de Heere hem in 't selve ofte andere grove sonden niet en sal laten
versmoren, maer genadelijcken bekeeren tot leetwesen ende volhardinge
in den voorsz. geloove brengen. In 't welck geloof ende gevoelen hy als
doen resolveerde te leven ende te sterven: ende vondt hem by de Doctoren
ende Professoren Theologiae, Z a n c h i u m , ende B o c q u i n u m ,
mitsgaders den vermaersten Predicant O l e v i a n u m , haerluyden te kennen
gevende sijne voorsz. voorgaende bekommeringe, ende eyndelijke resolutie,
vragende: of hy daer mede niet en behoorde hem te genoegen ende gerust
te stellen? Sij hebben hem geantwoort, dat hem met dat gevoele wel
mochten gerust houden. In 't selve gevoelen heeft hy omtrent vijftich jaren
gestaen, ende is daer inne van tijd tot tijdt bevesticht, sonderlinge uyt die
hij 't sedert dickwijls verstaen hadde, dat het scherp ondersoeck van dit
hoog ende mysterieus werck Godes, uyt de Reprobatie, ofte damnante
Praedestinatie, ende saecke tot sulcke vertwijffelinge ende desperatie
gebracht wert, dat sommige ouders, uyt het naturel ofte actien van hare
kinderen, hebben onder staen te oordeelen, het een ter saligheyt, ende 't
ander ter verdoemenisse gepraedestineert ende gedamneert te wesen, ende
zonder andere onderrichtinge te willen plaetse geven, desperatelijck in
sulcke opinie gestorven sijn, daer van bedroeffelijcke exempelen haer,
van tijd tot tijd, openbaren.’
765 m. Junio Jacobus K i m m e n d o n c k Kempensis.
Jacobus K i m m e n d o n c k Kempensis. S c h w a b , Syllabus Rectorum
in Univers. Heidelbergensi, I. 133, maakt van deze inschrijving melding,
doch schrijft ten onregte K a m p e n s i s . Dezelfde font komt voor bij
A n d r e a e , De luminibus quibusd. eruditor. I. 16. Op het grafschrift van
den voortreffelijken man, dat medegedeeld wordt door A d a m i , Apograph.
Monument. Heidelb. 54, heet hij zeer juist: ‘J a c . K i m e d o n c i u s
Kempius.’
766
767
768
769
770

m. Junio Henricus F a b r i c i u s Venlonius.
m. Julio Johannes H e r m a n n u s Campensis.
m. Julio Cornelius B o e l i u s Amstelodamensis.
m. Sept. Gerhardus Vo i t Geldrensis.
m. Octob. Titus A c r o n i u s ex agro Embdano.
Titus A c r o n i u s . Waarschijnlijk een zoon van B e r n a r d u s
A c r o n i n s , predikant te Jarsum nabij Embden. R u u r d en J o a n n e s
A c r o n i u s waren zijne broeders.
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771
772
773
774
775
776
777

m. Oct. Nicolaus H e n r i c i Bredensis.
m. Oct. Carolus C a t z e i u s Geldrensis.
S.d. Wilhelmus J a c o b i Traiectinus.
S.d. Guilielmus R o c h e l f i j n Gandavensis.
m. Nov. Godefridus T h e o d o r i c u s Amsterdamensis.
m. Nov. Conradus Wo l f f Harderwicensis.
m. Nov. Theodorus Vo g e l s a n c k Frisius Occidentalis.
Theodorus Vo g e l s a n c k . Zoon van G e r r i t D i r k s F o e g e l s a n g h
van Oosterwierum. Hij werd J.U.D., en in of vóór 1577 Lid der Staten van
Friesland voor Westergoo. Over zijn leven en bedrijf, waarvan
W i n s e m i u s dikwijls gewaagt, vgl. Stamb. v.d. Fr. Adel, II. 241. Hij
huwde R i n c k B r o e r s m a , en leefde nog 20 Junij 1590, toen hij zich
te Hasselt als gedeputeerde ophield. Waarschijnlijk is hij dus niet oud
geworden. Zie Stamb. I. 352.

778 m. Nov. Petrus de H a r i n x m a Frisius Occidentalis.
Petrus v a n H a r i n x m a vertrok van hier naar Genève, waar hij in den
ouderdom van 19 jaren overleed. Stamb. v.d. Fr. Adel, I. 151. II. 94.

1569.
779 6 Mart. Rodolphus S t e e n w i c k Frisius.
780 9 April. Petrus R e i d a n u s Daventriensis.
Petrus R e i d a n u s . Vermaard geneesheer te Deventer, die de vader van
den geschiedschrijver Everhardus Reidanus genoemd wordt bij Schotel,
Biogr. Woordenb. d. Nederl. XVI. 180, waar wij eene Querela medicinae
dogmaticae van zijne hand vermeld vinden.
781 21 April Joannes Ta f f i n u s Tornacensis.
782 23 April Ludovicus P e r e z i u s Antverpiensis iniuratus propter aetatem.
Ludovicus P e r e z i u s . Den 10 Junij 1610 werd als student te Leiden
ingeschreven L u d o v i u s P e r e z i u s , oud 54 jaren. Dit verklaart ook
de bijvoeging: ‘iniuratus propter aetatem’ in het Heidelbergsche Album;
hij had dus in 1569 slechts den ouderdom van 13 jaren bereikt.
783 23 April Martinus P e r e z i u s Antverpiensis iniuratus propter aetatem.
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Martinus P e r e z i u s . Beiden, zoo wel L u d o v i c u s als M a r t i n u s ,
schijnen zonen geweest te zijn van M a r c u s
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P e r e z i u s en U r s u l a L o p e s . Op de aanwijzing van beide kinderen
was reeds 21 Aug. 1567 groot geld gesteld. Vgl. S c h u l t z J a c o b i ,
Ned. Archief voor Kerkel. Gesch. IV. 150.
784 22 April Eberhardus R e i d a n u s Daventriensis.
785 25 April M. Bonnius Vo l k e r u s Frisius.
786 27 April Caspar a S w i n d e r n Groninganus iniuratus propter aetatem.
787 27 April Philippus a S w i n d e r n , Groninganus iniuratus propter aetatem.
Caspar et Philippus a S w i n d e r n . Deze aanteekening is daarom vooral
belangrijk, omdat zij bewijst, dat werkelijk de familie van S w i n d e r e n
reeds in het midden der zestiende eeuw te Groningen was gevestigd, dat
nog betwijfeld werd door den Hoogleeraar Th. v a n S w i n d e r e n ,
Geslachtlijst van de familie van Swinderen (Gron. 1580), 63.
788
789
790
791
792

27 Maii Georgius B r a u Groningensis.
7 Julii Johannes M i c h a e l Alcmarianus.
7 Julii Johannes T h o m a s Alcmarianus.
26 Julii Jacobus de L a n d a s Nervius.
12 Aug. Tjalingius S y x m a Frisius.
Tjalling S y x m a . Zoon van D o u w e van A n d l a genaamd van S i x m a
en B a u c k v a n P o p m a . In 1580 werd hij Grietman van Barradeel,
ook hopman onder D o u w e v a n G r o v e s t i n s . Hij overleed in 1599.
Bij Y d s c k e v a n H o t t i n g a liet hij drie kinderen na. Stamb. I. 360.
II. 251. v. S m i n i a , Naamlijst, 213.

793
794
795
796

17 Aug. Sibrandus O c c o Frisius.
26 Aug. Hieronymus C o m m e l i n u s Duacensis.
20 Sept. Guilielmus F o c k a e u s Frisius.
20 Sept. Leo J u c k e m a Frisius.
Leo J u c k e m a . Zoon van Wo r p v a n J u c k e m a en Anna van
M o c k e m a . In 1585 werd hij Raadsheer in den Hove van Friesland. Hij
huwde T i e t v a n B u r m a n i a . Stamb. I. 236. II. 160.

797 21 Sept. Sixtus S c h e l t e m a Frisius.
Sixtus S c h e l t e m a . Deze S y b e t h v a n S c h e l t e m a was de zoon
van S c h e l t e v a n S c h e l t e m a en U r s e l H e r c k e m a . Hij huwde
B a u c k v a n D o u m a v a n A n j u m . Vgl. Te Wa t e r , Verbond der
Edelen, III. 289. I. 318. II. 214.
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798 21 Sept. Sibrandus C a m m i n g a Frisius.
Sibrandus C a m m i n g a . Zoon van F r a n s v a n C a m m i n g h a en
Te t h v a n S t e n s t e r a . In 1578 werd hij Grietman vau
Leeuwarderadeel. Hij huwde C a t h a r i n a v a n D o n i a en overleed in
1579 te Leeuwarden. Vgl. Stamb. I. 75. S m i n i a , Naamlijst, 26. Va n
d e r A a Woordenb. III. 48.
799 22 Sept. Gerhardus d e L a n g h e n Frisius.
800 23 Sept. Gelmerus C a n t e r Groninganus.
Gelmerus C a n t e r . Blijkbaar een kleinzoon van den beroemden Staatsman
J e l m e r C a n t e r , die ten tijde van Keizer Maximiliaan grooten invloed
op de gebeurtenissen te Groningen oefende.
801 23 Sept. Daniel G e o r g i u s Frisius.
Daniel G e o r g i u s . Het bijgevoegde Frisius zal wel op Oostfriesland
doelen. Leden van het geslacht uit Emden treft men elders aan.
802 23 Sept. Regnerus G e r a r d i Groninganus.
803 25 Sept. Rembartus H o r a e u s Frisius.
Rembartus H o r a e u s . Vgl. over zijne betrekking tot den beroemden
N i c o l a u s V i g e l i u s , S u f f r . P e t r i , De Scriptorib, Frisiae, p. 453.
G. d e Wa l , De Clar. Fris. J Ctis, Adnot. 120.
804 2 Oct. Arnoldus P i s c a t o r Embdanus.
805 16 Oct. Petrus Ta u r i n u s Audeuatranus.
Petrus Ta u r i n u s . Waarschijnlijk de vader van Jacobus Taurinus, den
bekenden bestrijder van Trigland. Dezen werd in 1612 te Utrecht een zoon
geboren, die ook Petrus heette en in 1630 de Leidsche Akademie bezocht.
806 6 Oct. Johannes D o r r i u s Daventriensis.
Johannes D o r r i u s . Belangrijke aanwijzing betreffende dezen talentvollen
staatsman, wien zoo talrijke zendingen werden opgedragen en die bij elke
gelegenheid de belangen van Overijssel in het hachelijkste tijdsgewricht
met uitstekende zorg behartigde. Gewigtige bronnen voor de geschiedenis
van zijn leven, in het Archief van Kampen aanwezig, zijn thans vermeld
in het voortreffelijke Register, N. 2569, 2573, 2591, 2622, 2681, 2724,
2731. Zie voorts Overijss. Alm. van Oudh. en Lett. 1847. 102 vlg. Over
zijne letterkundige verdiensten vgl. H o e u f f t , Parn. Lat. Belg. 71.
807 7 Oct. Johannes E r n e s t u s Amstelrodamius.
808 10 Oct. Petrus S y l v i u s Duacensis.
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809 15 Oct. Alardus A u l e t i u s Frisius.
Alardus A u l e t i u s . Te Genève is hij eerst 27 December 1580 als student
in de geneeskunde ingeschreven. Mr. Boeles vermoedt, dat hij, tot aan de
pacificatie van Gent als balling rondzwervende, intusschen ook andere
Akademiën heeft bezocht. Uit ‘le Livre du Recteur’ blijkt thans, dat hij te
Leeuwarden is geboren Na tot Med. Doctor te zijn bevorderd, werd hij
rector der Latijnsche Scholen, eerst te Dokkum, vervolgens te Amsterdam,
en in 1589 hoogleeraar in de Geneeskunde te Franeker, waar hij 21 Januari
1606 overleed. Dat hij eenige jonge Friesche edellieden op hunne reizen
vergezelde, was bekend: ‘Quo factum (zegt Vriemoet), ut apud exteros
(nescio ubi) medicinae doctoris ornaretur laurea.’
810
811
812
813
814
815

20 Oct. Foxius P o s t h u s i u s Frisius.
25 Oct. Gysbertus S n e c a n u s Frisius.
8 Nov. Henricus X e n a n d e r Altkirchius Geldrus.
9 Nov. Jodocus R a n d w y k Gennepensis.
14 Dec. Cornelius a C l e r c k Oropolites.
24 Dec. Johannes Bartholdus a R o d e r w o l t Phrysius.

1570.
816 27 Jan. Jacobus F r e y Bruxellensis.
817 23 Mart. Arnoldus a b H a e r s o l t e Zwollensis.
Arnoldus a b H a e r s o l t e . De plaats, waar deze scherpzinnige
regtsgeleerde gestudeerd heeft, was tot heden onbekend. Zijn vader was
J o h a n v a n H a e r s o l t e van Haerst, zijne moeder eene bloedverwante
van dezen, C h r i s t i n a v a n H a e r s o l t e . Onjuist is alzoo het berigt
in het Biogr. Woordenb. der Nederl. II. 62, dat hij met zijne broeders den
moederlijken geslachtsnaam aannam. Zie voorts V r i e m o e t , Athen. Fris.
LXXV. vlg.
818
819
820
821
822
823

2 April. Petrus de H i n o i o s a Flander Insulanus.
3 April. Reginaldus D o n t e c l o c k Hyperius.
4 April. Georgius L a n d a s Tornacensis.
7 April. Johannes G e i s t e r a n u s Daventriensis.
13 April. Jacobus R e b a r t u s Frisius.
13 April. Melchior A m s w e e r Frisius.
Melchior Amsweer. Zoon van Ay l k o v a n A m s w e e r en broeder van
D o e d e . Met M e l c h i o r C l a n t verkondigde
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hij het Evangelie te Antwerpen, waar hij de Luthersche gemeente bediende,
zeer aangenaam bij A l d e g o n d e en anderen, die den geleerden edelman
onderhoud en bescherming verleenden. Naderhand begaf hij zich naar
Friesland bij graaf W i l l e m en van daar naar Dordrecht, waar hij,
naauwelijks dertig jaren oud, tijdens hij een bezoek bij J o h . v a n d e r
M y l e aflegde, overleed. Hij hield veel van M e l a n c h t h o n .
We s t e n d o r p , t.a. pl. 62, 66. Vgl. thans de belangrijke Kerkhistorische
Studien van Dr. C h r . S e p p (Amst. 1885. 8) 224.
824 27 April Timannus S l o t a n u s Phrysius.
825 29 April Johannes a S p u r l d e Zwollensis.
826 3 Julii Cornelius B o m b e r g u s Antverpiensis.
Cornelius B o m b e r g u s . Onder de chiefz des Consistoires komt hij voor
bij S c h u l t z J a c o b i , in het Ned. Archief van Kerk. Gesch. IV. 150.
Met zijne vrouw C l e m e n t i a S c h o t t i was hij reeds vóór zijn verblijf
te Heidelberg (21 Febr. 1568) ingedaagd. Ook op de naamlijst der
Calvinisten te Antwerpen (Ald. 158) vinden wij: ‘C o r n e l i u s v a n
B o m b e r g e , fils D a n i e l .’ Later vinden wij hem nog als student te
Leiden vermeld.
827 8 Julii Volkerus We s t e r w o l t Groninganus.
Volkerus We s t e r w o l t . Hij werd Regent van het Collegie op de
Cellebroedersgracht in 1579, doch in 1588 eervol ontslagen. Daarop is tot
het bouwen van het Staten-Collegie besloten. S i e g e n b e e k , II. 150,
151.
828 8 Julii Arnoldus We s t e r w o l t Groninganus.
Arnoldus We s t e r w o l t . Vgl de aanteekening op N. 4 van de lijst van
Genéve, (1866) 125.
829 31 Julii Petrus M o l l Wassenbergensis.
830 12 Aug. Hermannus S i d e r e u s Phrysius, Phil. et
Med. Doct.
Hermannus S i d e r e u s . De eerste uit dit geslacht, die mij ergens is
voorgekomen. Wáár hij den graad van Doctor erlangde, is mij niet bekend,
waarschijnlijk te Padua; daar toch was de gelijktijdige promotie in
Wijsbegeerte en Geneeskunde gebruikelijk.
831 15 Aug. Ludovicus C a s e m b r o t i u s , J.U. Lic.
Ludovicus C a s e m b r o t i u s . Onder de zonen van den beroemden
L e o n a r d u s d e C a s e m b r o o t van Brugge vind ik dezen niet vermeld.
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832 24 Aug. Johannes B a c h e r i u s Poperingius, J.
U. Lic.
Johannes B a c h e r i u s . Welligt bloedverwant van den beroemden
Gentschen kerkredenaar en dichter P e t r u s B a c h e r i u s , heftigen
tegenstander der Hervorming. Zie H o e u f f t , Parn. Lat. Belg. 31. Ook
A n d r e a s B a c h e r u s was uit Poperinghe. Zie boven.
833 10 Oct. Petrus S y l v i u s Duacensis.
Petrus S y l v i u s . Misschien een zoon van Johannes S y l v i u s , die
hoogleeraar aan de Universiteit te Douay geweest is en zich door
onderscheidene geneeskundige en andere schriften bekend maakte. Deze
overleed 5 April 1576.
834 10 Oct. Wernerus H e l m i c h i u s Ultraiectensis.
835 28 Oct. Wernerus M e i n h a r t Phrys. Orient.
837 9 Nov. Egbertus C o i t e r Groninganus.
Egbert C o i t e r . Vele leden uit het geslacht der K o y t e r s , die in de 16e
eeuw leefden, vindt men vermeld bij F e i t h , Register, VI. 289. Welligt
was deze een jongere broeder van den beroemden geneesheer.
838 17 Nov. Hermannus A l s t Geldrus.
839 18 Nov. Reinerus a P a l l a n t Geldrus.

1571.
840
841
842
843

9 Mart. Henricus P r i c k e r Frisius.
13 Mart. Adrianus B l e i c h e r i u s Gandavensis.
15 Apr. Samuel Ta c o n i s Frisius.
17 Apr. Eppo H a y o n i s Groninganus.
Eppo H a y o n i s . Eene E b e H a y e n s (1560) komt voor bij F e i t h ,
Archief, II. 176.

844
845
846
847

23 April. Egidius M a s s i s Tornacensis.
28 April. Daniel B e n i n u s Antverpiensis.
19 Maii. Florentius G e r a r d u s Frisius.
3 Aug. Jacobus B a r l a e u s Antverpiensis.
Jacobus B a r l a e u s . Hij was de zoon van L a m b e r t u s B a r l a e u s ,
den ouden, broeder van C a s p a r B a r l a e u s den ouden, en M e l c h i o r
B a r l a e u s , den latijnschen dichter. Ook laatstgenoemde was te Antwerpen
geboren.
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Onze Jacobus werd eerst praeceptor der tweede klasse aan de Latijnsche
School te Leiden, later Rector van het Gymnasium te Brielle. Zie
H o e u f f t , Parn. Lat. Belg. 48.
848 21 Oct. Basilius Ludolphus P i t h o p a e u s Daventriensis.
Basilius Ludolphus P i t h o p a e u s . Zoon van den beroemden
Lambertus Daventriensis.
849 21 Oct. Martinus H u y f f y s s e r Delphensis.
850 16 Dec. Jacobus B o r w a e t e r Antverpiensis.
851 20 Dec. Jacobus W i n o c u s Brugensis.

1572.
852 17 Jan. Otto C a l a n d t Frisius.
Otto C a l a n d t . Men leze: O t t o Clant.
853
854
855
856

11 April. Volkerus S l o e t t Vollenhovensis.
15 April. Boetius H a r i n g a Frisius Occidentalis.
23 Maii Schelto K o e n e Frisius Groeningensis.
23 Maii Hermannus B e i s e n s i s Frisius ex agro
Groningensi.
857 26 Maii Joannes D a m i u s Venlonius.
858 13 Jun. Thomas Filius Mechliniensis.
859 3 Oct. Joannes B o l l i u s Neoclesianus.
Joannes B o l l i u s . Onbekend schijnt tot hiertoe zijn verblijf te Heidelberg
geweest te zijn; alleen wordt ons nu duidelijk, hoe de hervormde gemeente
te Gent hem in 1578 haren ‘lieven landsman’ noemen kon. Reeds was hij
theol. doct. toen hij 23 Nov. 1577 te Leiden werd ingeschreven en het
hoogleeraarambt in de godgeleerdheid aanvaardde. In het volgende jaar
volgde hij de roepstem, die hem noopte naar Vlaanderen terug te keeren.
Vgl. Te Wa t e r , Hist. van Kerkhervorm. te Gent, 54-61. G r o e n v a n
P r i n s t e r e r , Archives VIII. 391-398. J a n s s e n , Kerkhervorming te
Brugge, II 257 vlg.
860 17 Oct Carolus A g r i c o l a Antverpiensis.
Carolus A g r i c o l a . Hij was predikant te Rijnsburg 1592-1624.
S o e r m a n , 59. R e v i i Dav. illustr. 565.
861 18 Oct. Petrus C l e r i c u s Antverpiensis.
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862 18 Dec. Jacobus B e r n u i u s Antverpiensis.
Jacobus B e r n u i u s . Tot hetzelfde geslacht behoorde F e r d i n a n d d e
B e r n u y , eerste Drossaard van Breda, door Prins M a u r i t s na de
overrompeling aangesteld, wiens zoon H i e r o n y m u s het wapenfeit in
een latijnsch heldendicht bezong. Zie H o e u f f t , Parn. Lat. Belg. 121.
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1573.
856 3 Feb. Joannes W i e r u s Clivensis.
Joannes W i e r u s . De jongste zoon van den vermaarden bestrijder der
heksenprocessen, die sedert 1550 aan het Hof te Kleef vertoefde.
857 3 Febr. Petrus R i n s i u s Geldriensis.
858 1 Apr. Johannes M e r a n u s Antverpiensis.
Johannes M e r a n u s . In de naamlijst der Calvinisten te Antwerpen (K i s t
en R o i j a a r d s , Ned. Arch. voor Kerkg. IV. 159) vinden wij vermeld:
‘H e n r i k van der Mere, fils de celluy qui a donné 200 L. de groz pour
faire la maison des orphelins du Consistoire.’
859 1 Apr. Bernardus Te n b r o c k e Steinwickensis.
Bernardus Te n B r o c k e . Eene niet onbelangrijke bijzonderheid voor
het leven van dezen beroemden natuurvorscher leeren ons de Acta der
Philosophische Faculteit kennen: ‘A. 1572. d. 6 m. Decembri promotus
B e r n a r d u s t e n B r o c k Steinwykensis Frisius.’ Dus heeft hij nog
zeven jaren zich op verschillende Universiteiten geoefend, alvorens naar
den graad van Medicinae Doctor te Padua te dingen. Vgl. B r a n d t ,
Beschrijving en Lof der Stad Enkhuizen, achter zijne Historie van
Enkhuizen, 25-29. Te n B r o c k e was Stads-Doctor aldaar, liet zich niet
overhalen om te Leiden het Professoraat in de Kruidkunde te aanvaarden,
en verzamelde een kabinet van merkwaardigheden, dat door H u g o d e
G r o o t ‘Thesaurus, orbis totius compendium, arca Universi’ genoemd
wordt (Poemat. 221). ‘Dat hij te Padua, Doctor der Philosophie en
Medicijnen, met den titel van Protonotarius vereerd werd, is minder
vreemd’, schrijft C o l l o t d ' E s c u r y , Hollands Roem, VII. 304, ‘maar
dat hij van den Keizer den titel van Comes Palatinus ontving, is mogelijk
meer buitengewoon te achten’. Doch het woord Protonotarius of
Prototabellio duidt niet op een eeretitel, maar op een ambt bij de
Universiteit of hare kanselarij.

Niet zelden wordt hij Paludanus genoemd, b.v. in een brief van C a r .
C l u s i u s aan J o . V i v i a n u s , medegedeeld door S e r r u r e , in zijn
Vaderlandsch Museum, IV. (Gent 1861) 250.
860 16 Maii Joannes B o r e l i u s Mittelburgensis.
861 18 Maii Jeremias B a s t i n g i u s Embdanus.
862 27 Jun. Henricus C o r p u t i u s Bredanus.
Henricus C o r p u t i u s . Zoon van Mr. J o h a n v a n d e n C o r p u t en
A n t h o n i a M o n t e n s , geboren 26 Mei
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1536, zwager vau den volgenden H e n r i c u s S m e t i u s . Vgl. over zijn
leven S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht, I, 151 vlg.
863 28 Jun. Doctor Henricus S m e t i u s , seu F a b r i c i u s
Alostensis, iam Medicus Aulicus, a. 58 inscriptus, renovari nomen suum fide data
petivit.
Henricus S m e t i u s . Gehuwd met J o h a n n a v a n d e n C o r p u t . Zijne
schoonmoeder vergezelde hem naar Heidelberg, waar zij 31 Julij 1578
overleed. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht, I. 153.
864 10 Jul. Joannes B r a m s c h e Frisius.
Joannes B r a m s c h e . Waarschijnlijk een Groninger, uit het geslacht van
J o h a n B r a e m s c h e , vermeld bij F e i t h , Archief, I. 321. 323. Kan hij
ook dezelfde zijn als Dr. J o h . B r a e m s , wiens weduwe de
huiszittenarmen te Groningen in 1594 zoo mild begiftigde?
865 10 Jul. Enno D i e b h o l t Frisius.
866 8 Oct. Guiglielmus a M a u l d Tornacensis.
Guiglielmus a M a u l d . Willem van der Maulde, heer vau Mansart, die
in 1604 door de Algemeene Staten tot schepen van Sluis werd aangesteld.
Hij behoorde tot de vluchtelingen uit Brugge, zoo als J a n s s e n vermeldt,
De Kerkhervorming te Brugge, II. 64.

1574.
867 24 Jan. Franciscus B a u d i u s Insulensis.
Franciscus B a u d i u s . Zeker een oudere broeder van D o m i n i c u s
B a u d i u s , die wel te Genève, maar niet te Heidelberg studeerde. Zie N.
79 van de lijst van Genève. De vader heette ook D o m i n i c u s , de moeder
Maria Heems.
868 16 Mart. Bernerus We s e k e Embdanus.
Bernerus We s e k e . Waarschijnlijk de vader van den Echteldschen
predikant Bernhardus Vezekius, die in 1620 en volgende jaren wegens de
onversaagde uiting zijner remonstrantsche gevoelens telkens op nieuw de
zwaarste beproevingen onderging.
869 29 Mart. Johannes S e r v i l i u s Antverpianus Belga
Doctor Med. et Phil.
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Johannes S e r v i l i u s Het schijnt wel, dat Dr. K n a a p zich op eene reis
door Duitschland te Heidelberg in het Album liet inschrijven. Vandaar dat
hij ook Antverpianus heet naar zijne toenmalige woonplaats, hoewel hij
in het gebied van Looz (volgens anderen te Gelder) was geboren.
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870 6 April Hermannus P e t r i Zwollensis, pauper.
871 7 April Ieppius a b H e r i n g a Frisius Occidentalis.
Ieppius a b H e r i n g a . E p e v a n H e r i n g a . Zie Stamb. I. 81. Hij was
de zoon van S a s c k e r v a n H e r i n g a , die in 1532 trouwde H i l
B i n n e r t s d . v a n A e b i n g a en in 1560 Burgemeester van Groningen
was; hij stierf in 1607.
872 2 Maii Carolus U t e n h o v i u s .
Carolus U t e n h o v i u s . U t e n h o v e was reeds geen jongeling meer,
toen hij Heidelberg bezocht. Van zijn verblijf aldaar vinden wij bij
A d a m u s , F o p p e n s en H o e u f f t geen gewag gemaakt. Hij is te Keulen
den 31 Augustus 1600, in den ouderdom van vier en zestig jaren, overleden.
Zoowel het epitaphium, dat hij voor zich zelven bestemd had, als het
grafschrift, dat G u i l . F a b r i c i u s te Keulen op de zerk liet beitelen,
deelt S e r r u r e mede, Vader l. Mus. IV. 274. Deze zegt wel, dat hij zijne
studiën te Gent aanving en te Parijs voltooide, doch maakt van zijn verblijf
te Heidelberg geen melding.
873
874
875
876
877

2 Maii Nicolaus U t e n h o v e .
6 Maii Egbertus C l a n t Frisius.
6 Maii Dego Ta d e m a Frisius.
19 Jun. Petrus de P o n d e r Mechliniensis.
26 Aug. Arnoldus T u l l i c h i u s Arnhemiensis, iniuratus propter aetatem.
878 11 Dec. Everhardus A l t i n g Groningensis.
Everhardus A l t i n g . Vgl. N. 48 van de lijst van Genève, Waarschijnlijk
is hij meer dan drie jaren te Heidelberg gebleven, om zich op de
rechtswetenschap toe te leggen, juist gedurende het tijdvak, dat H u g o
D o n e l l u s daar onderwees.
879 22 Dec. Ludovicus M a l d a e u s Tornacensis.

1575.
880 9 Jul. Johannes H e y n g u s Zutphaniensis.

1576.
881 m. Jan. Illustris ac Generosus Dmns M a u r i t i u s
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Princeps Uraniae, Comes Nassoviae Cattorum, Vianden et Dietz, Dnus in Beylstein.
M a u r i t i u s Princeps Uraniae. De geheele bladzijde der Matricula, waarop
de naam van Prins M a u r i t s te lezen
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staat, is afgedrukt bij P e e r l k a m p , Oratio de perpetua, quae Academiae
Leidensi cum gente Arausiaca intercessit, necessitudine, spectata praecique
in studiis Principum, p. 41 der kwarto-uitg. Daaruit blijkt, dat gelijktijdig
met de Nassausche Vorsten werden ingeschreven de vier Graven v a n
d e n B e r g , H e r m a n , F r e d e r i k , O s w a l d en J o d o c u s . Aan het
Prinselijk gezelschap waren toegevoegd, behalve O t t o v a n G r ü n r a d e ,
twee praeceptores, M. J o h a n n e s M u l l e r u s en M. P a u l u s
C r o c i u s , en vier ministri, J o h a n n e s N o b i s i u s , W i l h e l m u s
H a i t z f e l d , J o h a n n e s W i l h e l m u s B r a u n s f e l s en T h o m a s
H e i n r i c u s a b H e e s . P e e r l k a m p teekent daarbij aan; ‘Quod Rector
Academiae Heidelbergensis M a u r i t i u m appellavit Principem Uraniae,
in eo minus recte fecit. Nam et pater G u i l i e l m u s vivebat, neqne, eo
mortuo, M a u r i t i u s hunc titulum sumere poterat, nisi postquam frater
natu maior P h i l i p p u s diem supremum obierat a. 1618, non relicta prole’.
Men verge te echter niet, dat de Rector geheel de opgaven volgde, die hem
gedaan werden. Wat ons verder ten aanzien van het verblijf der Prinsen
te Heidelberg bekend is, heeft P e e r l k a m p opgeteekend. Vooral
merkwaardig is eene plaats in een brief van W i l l e m I, aan zijn' broeder
Graaf J a n , van 27 April 1577, bij G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives
de la Maison d' Orange-Nassau, VI. 81, waar hij gewaagt van het
voornemen van dezen, om zijne zonen naar Genève te zenden, en
aanteekent, dat zij ‘zu Heydelberg in doctor E h e i m s Behausung’
woonden. Deze doctor E h e i m is C h r i s t o p h o r u s E h e m i u s , in
1528 te Augsburg geboren en in 1592 overleden, de beroemde stichter van
het Casimirianum te Neustadt aan de Haardt en raadsman van
onderscheidene Keurvorsten van de Paltz. Zijn leven heeft M e l c h i o r
A d a m u s in de Vitae J Ctorum beschreven en het is later zeer uitvoerig
behandeld door zijnen stadgenoot P a u l v o n S t e t t e n , in de
Lebensbeschreibungen, die in 1782 te Augsburg het licht zagen. - Wijders
moet men de woorden van P e e r l k a m p ‘M a u r i t i u s Heidelbergae
non diu vixit’, niet al te nauw opvatten: zelden toch gebeurde het destijds,
dat vreemdelingen aan dezelfde Hoogeschool meer dan anderhalf jaar
vertoefden.
882 2 Febr. L u d o v i c u s G u i l i e l m u s , } fratres Comites Nassoviae Cattorum,
Vianden et Dietz, dni in Beylstien.
883 2 Febr. J o h a n n e s G u i l i e l m u s , } fratres Comites Nassoviae Cattorum,
Vianden et Dietz, dni in Beylstien.
884 2 Febr. G e o r g i u s G u i l i e l m u s , } fratres Comites Nassoviae Cattorum,
Vianden et Dietz, dni in Beylstien.
885 2 Febr. P h i l i p p u s G u i l i e l m u s , } fratres Comites Nassoviae Cattorum,
Vianden et Dietz, dni in Beylstien.
J o h a n n e s Comes Nassoviae. Ook Te x t o r zegt in zijne Nassauische
Chronick, 121: ‘Im Jahr 1576 ist Graf J o h a n n , beneben seiner Exell.
Prinz M o r i t z e n etc., und dann seinen dreyen Gebrüdern, Graf
W i l h e l m L u d w i g e n , Graf G e o r g e n , und Graf P h i l i p s e n v o n
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N a s s a u . wie auch vier Vettern, denen Grafen v o n d e m B e r g ,
Gebrüdern, gen Heidelberg auf die Universität, ihre angefangene Studien
daselbsten zu continuiren, verschicket worden.’ Deze Graaf J a n (de
middelste), den 7 Junij 1561 te Dillenburg geboren, heeft na zijn vertrek
uit Heidelberg nog eenige Italiaansche Hoogescholen bezocht.

G e o r g i u s Comes Nsssoviae. Graaf G e o r g v a n N a s s a u was 1
September 1562 te Dillenburg geboren; ook over hem heeft zijn tijdgenoot
Te x t o r († 80 Oct. 1626) breedvoerig gehandeld. Meer zeldzaam dan
merkwaardig is de lijkrede, op hem door den Herbornschen Hoogleeraar
J o h a n n J a k o b H e r m a n n in 1624 gehouden en op de Landsboekerij
te Wiesbaden aanwezig.

P h i l i p p u s Comes Nassoviae. Naauwelijks negen jaren oud, werd hij
naar de Hoogeschool te Heidelberg gezonden; hij was 1 December 1566
te Dillenburg geboren. Later heeft hij met Prins M a u r i t s nog eenigen
tijd aan de Leidsche Hoogeschool zijne letteroefeningen voortgezet.
886 2 Febr. Joachimus nobilis Baro a B u r e n .
887 2 Febr. Otto nobilis a G r u n r a d e , dictorum dominorum Praefectus.
888 28 Apr. Reinerus S c h a r p f Daventriensis.
Reinerus S c h a r p f . Men leze: S c h a r f f of S c h e r f . Van Heidelberg
vertrok hij naar Leiden, waar hij 3 November 1578 als Jur. Stud. werd
ingeschreven. S c h r e f f in de uitgave van dat Album is een drukfout.
Misschien was hij een zoon van Dirk S c h a r f , schepen te Deventer sedert
1554. Vgl. R e v i i Daventr. illustr. 357.
889
890
891
892
893
894

10 Jul. Gotfriedus S t u r i o Morsensis.
25 Jul. Casparus F l o r u s Kempensis.
26 Sept. Pomponius L e o n t i n u s Frisius.
3 Oct. Ludolphus P i t h o p o e u s Daventriensis.
27 Oct. Joannes Albius H e r d e n i t e s ex Geldria.
27 Nov. Thomas D i n s l a c k e n Zwollensis, Art. Mag.
Thomas D i n s l a c k e n . Als theol. stud. 16 Januari 1583 te Leiden
ingeschreven, waar hij D i n s l a k e heet.

895 13 Dec. Christophorus Ludolphus P i t h o p o e u s
Daventriensis,
896 13 Dec. Ludolphus L a m p e r t u s P i t h o p o e u s
Heidelbergensis, fratres germani, dni Lamperti Ludolphi filii.
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1577.
897 24 Maii Henricus B r a n d t Delphensis.

1578.
898
899
900
901

18 Apr. Joachimus A l t i n g Groningensis Frisius.
18 Apr. Buningus B u n i n g a Groningensis Frisius.
23 Apr. Wolferdus B o u w e r Amsterdamensis.
25 Sept. Johannes I d z a e r d a Leovardiensis.
Johannes I d z a e r d a . Hij komt niet voor in de geslachtlijst in het Stamboek
van den Frieschen Adel, I. 226.

902 27 Oct. Vibrandus a b Ay t t a de Zuichem Frisius.
Vibrandus a b Ay t t a . Niet onwaarschijnlijk komt het mij voor, dat hier
de naam staat opgeteekend van den Frieschen rechtsgeleerde, die in dit
jaar, om het gevaar der Spaansche dwingelandij te ontwijken, Friesland
ontvluchtte, als andere leden van den Hove of gevangen genomen of tot
huisarrest verwezen waren. Vroeger had hij te Dôle het hoogleeraarsambt
bekleed; in 1573 was hij in het Burgondische Hof, in 1576 in het Friesche
als raadsheer opgetreden. Zijne wijkplaats was vroeger onbekend.

1579.
903 5 Jan. Anselmus C y m b a e u s Brugensis.
904 9 Maii Carolus U r a n c a Belga.
905 30 Jun. Ernestus a b I t t e r s u m Transisalanus
Wiensis.
906 26 Scpt. Egericus A e g g e u s Groninganus.
Egericus A e g g e u s . Bedoeld is de vermaarde staatsman en rechtsgeleerde
Eggerik E g g e s P h e b e n s , die als Curator der pas gestichte Hoogeschool
te Groningen 12 November 1615 overleed, Uitmuntend zijn het leven en
de verdiensten van dezen geleerde in het licht gesteld door B o e l e s , in
de Bijdragen tot de Gesch. van Groningen, I. 255 vlg.
907 6 Oct. Franciscus S a n t f o r t Antverpiensis.
Franciscus S a n t f o r t . In de merkwaardige bronnen, die D. S c h u l t z
J a c o b i mededeelde in zijn opstel ‘De toestand van Antwerpen na de
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invoering der Hervorming’ (Ned. Arch. voor Kerk. Gesch. IV. 159), vinden
wij vermeld: ‘G u i l l a u m e et J a n v a n S a n t f o o r t , qui se tiennent
touyours au Consistoire’.
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1580.
908 28 Jun. Henricus B r a v e Groningensis Frisius.
909 6 Oct. Guido M o o r Antverpiensis.

1581.
910 11 Jan. Sibo a D o r n u m , cognomento G e r s m a ,
Frisius.
Sibo a D o r n u m . Dat deze een Oostfries geweest is, schijnt niet
twijfelachtig. Een der Heeren van D o r n u m begaf zich na 1600 met
E r n s t F r i e d r i c k v o n W i c h t in vreemde krijgsdienst, nadat
laatstgenoemde vroeger gestudeerd en den graad van Doctor in de beide
rechten verworven had.

1582.
911
912
913
914
915
916

23 Mart. Abrahamus A k u m a n n u s Phrysius.
23 Mart. Joannes O t t h o n i u s Embdanus.
23 Mart. Hermannus S t e c h m a n n u s Embdanus.
23 Mart. Hermannus K o l d e phrysius orientalis.
26 Jul. Johannes a P r a t o Antverpiensis.
20 Aug. Petrus C a s t r i t i u s Darmstatinus, Mag.
Art.
Petrus C a s t r i t i u s . Waarschijnlijk een zoon van den bekenden
M a t t h i a s C a s t r i t i u s en vermaagschapt aan het geslacht der
Geldorps.

917 20 Aug. Florus B a l l i o l a n u s Baro ditionis Cameracensis Belga.
918 20 Sept. Casparus A c h a e l e n u s Antverpiensis.
919 24 Sept. Gabriel S t e u d l i n Antverpianus.
920 12 Nov. Petrus F i c i n u s Noviomagus.
921 12 Nov. Adolphus R i p p e r d a nobilis Geldrus.

1583.
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922 4 Maii Paulus F i r e n z i u s Bruxellanus.
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1584.
923 19 Apr. Hector a b A p a l t e r Noviomagus.
Hector a b A p a l t e r . Dezelfde als Hector a b A p e l t e r e , die nogmaals
in de maand November werd ingeschreven. Den 2 Aug. 1581 was hij als
Hector A p e l t e r n te Leiden in het album opgeteekend.
924 12 Maii Florentius a S c h a d e r w u r s t Arlemensis.
925 12 Maii Adrianus D i u n g i u s Dordressensis.
Adrianus D i u n g i u s . Hier wordt bedoeld A d r i a a n d e J o n g e of
H a d r i a n u s J u n i u s , dezelfde die met A r m i n i u s Italie bezocht, later
Raadsheer in den Hove van Holland werd en in 1618 onder de vierentwintig
regters zich door gematigdheid onderscheidde.
926 3 Oct. Ludovicus Helmius P i t h o p a e u s Heidelbergensis, ante octennium inscriptus.
927 3 Oct. Rollandus We r t i u s Antverpiensis.
928 5 Oct. Ludovicus P i t h o p a e u s M. pater repetiit
suam inscriptionem gratis.
929 21 Oct. Joannes R o g e Amsthedamensis.
930 21 Oct. Doto W i a r d a Frisiae orientalis.
931 21 Oct. Carolus a L a n d a s nobilis Tornacensis
Gallus.
932 23 Oct. Paulus C o d d e Gochensis Flander.
933 23 Oct. Petrus D a t e n u s Heidelbergensis.
934 26 Oct. Matthaeus a M y d e n Hollandus.
935 26 Oct. Hector a b A p e l t e r e Noviomagus.
936 14 Nov. Franciscus J u n i u s Biturix.
937 24 Dec. Joannes S c h a b e r b e c k i u s Embdanus.

1585.
938 14 Apr. Eberhardus B o r n h o r s t .
939 5 Maii Abel C o e n d e r s Frisius.
A b e l C o e n d e r s van Helpen, zoon van Derk Coenders en Anna
Tamminga, geboren in Groningen 8 Augustus 1564, later beroemd
staatsman en curator der Universiteit in zijne vaderstad. Ook te Marburg
wordt zijn naam in de Matricula aangetroffen.
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940 14 Maii Abrahamus a M u u s h o l e Antverpiensis.
A b r a h a m u s a M u u s h o i e heeft ook te Genève gestudeerd. Van
1602-1628 was hij in de betrekking van predikant te Breda werkzaam.
S o e r m a n s , kerk. Reg. 154. Arch. van Kerk. Gesch. V. 117.
941 1 Jun. Regnerus H a c k d i n c k Frisius.
Regnerus H a c k d i n c k . Men leze: H a c h t i n g . Ongetwijfeld is hier
vermeld de vader van Johannes Hachting, hoogleeraar te Franeker en van
Arnoldus Hachting, predikant te Dokkum. Hij zelf was predikant te
Leeuwarden.
942 1 Jun. Petrus d e B o t t e r Rochenus.
943 3 Jun. Franciscus G o m a r u s .
Franciscus G o m a r u s . Hij was eerst door J o h . S t u r m te Straatsburg
onderwezen, en woonde later de lessen der uit Heidelberg verdreven
Professoren te Neustadt aan de Haardt bij. In 1582 had hij zich naar
Engeland begeven, waar hij te Oxford J o h . R e i n a l d u s , te Cambridge
W i l l i a m W h i t a k e r hoorde. Na de herstelling der Hervorming te
Heidelberg keerde hij derwaarts terug en vertoefde er nog twee jaren; in
1587 deed hij zijne intrede als leeraar der gemeente te Frankfort.
944 3 Jun. Franciscus B l o c k i u s Belga.
945 3 Jun. Antonius D i s i u s Antverpiensis.
Antonius D i s i u s . Men leze Antonius T h y s i u s . Het was op raad van
J o h . B o l l i u s en J e r e m i a s B a s t i n g , dat T h y s i u s zich naar
Neustadt begaf. Eerst later besloot hij, na een kortstondig verblijf te
Frankenthal, zijne studiën te Genève te vervolgen, waar hij 5 October 1582
aankwam. Den 12 Februari 1591 vinden wij zijn naam als T i s i u s in het
Leidsche Album opgeteekend.
946 17 Jun. Eilardus A l m a Junior Groninganus Frisius.
Eilard A l m a . Overal heet hij Frisius. S u f f r i d u s P e t r u s , de eerste
die iets over hem mededeelt, verklaart niets ten zijnen aanzien gevonden
te hebben dan dat .ij een werk schreef Bellum Giganteum geheeten, De
Script Fris. Dec. XIV. Thans weten wij, dat hij te Groningen werd geboren,
en nu wordt het ook waarschijnlijk, dat hij de zoon was van E y l e r d t
A l m a , op wien betrekking heeft eene briefwisseling tusschen de
Regeringen van Groningen en Emden (April 1572) bij F e i t h , II. 343.
Het weinige, dat H o o g s t r a t e n , K o k , C h a l m o t en v a n d e r A a
nopens hem mededeelen, is aan S w e e r t i u s ontleend; bij v a n d e r
A a wordt hij herhaaldelijk ten onrechte E c l a r d u s genoemd. Belangrijker
zijn de hem betreffende artikelen bij H o e u f f t , Parn. Lat. Belg. 91, en
P e e r l k a m p , De Poet. Lat.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

74
Neerl. 144. Va l e r i u s A n d r e a s schrijft, dat hij reeds als knaap
Latijnsche gedichten vervaardigde; eene proeve komt voor achter J o h .
P o s t h i i Parerga poetica, 308. Te Heidelberg schreef hij zijne Belli
Gigantei libr. IV; doch vóór de uitgave overleed de dichter, in zijn 21e of
22e levensjaar. P a q u o t , II. 401. Zijn afsterven werd diep betreurd:
A b r a h a m v a n d e r M y l e schreef eene Consolatio super morte Eilardi
ab Alma (Heidelb. 1587) en L a m b e r t u s L u d o l p h u s P i t h o p a e u s
(want deze is het, op wien v a n d e r A a doelt, als hij van L u d o l f v a n
D e v e n t e r spreekt) gaf een lijkzang Memoriae et honori praestantissimi
poetae Eilardi ab Alma in het licht. Het gedicht van A l m a werd in 1587
typis Sanctandreanis uitgegeven en in de Deliciae Poetarum Belgicorum
herdrukt.
947 5 Jul. Bernhardus T h e o d o r u s Frisius.
948 29 Jul. Sethus Eymerus W u r d a n u s Phrysius.
949 3 Aug. Antonius M a t t h a e u s Marpurgensis.
A n t o n i u s M a t t h a e u s . De later zoo beroemde hoogleeraar heet hier
Marpurgensis, schoon het bekend is, dat hij 27 December 1564 is geboren
te Frankenberg, werwaarts zijne ouders, Conrad Matthaeus en Ursula
Wernher, geweken waren, toen de pest in de Akademiestad woedde. Dat
hij, na door Regnerus Sixtinus te Marburg onderwezen te zijn, naar
Heidelberg vertrok, was niet vreemd, vermits Valentinus Forster, die er
met uitnemend gevolg de rechtswetenschap onderwees, met zijne zuster
gehuwd was. Over zijne verdere lotgevallen behoeft hier niet herhaald te
worden wat in de Vitae et Effigies profess. Acad. Gron. 85 vlg., b i j
J u g l e r en S t r i e d e r uitvoerig geboekt staat.
950 23 Sept. Casparus H e y d a n u s Frankendalius.
Casparus H e i d a n u s . Hij was de zoon van zijnen beroemden naamgenoot
en werd in 1566 te Frankenthal geboren. Hij zelf werd eerst predikant te
Wolmersheim bij Landau in de Beijersche Paltz, vertrok vandaar in 1594
naar Frankenthal en in 1608 naar Amsterdam, waar hij 14 Januarij 1626
overleed. Uit zijn huwelijk met C l a r a v a n d e n B o r r e zijn, tijdens
zijn verblijf te Frankenthal, de vermaarde broeders C a s p a r en
J o h a n n e s H e i d a n u s geboren.
951 29 Sept. Petrus C a r p e n t a r i u s Bruxellensis.
Petrus C a r p e n t a r i u s . Indien deze dezelfde P e t r u s C a r p e n t i e r
is, die later Rector, eerst te Noordwijk, vervolgens te Stade, eindelijk te
Rotterdam, geworden is, dwaalt F o p p e n s , II. 962, als hij hem
Antverpiensem noemt. Hij was de geliefde leermeester van E l i a s
P u t s c h i u s . Vroeger had hij (29 April 1580) te Leiden gestudeerd. Heeft
hij Heidelberg slechts ter loops bezocht? Immers reeds 4 November 1585
treffen wij hem andermaal te Leiden aan.
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952 5 Oct. Michael B e n n i n c k Amsteldamensis.
Michael B e n n i n c k . Zoon van Michael B e n n i n c k . Wij vinden zijn'
naam in den Leidschen studentenrol 28 November 1581.
953 5 Oct. Jacobus T h i s i u s Antverpiensis.
Jacobus Thysius was in 1555 geboren en werd in 1615 door Maurits van
Hessen, bij wien hij als secretaris in dienst was, tot professor poeseos aan
de Hoogeschool te Marburg benoemd. S t r i e d e r , Hess
Gelehrtengeschichte, XVI. 181. De Senaat weigerde hem te erkennen,
omdat hii wat veel dronk. De vorst antwoordde: ‘Sollte es allein auf
unnöthigen Trunk gemeint sein, tragen wir die Vorsorge, er zu Marburg
viele Brüder finden würde, die mit ihm eure uns fast unvermuthliche
repulsam zum Thor hinaustragen müssten, denn uns leider zu viel bekannt
ist, das fast in allen Facultäten guter Zechbrüder und Lucubranten viel
unterlaufen’. Hierop werd hij aangenomen. Hij overleed in 1628. Vgl.
J o h . H ü b e r , Bilder ans dem deutschen Studentenleben, in
We s t e r m a n n s Monatsheft, 1865 484.
954 15 Oct. Bolo B o l a r d u s Phrysius.
B o l o B o l a r d u s . Dat hij een Oostfries was, leert de Matricula nationis
Germanicae te Padua. Hij werd in 1584 te Genève ingeschreven, in het
volgende jaar te Heidelberg, 1 October 1586 te Marburg en 5 Juni 1590
te Padua.
955 15 Oct. Adamus E y s i n g h a Phrysius.
Adamus E y s i n g a Dezelfde die A e d e heet in het Stamb. I. 99. Hij was
de zoon van F r a n s v a n E y s i n g a en L i s c k v a n J o u s m a ,
studeerde eerst te Leiden (vgl. Album 3 Sept. 1580), werd J.U.D., Raad
ter Admiraliteit en Lid van den Hove van Friesland. Vgl. Stamb. II. 66.
Hij trouwde F o e c k v a n E e l s m a en stierf in 1619.
956 15 Oct. Solinus E y s i n g a Phrysius.
Solinus E y s i n g h a . Eigenlijk J u w , volle broeder van A e d e , gestorven
te Wirdum 4 Mei 1631, in den ouderdom van 67 jaren. Den 3 November
1578 treffen wij hem reeds in het Leidsche Album aan; in dat van Genève
in 1584.
957 15 Oct. Timannus z u m C a m p Phrysius.
958 19 Oct. Johannes R o o r d a Phrysius.
Johannes R o o r d a . Zoon van R u u r t v a n R o o r d a en D o u t z e v a n
S a s s i n g a . Hij werd J.U.D. en Assessor van het Kamergerigt te Spiers.
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Terecht alzoo twijfelde Te Wa t e r , Verb. d. Ed. III. 277, aan zijne
denkwijze, en hij was geenszins balling, gelijk het Stamboek II. 210 leert.
959 5 Nov. Nicolaus C l a n d t Groninga Phrysius.
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960 5 Nov. Abraham C o r p u t i u s Bredanus.
Abraham C o r p u t i u s . Alzoo niet te Kleef, gelijk men waarschijnlijk
achtte, S c h o t e l , Kerk. Dordr. I. 175, maar te Breda geboren. B a l e n
prijst zijne geleerdheid. Hij werd predikant in de Paltz, doch overleed
reeds 28 Febr. 1597 te Dordrecht, nog slechts 29 jaren oud.
961 15 Nov. Jacobus R u l a n d u s Delfensis.
Jacobus R u l a n d u s . Geboren te Delft in 1562, predikant in de Paltz in
1588, te Delft in 1595, andermaal te Frankenthal, in 1598 te Amsterdam,
waar hij in 1632 overleed. Hij was lid der synode te Dordrecht en liet zich
9 October 1627 door Polyander in het Leidsche Album inschrijven als
‘Jacobus Rolandus Delphensis, pastor ecclesiae Amsterodamensis ac versor
Novi Testamenti, aet. a. 660.’

Eene Elegia J a c o b i R o l a n d i in Μικροκοσμον doctissimi viri D.
J o a n n i s M o e r m a n n i Belgae, poetae laureati, is geplaatst voor het
werkje van laatstgenoemden: De Cleynwereld, rhetoryckelijk wtghestelt.
(Antw. 1584. 4.) Vgl. S e r r u r e , Vaderl. Museum, IV. 205.
962 15 Nov. Daniel E m d e n s i s Antverpiensis.
963 16 Nov. Egbertus A l b e r d a Frisius.
Egbertus A l b e r d a . Zoon van Reynt Alberda en Wilmke Coenders. Nadat
de vader, burgemeester van Groningen, door Rennenberg in de gevangenis
geworpen, was ontslagen, zwierf het gezin in Oostfriesland rond. Egbert
et Pabacus bezochten de Hoogeschool te Genève, eerstgenoemde ook die
te Heidelberg. Deze werd na de reductie burgemeester van Groningen en
vervolgens afgevaardigde tot de Algemeene Staten. Hij overleed 16
September 1604. Vgl. S c h e l t e m a , Staatk. Nederland II. 528 vlg.
964
965
966
967
968
969
970

20 Nov. Joannes a M a r c k Westphalus.
23 Nov. Rudolphus H o i e r Campensis Transisalanus, Licentiatus Iuris.
24 Nov. Hermannus P h r y g i o Venlonius, gratis.
25 Nov. Augustinus N e o v i l l a n u s Antverpiensis.
29 Nov. Joannes C r a e s b o o m i u s Antverpiensis.
3 Dec. Hermannus C r a e n Clivensis.
22 Dec. M. Matthaeus L a n o i u s Antverpianus inscriptionem renovavit.
971 30 Dec. Fridericus B i l l e t i u s Insulanus Belga.
972 31 Dec. Daniel C o l o n i u s Metensis.
Daniel C o l o n i u s . Dat D a n i e l v a n C e u l e n te Genève zijne studiën
voltooide, was bekend; welligt minder dat hij
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ook te Heidelberg vertoefde. Hij was te Metz, 27 September 1566, geboren.
Vgl. Te Wa t e r , Hist. der Herv. Kerk te Gent, 174-177. Eerst 14
Augustus 1589 treffen wij hem te Leiden aan.

1586.
973 18 Jan. Eberhardus Vo r s t i u s Ruremundanus.
Eberhardus Vo r s t i u s . Geboren te Roermond, 26 September 1565. Eerst
vertoefde hij te Leiden, waar hij 28 April 1580 door L i p s i u s in het
Album werd ingeschreven. Dat hij vier jaren te Heidelberg en Keulen
bleef, later Padua, Bologna en Ferrara bezocht, is van elders bekend. Vgl.
G.C.B. S u r i n g a r , De Medische Faculteit te Leiden, in het begin der
zeventiende ee uw, 3, 17.
974 6 Mart. Joannes Ta f f i n u s Nervius.
975 3 Apr. Gerardus R u f e l a e r t Frisius.
Gerardus R u f e l a e r t . Een adelijk geslacht van Gent, waaruit
afstammelingen voorkomen in Stamb. II. 167. De hier vermelde was te
Emden geboren, zooals het Leidsche album leert, waarin zijn naam 10
Mei 1582 voorkomt.
976 12 Apr. Johannes Guilielmus a B o e t z e l e r .
Johannes Guilielmus a B o e t z e l e r . Men leze: a B o e t s e l a e r . Als
student in de rechten had hij 22 Augustus 1582 zijne akademische
letteroefeningen te Leiden aangevangen.
977 18 Apr. Johannes D u y s t h i u s Batavus.
978 18 Apr. Guilielmus D i e r t Batavus.
G u i l i e l m u s D i e r t . Willem Diert was reeds sedert 17 September 1580
als student te Leiden ingeschreven. Delft was zijne geboorteplaats, de
rechtsgeleerdheid zijn studievak.
979 18 Apr. David F u l d e r Batavus Cattus.
980 19 Egbertus H e m s k e r c k Batavus.
Egbertus H e m s k e r c k . De geletterde opleiding wijst op het geslacht der
geleerde H e e m s k e r k e n , de voornaam op dat der vermaarde schilders.
De hier genoemde was de zoon van Willem van Heemskerk, te Leiden
geboren, student in de godgeleerdheid in zijn geboorteplaats sedert 22
November 1579.
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981 19 Johannes M e l a n u s Bredensis.
982 22 Apr. Johannes G r a e f f Amstelodamensis.
J o h a n n e s G r a e f f . Men leze: D e G r a a f . Sedert 22 Februari 1582
had hij te Leiden in de rechten gestudeerd.
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983 2 Maii Daniel Helmius P i t h o p a e u s Heidelbergensis, gratis.
Daniel Helmius P i t h o p a e u s . Zoon van den beroemden L a m b e r t u s
Helmius Pithopaeus.
984 13 Jun. Carolus B o m b e r g i u s Mechliniensis inscriptionem renovavit.
C a r o l u s B o m b e r g i u s . Een banneling, bloedverwant van Antonius
en Cornelis Bombergen. Vgl. Te Wa t e r , Verbond der Edelen, 1. 264
vlg.
985 18 Jun. Johannes P o l y a n d e r Metensis.
Johannes P o l y a n d e r . De beroemde P o l y a n d e r a K e r c k h o v e is
te Metz 1568 geboren. Zoowel te Genéve als te Heidelberg gaven zijne
vrienden gedichten van zijne hand in het licht. Vgl. S c h o t e l , Theod.
Rycquii al. Epistolae ineditae (H.C. 1843.) 119, Illustre School te
Dordrecht, 41 vlg. Den 9 December 1588 verdedigde hij onder Georgius
Sohnius eene Dissertatio de peccato, die opgenomen werd in Sohnii Theses
de locis theologicis (Herb. 1609) 421 vlg. Veel over hem bij S e p p ,
Godgeleerd onderwijs, I. 52, 154, 218 vlg., 238, 246.
986 2 Jul. Eggericus B e n i n g h a Phrysius.
Eggericus B e n i n g h a . Kleinzoon van den vermaarden Oostfrieschen
geschiedschrijver, die 19 October 1562 was overleden.
987 2 Jul. Gerardus L o b b e c i u s Venloniensis.
988 26 Jul. Johannes H a l s b e r g i u s Flander.
Johannes H a l s b e r g i u s . Ik weet niet, of het tot hiertoe wel bekend was,
dat hij een Vlaming was. 1589 werd hij proponent en in het volgende jaar
predikant in de gasthuiskerk te Amsterdam. Dat hij Theologiae Doctor
was, is mij alleen gebleken uit een brief, dien de Akademische Senaat der
Leidsche Hoogeschool 10 Februarij 1593 tot hem richtte.
989 30 Jul. Elteo A m p t z o n i u s Frisius.
990 30 Jul. Jelmerus A m p t z o n i u s Frisius, illius
frater.
991 26 Aug. Henricus B e t t o h i n c k e n Frisius.
992 26 Sept. Abrahamus Va n d e r M y l e n Dordracenus
Hollandus.
Abrahamus Va n d e r M y l e n . Breedvoerig handelt over hem
V r o l i k h e r t , Vlissingsche Kerkhemel, 44 vlg. Vgl. ook Te Wa t e r ,
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Verh. over de Reformatie in Zeeland, 165, 322, 468. Thans weten wij, dat
hij werkelijk de zoon
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geweest is van J o h a n n e s M y l i u s , die predikant was te Appingadam,
Breda en Delft, en tevens tot de Dortsche familie van dien naam behoorde.
Een brief, door M e n s o A l t i n g , den 16 Augustus 1587, gezonden
‘Pietate ac literis polito juveni, A b r a h a m v a n d e r M i l e n sacris
literis operam navanti zu Heidelberg’ is uitgegeven door C r e n i u s in
zijne Animadv. philol. et historic. XI. 126. Den 6 December 1587 was hij
reeds weêr naar Delft teruggekeerd, gelijk blijkt uit een' brief van S i b r .
L u b b e r t u s , ald. 125. R o g g e , Wtenbogaert, I. 22.
993 28 Sept. Meinardus a b I d z a e r d a Frisius.
Meinardus a b I d z a e r d a . Zoon van den rechtsgeleerde B a e r t e v a n
I d z a e r d a en M a g d a l e n a R o m m a e r t s (G a b . d e Wa l , De clar.
Frisiae J Ctis, Annot. 19). Hij werd in 1600 Grietman van
Weststellingwerf, later lid der Synode te Dordrecht, waar hij door eene
ziekte werd overvallen, die hem den 22 December 1618 ten grave sleepte.
Zijn grafschrift te Ter Idserd vindt men in het Stamb. II. 152. Bij zijne
vrouw L i s v a n H a r i n x m a t h o e S l o e t e n had hij zes kinderen.
De beroemde rechtsgeleerde J o h a n n e s v a n d e r S a n d e was met
zijne zuster gehuwd.
994 28 Sept. Andreas a b H i d d e m a Frisius.
995 28 Sept. Johannes C r u c i u s Insulanus.
996 2 Nov. Engelbertus de C e r f f Steenwerckensis Flander.
997 2 Dec. Gerardus a b A s s e n d e l f t Hollandus.
Gerardus a b A s s e n d e l f t Hij was te Leiden geboren en eerst 5 Juli
1603 treffen wij zijn naam in het Album zijner vaderstad aan. Hij was de
zoon van Johan van Assendelft en studeerde vroeger te Genève.
998 28 Dec. Hermannus B i s i u s Dordracensis Hollandus, I.U.D.

1587.
999 7 Jan. Philippus P e n s a r t Bruxellensis Brabantinus.
1000 1 Apr. Bertoldus a D a u m a ,
1001 1 Apr. Edzardus a D a u m a , Frisii occidentales
fratres.
Bertoldus en Edzardus a D a u m a . Men leze D o u m a . Epe van Douma
had uit zijn tweede huwelijk (met Tietke Tjaerda van Starkenborgh) de
beide hier vermelde zonen Bertholt en Idsert. Laatstgenoemde is jong in
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vermeld in het Stamboek van den Frieschen Adel, I. 94.
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1002 11 Apr. Sixtus R o r d a Frisius Occidentalis.
Sixtus R o r d a . Moet S y d s R o o r d a v a n G e n u m zijn, jongste zoon
van W y b r e n v a n R o o r d a . Hij schijnt op de Staatsche zijde gediend
te hebben, huwde L u t s v a n S c h e l t e m a , en overleed 18 Februari
1617 in den ouderdom van 49 jaren.
1003 16 Apr. Theodoricus C l e m e n s Hollandus.
Theodoricus C l e m e n s . Dirk Clemens, te Delft geboren, begon zijne
studien in de rechten te Leiden, 15 Januari 1587; kortstondig was zijn
verblijf aldaar; in Juli 1590 echter keerde hij derwaarts terug.
1004 22 Apr. Egbertus H a l b e s Groninga-Frisius.
E g b e r t u s H a l b e s . Geruimen tijd heeft hij aan de voortzetting zijner
studien besteed; in 1594 treffen wij hem aan te Genève, in 1597 te Orleans
en 19 Febr. 1600 te Padua, vanwaar hij zich in Juli van hetzelfde jaar naar
Siena heeft begeven. Later werd hij raadsheer te Groningen. Zijne dochter
was de verloofde van den philoloog Janus Gebhardus, dien zij tijdens zijne
laatste ziekte zorgvuldig verpleegde.
1005 27 Apr. Isaacus C o r p u t i u s Bredanus.
Isaacus C o r p u t i u s . Zoon van H e n d r i k v a n d e n C o r p u t en
A d r i a n a v a n B r e g t , geboren te Breda 30 Januari 1569. Hij was
achtereenvolgens predikant te Westmaas, Papendrecht, Breda en Dordrecht.
Ook als conrector was hij ter laatstgenoemde stede werkzaam. Vgl.
S c h o t e l , Illustre School te Dordrecht 31 vgl. Hij overleed 6 October
1599. Dat hij te Heidelberg studeerde, was bekend. S c h o t e l , Kerkelijk
Dordrecht, I. 157.
1006 13 Maii Otto C a s m a n n u s Westphalus.
O t t o C a s m a n n u s . Wel is hij te Warburg in 1562 geboren en te Stade
1 Augustus 1607 overleden; maar hij mag hier vermeld worden uithoofde
zijner beroeping tot gymnasiarcha te Leeuwarden, vermeld bij
A r n t z e n i u s , Orat. de gymn. Leovard. 26, betwijfeld door B o o t , Hist.
gymn. Leov. 16, 22. Over de hollandsche vertaling van een zijner schriften
vgl. Te Wa t e r , Reformatie in Zeeland, 203.
1007 28 Junii Daniel N i e l l i u s Vesaliensis.
Daniel N i e l l i u s . De Nielles, zoo als hij in het Album van Genève heet.
Hij werd eerst predikant te Wezel, later (1597) te Middelburg. Zie
D r e s s e l h u i s , t.a.p. 16 117. In September 1606 werd hij door de
Walsche Synode te Dordrecht geschorst en vervolgens ontslagen, waarop
hij zich naar Vlaanderen begaf. Vgl. Te Wa t e r , Historie der Hervormde
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Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

81
gens Calvinistische leeringen werd gevangen gezet. Uit de Archives
Tournaisiennes van F r e d . H e n n e b e r t , I. 200, is dienaangaande door
D o d t het een en ander medegedeeld in: Utrecht voorheen en thans (1845)
II. 2. 134.
1008 7 Jul. Joannes S a r o e l s Bruxellensis.
1009 20 Jul. Georgius B e n e d i c t i Harlemensis.
G e o r g i u s B e n e d i c t i . Alzoo niet Georgius B e n e d i c t u s , gelijk
velen schrijven. Als student in de godgeleerdheid had hij sedert 30 Juni
1580 te Leiden vertoefd. Hij overleed reeds 1 Maart 1588 te Heidelberg.
De naam van We r t e l o o is hier bij de inschrijving achterwege gelaten.
Reeds vóór zijne komst te Heidelberg had hij zich als gelukkig latijnsch
dichter bekend gemaakt. Vgl. B u r m a n n i Epistol. Syll. I. 488. P a q u o t ,
II. 406. H o e u f f t , 92. Bij P e e r l k a m p komt hij niet voor. Een
Epigramma van J o h . P o s t h i u s in G e o r g i i B e n e d i c t i mortem
vindt men in zijne Parerga poetica, II. 47. De Regering van Delft schijnt
in de studiekosten van B e n e d i c t i voorzien hebben; althans hij zelf
zingt:
Anceps saepe meam versat sententia mentem,
Obstrictus Delpho sim magis an patriae.
Haec, vitam mihi tu debes, ait, ille Camoenas,
Nunc quoque quod vivo vindicat omne sibi.

Den Hoogleeraar Peerlkamp zal wel de navolging van C l a u d i a n u s in
deze regelen hebben gehinderd. Vgl. hiermede zijn gedicht ad A r n o l d u m
C o r n e l i u m . P e t r u s S c r i v e r i u s zong van hem:
Livor abi: non huic poteris maledicere vati,
In gremio matris qui B e n e d i c t u s erat.

1010 20 Jul. Johannes R e g i u s Delphensis.
Johannes R e g i u s . Vgl. Te Wa t e r , Historie der Reformatie te Gent,
50-54. Sedert 15 September 1581 had hij te Leiden vertoefd.
1011
1012
1013
1014

30 Jul. Thomas H o n s s e l e r Vesaliensis.
5 Sept. Hieronymus A t t e n Frisius.
15 Sept. Reinerus de Wa r c k Antverpiensis.
18 Sept. Henricus W i n a n d u s Arnheimius Geldrus.
H e n r i c u s W i n a n d u s . In het Leidsche Album treffen wij zijn naam
23 Augustus 1583 aan.

1015 20 Sept. Sibrandus J a c o b i Frisius Orientalis.
1016 27 Sept. Nicolaus O l i v a r i u s Bruxellensis.
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1017 16 Nov. Josias E t e r n i u s Frisius.
1018 16 Nov. Eberhardus P o l l i o Ultraiectinus J.U.D.
E b e r h a r d u s P o l l i o . Als studiosus literarum begon hij 1 Juni 1581
zijn akademische loopbaan te Leiden.
1019 28 Dec. Joannes D i b b e t z Duisburgensis.

1588.
1020 5 Jan. Melchior K l a n t Frisius.
1021 7 Febr. Gerardus E n t e n s Groningensis Frisius.
1022 2 Apr. Joannes C a m m e r l i n u s Haga-comitanus
Hollandus.
Joannes C a m m e r l i n u s . Waarschijnlijk een zoon van den bekenden
N i c o l a a s C a m e r l i j n , vriend van W i l l e m I en later Raadsheer in
den Hove van Holland. In het Leidsche album staat hij 4 Juli 1585
opgeteekend.
1023
1024
1025
1026

5 Apr. Eduard B a r l a g i u s Frisius Orientalis.
14 Apr. Matthaeus a b H a g e n Antverpiensis.
22 Apr. Maximilianus M a y e r Antverpiensis.
23 Apr. Abelus C o n d e r u s a b H e l p e n iunior
Frisius.
Abelus C o n d e r u s a b H e l p e n . Dat deze te Heidelberg studeerde,
was reeds uit A l t i n g 's Lijkrede bekend. Zij werd uitgegeven te Groningen
in 1629, onder den titel van Narratio historica de ortu, vitae curriculo et
morte A b e l i C o e n d e r s a b H e l p e n , en is herdrukt in G e r d e s ,
Scrinum Antiq. s. Miscell. Groningana, VIII. 649.

1027 24 Apr. Jacobus a D y c k Harlemensis.
1028 25 Apr. Johannes M e t e l e n Frisius.
1029 21 Maii Lazarus T u c h e r Antverpianus.
Lazarus T u c h e r . Uit het edel geslacht der Tuchers te Neurenberg. De
vóórnaam herinnert reeds aan Luthers vriend Lazarus Spengler.
1030 13 Jun. Reinerus G r u t e r u s Daventriensis.
Reinerus G r u t e r u s . Zoon van Thomas Gruterus, die alzoo in 1566 of
daaromtrent zich niet meer te Duisburg, maar te Deventer moet hebben
opgehouden. Reeds 21 Augustus 1584 was hij als student in de
godgeleerdheid te Leiden ingeschreven. In 1590 werd hij gelijktijdig met
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Fac. Philos. MSS. is gebleken. Den 17 Maart 1591 werd hij tot tweeden
Regent van het Collegium Casimirianum benoemd, en den 29 Augustus
van hetzelfde jaar legde hij den eed af als lid van den Senatus
Philosophicus.
1031 11 Jul. Johannes A g r i c o l a Middelbourgensis.
1032 21 Aug. Abrahamus S m e s m a n Antverpianus.

1589.
1033
1034
1035
1036
1037
1038

20 Jan. Petrus S t a s i u s Antverpianus.
19 Feb. Petrus de H e l l e m Tornacensis Flander.
15 Mart. Johannes a S p i n a Gandavensis Flander.
25 Mart. Joannes de J o n g e Dordracenus Hollandus.
3 Jul. Joannes S c h i p p e r i u s Ultraiectinus.
21 Aug. Hubertus S a l i n i c u s , alias S o l t m a n ,
Oudewateranus Hollandus.
Hubertus S a l i n i c u s . In het Leidsche Album komt (9 December 1592)
voor Hubertus G a l i n a e u s Audewateranus. Ongetwijfeld schuilt hier
een fout, gelijk de bijvoeging ‘alias Soltman’ in de Heidelbergsche
Matricula leert.

1039 8 Sept. Jacobus E n d i u s Dordracensis Hollandus.
Jacobus E n d i u s . E n d i u s staat hier voor E y n d i u s , dezelfde die in
het Leidsche Album 8 September 1589 is ingeschreven. Op beide plaatsen
is Dordrecht als geboortestad aangewezen; mitsdien was hij niet de bekende
Jacob van den Eynde, zoon van den gelijknamigen pensionaris van Delft,
die bij van Bleyswijk en elders vermeld wordt.
1040 9 Sept. Jacobus T h e i l i n g i u s Alcmarianus Hollandus.
Jacobus T h e i l i n g i u s . Bij Toepke: T h e r l i n g i u s . In het Leidsche
Album Te y l i n g i u s (15 Mei 1587).

Hij hield briefwisseling met Everh. Bronchorst. Deze schrijft in zijn
Diarium, dat in HS. op de Stadsboekerij te Deventer berust:
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18 Jun. a. 91 accepi literas a Tellingio cum duabus orationibus Pacii de
honore habitis Heidelbergae, in quibus vehementer a me efflagitabat, ut
id curarem, quo Pacius possit hic vocari ad professionem.

3 Oct. Recepi literas a Jacobo Te l l i n g i o Heidelberga, una cum thesibus
iuris controversi, de quibus respondit sub Pacio.

4 Oct. Rescripsi ad Tellingium Heydelbergam eumque hortatus sum, ut
sumeret gradum doctoratus.
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1041 22 Sept. Petrus a K u w e n b u r g Ziriczaeus Zelandus.
P e t r u s a K u w e n b u r g . Lees: Kouwenburgh. Uit hetzelfde geslacht,
ook te Zierikzee geboren, komt een gelijknamige student in de geneeskunde
in het Leidsche Album voor 16 April 1672.
1042 29 Sept. Doco a B o t h n i a Franekeranus Frisius.
Doco a B o t h n i a . D o e k e , zoon J u w B o t h n i a , Olderman te Franeker,
en F o o c k e l van Wa l t a . Zie over hem Stamb. I. 45. II. 40.
1043 30 Sept. Nathanael R i j c k e w a r t Nordwicensis
Anglus.
1044 14 Nov. Daniel O t t h o Gandavus Flander.
1045 18 Dec. Michael Ve r h e i d i u s Antverpiensis, nobilis, iniuratus pp. aet.
1046 18 Dec. Jacobus K i m e d o n c i u s Gandavensis.
J a c o b u s K i m e d o n c i u s . Het kortstondig leven van den zoon
beschrijft het grafschrift van den gelijknamigen vader. Het luidt als volgt:
Memoriae
J a c . K i m e d o n c i i Kempii rarae
doctrinae, rarioris vitae,
rarissimi exempli theologi,
professoris consiliarii
libb. superst. moer.
poss.
obiit heidelb. XXVI Novemb. MDXCVI
intra annum aeta. XLII
orbatus paulo ante contra votum
sui nominis filio annor. quasi XVII
sed haec supra aetatem
supra fidem supra saeculum
pio; modesto, erudito.
plane quasi uterq. firmaret
dictum illud vetus
quem Deus diligit
moritur iuvenis.

1047 18 Dec. Abrahamus K i m e d o n c i u s Gandavensis.
Uterque Doct. Jacobi Kimedoncii Theol.
professoris huius scholae filii; per aetatem bonam fidem loco iuramenti dederunt.
Abrahamus K i m e d o n c i u s . Zie hier eenige bijdragen tot zijn leven uit
de Act. Philos. Facult. MSS. geput:
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20 Dec. 1603. ‘Tunc etiam in numerum Senatorum receptus est M.
A b r a h a m u s K i m e d o n c i u s .’

3 Juni 1605. ‘M. A b r a h a m u s K i m e d o n c i u s , cum a Senatu
Ecclesiastico Rector Scholae Simmerensis constitutus esset, professionem
Hebraeae Linguae in Senatu Philosophico resignavit.’

1613. De Faculteit beveelt K i m e d o n c i u s aan den Senaat aan tot
Professor Logices, en schrijft ‘primo loco nominandum esse M.
A b r a h a m u m K i m e d o n c i u m Rectorem Crucenacensem: cum sit
Professoris filius, et, ante aliquot annos, non sine laude, Hebraicam
professionem sustinuerit; praeterea etiam singularis eius eruditio, pietas,
modestio probe nobis est perspecta, ita ut magnopere collegam eum esse
nostrum cupiamus.’ Later volgt: ‘Calendis Septembris M. A b r a h a m u s
K i m e d o n c i u s a Senatu Academico electus confirmatusque fuit.’

1590.
1048 24 Jan. Vopiscus S c h e l t e m a Frisius.
Vopiscus S c h e l t e m a . Dat hij in 1584 te Genève als student is
ingeschreven, was bekend. In 1589 treffen wij hem aan in de Registers
der Hoogeschool te Bologna. Reeds in 1598 is hij overleden. Hij was de
zoon van Sippe V.S. thoe Morra, over wien Te Wa t e r heeft gehandeld,
Verbond der Ed. III. 289. De eenige zoon uit zijn huwelijk met Franck
van Roorda van Genum heeft zich bekend gemaakt als Lid van de
Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden.
1049
1050
1051
1052

24 Feb. Eberhardus a b A s c h e n d o r f Frisius.
24 Feb. Joachimus a b A s c h e n d o r f Frisius.
24 Feb. Hildebrandus F e r m p s u m Frisius.
25 Apr. Stephanus M a r e s a l l u s Antverp.
Stephanus M a r e s a l l u s . Onder de studenten te Siena komt hij 5 Jan.
1593 voor als M a r i s s a l .

1053 27 Apr. Theodorus H a d r i a n i a Te r e s t e i n
Hollandus.
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Theodorus H a d r i a n i a Te r e s t e i n . Dat hij te Dordrecht geboren is,
bleek mij uit een uittreksel der studentenrol te Padua, waar zijn naam 25
Juli 1591 is ingeschreven.
1054 27 Apr. Petrus S c a p i u s Hollandus.
Petrus S c a p i u s . Amsterdammer, gelijk het Leidsche album (6 November
1586) aantoont. Uit het huwelijk van Pieter Schaap met Margaretha Halling
in 1599 te Amsterdam is de staatsman en geleerde Gerard Schaep geboren.
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1055 27 Apr. Michael v a n S t e g e n Hollandus.
Michael v a n S t e g e n . Uit Dordrecht, volgens de inschrijving te Leiden,
1 September 1584, waar hij M i c h a e l S t e g e n heet, en die te Padua,
waar hij 23 Nov. 1591 voorkomt en Ve r s t e g h e n genaamd wordt.
1056
1057
1058
1059

5 Maii Andreas C o r n e l i i Hollandus.
18 Maii Walterus M o r l i n g i u s Frisius Embdenus.
18 Maii Franciscus M e y n s m a Frisius Occidentalis.
13 Aug. Theodorus B a s s u s Amstelodamensis.
Theodorus B a s s u s . Hij was de zoon van den Amsterdamschen
burgemeester Jacob B a s Claesz. en van Margaretha Coede. Den 25 Juli
1591 vinden wij hem onder de studenten te Padua; in de Matricula nationis
Germanicae heet hij Theodorus B a s i u s . Zijn staatkundige loopbaan is
uit de geschiedboeken bekend; als voorzichtig en gematigd regent en tevens
als schrander gezant der Staten vinden wij hem met eere vermeld.

1060 13 Aug. Fridericus a L e u e n t h a l Belga.
1061 21 Oct. Guilielmus Ve r h e i d e n Graviensis Belga.
Guilielmus Ve r h e i d e n . De ‘V i t a G u i l i e l m i Ve r h e i d e n Belgae,
scripta per J a c o b u m fratrem’, te 's Gravenhage in 1598 uitgegeven, is
zeker meer algemeen bekend geworden, sedert We n c k e b a c h daarvan
eene vrije navolging ('s Grav. 1842) in het licht gaf. Het oude boekje is
een der schoonste gedenkteekenen uit den tijd van den vrijheidsoorlog.
Nopens het eerste verblijf van het edele broederenpaar te Heidelberg lezen
wij daarin het navolgende: ‘Inde (namelijk van Frankfurt) Heidelbergam
progressi, dies circiter quatuordecim acquievimus. Hic consensu Senatus
Academici orationem dixit, cuius argumentum erat: De eo quod maxime
est ex hominis dignitate. Intellexit hoc esse, defendere patriae libertatem:
pro cuius libertatis defensione antiquum illud Germanorum Principumque
Palatinorum studium exposuit: testatusque est, numquam magis esse
vigilandum pro libertate, quam hoc tempore, quo libertati tam multae
insidiae struuntur ab eo, cuius ambitio et avaritia insatiabilis esse videtur.
Hoc argumentum postero die duabus lectionibus exposuit, adducens verba
C a e s a r i s , quae exstant Commentariorum libro VII.’ Na het uitspreken
dezer rede verliet W i l l e m Ve r h e i d e n Heidelberg en begaf zich naar
Bazel, Zurich, Chur, Padua en Venetie. Op de terugreis besloten ze
Heidelberg tot rustplaats te kiezen. ‘Heidelbergam (zegt J a c o b u s )
demum venimus. Quo in loco apud socios, qui nobis bene cupiebant, per
totam fere hiemem subsedimus. Quo tempore haec duo potissimum studuit,
videlicet ut Theologiae tum linguae Italicae certam haberet cognitionem.
Ad hoc primum exigebat dispositionem
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quandam Locorum Communium, sive Partitiones Theologicas. Mox
S o h n i i , tum et A m a n d i P o l a n i Partitiones administratae fuere.
Huius ita ipsi placuere, et quidem iure, ut, bidui spatio, easdem fideliter
sine libro reddiderit. Biblia, tum C a l v i n i Institutiones, vere divinum et
aeternum opus, amplexus est, diligentissimeque legit. In Novo Testamento,
Italice verso, se exercebat: sic et in Aulico B a l t a z a r i s C a s t i l i o n e i ,
quem virum propter eruditionem et decorum, quod passim in libro
perspexit, non semel commendabat. Remeandum iam erat in Patriam
Belgium. Priusquam tamen hoc iter susciperet, hanc quaestionem, iurene
an iniuria C. C a e s a r interfectus, tractare statuerat; verum loci
circumstantiam perpendens diligentius, ab incepto destitit. Heidelberga
tandem nostrorum opera in Hollandiam, elapso iam anni spatio, ex
praefinita animis nostris sententia, salvi revenimus.’ Uit het aangevoerde
blijkt, dat de twee broeders eerst bij hun tweede bezoek in het Album der
Hoogeschool zijn ingeschreven. Over zijne schriften vgl. Catal. Bibl. Thys.
(1879) 9, 243. Va n d e r W u l p , Catal. Meselm. I. 686 815; II. 233.
1063 21 Oct. Jacobus Ve r h e i d e n Graviensis Belga.
Jacobus Ve r h e i d e n . Hij werd Rector der Latijnsche school te Nijmegen
en maakte zich door onderscheiden schriften bekend. Vgl. F o p p e n s ,
Bibl. Belg. 1, 542. S a x i i Onomast. lit. IV. 51.
1064 20 Dec. Vincentius We l s i u s Lewardiensis Frisius.

1591.
1065 17 Jan. Johannes P a n n e l i u s Nortwicensis Anglo
Flander.
Johannes P a n n e l i u s . Waarschijnlijk bloedverwant van den bekenden
Michael Panneel. Naar het vaderland teruggekeerd begaf hij zich naar
Leiden, waar hij 9 October 1593 als student in de godgeleerdheid werd
ingeschreven. Hij was in 1595 predikant te Grijpskerke, later te Baarland,
eindelijk te Axel, waar hij 22 November 1617 werd bevestigd. Vgl. Te
Wa t e r , Reform. van Zeeland, 203. G a i l l a r d , De l'influence exercée
par la Belgique sur les Provinces-Unies, 128.
1066 22 Jan. Abrahamus C o e n e n s Antverpianus.
1067 23 Mart. Stephanus Q u a e t Gheldrius.
1068 31 Mart. David B a l t h a s a r i u s Dortracenus.
David B a l t h a s a r i u s . Hij legde zich op de geneeskunde toe, blijkens
de inschrijving in het Leidsche Album 8 Juni 1592.
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1069 5 April Casparus F l a m i n g i u s Amstelredamo-Batavus.
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1070 5 Apr. Jacobus G r a v i u s Amstelredamo-Batavus.
Jacobus G r a v i u s . Zoon van Theodorus de Graef, te Leiden reeds 14
Augustus 1585 in het album opgeteekend.
1071 5 Apr. Johannes R o g g e Embdanus inscriptionem
renovavit.
Joannes R o g g e . De eerste inschrijving van dezen bekenden geleerde heb
ik niet kunnen ontdekken; waarschijnlijk komt het mij voor, dat hij dezelfde
is als Joannes R o g e , op het jaar 1584 vermeld: waar dan Emdanus voor
Amsthedamensis moet gelezen worden. Volgens Baudart zou Roggius te
eeniger tijd hoogleeraar in het Hebreeuwsch te Heidelberg geweest zijn,
en ook bij V r i e m o e t (Athen. Fris. 85) lezen wij: ‘Fuerat hic Joh. Rogius
quondam professor linguae Hebraeae in Academia Heidelbergensi.’ In de
Acta Senatus heb ik evenwel vruchteloos naar de bevestiging dezer opgave
gezocht; ook is de tijdsruimte tusschen den dag der inschrijving (5 April
1591) en zijne komst te Franeker als inspector bursae zeer beperkt. Doch
bij A n d r e a e (De quibusd. eruditor. luminib. 1. 28) ontmoet ik een
Heidelbergschen hoogleeraar P a u l u s R o g g i u s , wien hij dezelfde
lotgevallen toeschrijft ‘modo idem sit noster, quod a verosimili haud abit’.
Hoe hij tot die waarschijnlijkheid komt, is mij duister. Johannes Roggius
werd in een brief van Lydius van 11 Febuari 1592 nog ‘een jonge man,
nochtans bequaem dese officie te dienen’ genoemd en daarin zou wel van
een vroeger professoraat te Heidelberg zijn gesproken, ware dat omtrent
zijn verleden te vermelden geweest. Hoe dit zij, slecht korten tijd mogt
hij als inspector bursae en disciplinarum mathematicarum professor te
Franeker werkzaam zijn; het gedrag der studenten ten zijnen aanzien gaf
aanleiding tot zijn ontslag. In 1597 werd hij predikant te Groote Lindt, en
van daar vertrok hij in 1600 naar Hoorn, waar hij 4 Maart 1618 overleed.
Vgl. B o e l e s , Gesch. d. Friesche Hoogeschool, II. 62 vlg.
1072 5 Apr. Rochus H o n a r d u s Dortracenus.
R o c h u s H o n a r d u s . Rochus van den Honaert, geboren te Dordrecht
13 Maart 1572, was 31 Augustus 1587 naar de Akademie te Leiden
vertrokken en vergezelde in 1591 Lipsius en Bertius op eene reis door
Duitschland. Eerst in 1593 werd hij te Bazel tot licentiaat in de
rechtsgeleerdheid bevorderd. Tien jaren later werd hij lid van Hoogen
Raad. Dat hij bij al zijn tijdgenooten hoog stond aangeschreven, is uit tal
van schriften duidelijk.
1073 9 Maii Petrus B e r t i u s Flander.
Petrus B e r t i u s . Van zijn verblijf te Heidelberg maken zijne
levensbeschrijvers breedvoerig gewag. Vermits hij aldaar de lucht niet
kon verdragen, verliet hij ongaarne de stad en vertrok naar Straatsburg.
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1074 3 Jul. Jacobus C o r n e l i i Middelburgensis Zeelandus.
Jacobus C o r n e l i i . Hij was 23 Mei 1589 als student in de godgeleerdheid
te Leiden opgeteekend.
1075 16 Jul. Andreas a b H e d e m a Frisius inscriptionem
renovavit.
1076 27 Sept. Guilielmus B a u d a r t i u s Gandavensis.
1077 28 Sept. Cornelius P y n a c k e r Delphius Batavus.
Cornelius P y n a c k e r . Geboren te Pynacker bij Delft 6 Juli 1570. Zijn
vader heette Adam Kerckhoff. Hij legde zich eerst te Leiden, later te
Heidelberg, op de studie der godgeleerdheid toe. Nadat hij met Elbertus
van Pallandt kennis gemaakt en dezen op eene langdurige reis door Italië
en Duitschland vergezeld had, wijdde hij zich geheel aan de
rechtswetenschap, die hij te Leiden, Groningen en Franeker met veel
toejuiching heeft onderwezen, Bijzonderheden uit zijn leven vinden wij
bij de geschiedschrijvers der drie hoogescholen opgeteekend. Wat zijn
studententijd betreft, moet ik opmerken, dat hij na zijne reizen naar Leiden
is teruggekeerd en daar in April 1591 (niet 1592, zoo als Revius Dav.
illustr. 512 schrijft), onder Carolus G a l l u s zijne Theses de Antichristo
verdedigde. Vgl. het Diarium van Bronchorst en S e p p , Godgel.
Onderwijs, 76. Zijne promotie tot J.U.D. had 16 Mei 1597 plaats: de
Dissertatio handelde de iureiurando. Zijn lof verkondigden H o u c k , in
de Groningae admiranda, 32 en H e n r . N e u h u s i u s , Poemata, 237.
1078 9 Nov. Ambrosius G e l d r u s Harderwicensis.
1079 4 Dec. Volcardus O v e r l a n d e r Amstelodamensis.
Volcardus O v e r l a n d e r . In het Album te Genève P o l c a r d u s . Geboren
10 Juli 1570 uit een aanzienlijk geslacht, uit Dithmarsen afkomstig. Hij
werd Licentiaat in de Rechten en (1603 en later) Schepen, eindelijk (1628)
Burgemeester van Amsterdam. H o o f t , met wiens nicht M a r i a hij
gehuwd was, prijst (1612) zijne rechtskennis cn noemt hem ‘voorsien van
oordeel, oeffeninghe en menichte van exempelen’, Briev. I. 23. Het
antwoord van Vo l k e r t O v e r l a n d e r aan H o o f t heeft v a n V l o t e n
doen afdrukken, 11. 444 vlg. Ook treffen wij hem aan onder de
Commissarissen voor Huwelijkszaken, in de Wisselbank en onder de
Rekenmeesters van Amsterdam. In 1618 kocht hij van de Steden Edam
en Monnikendam de heerlijkheid Ilpendam, in welke plaats hij zich reeds
zes jaren vroeger een aanzienlijk grondbezit had verworven uit de
nalatenschap van E g m o n d . In 1622 stichtte hij het huis Ilpenstein. Reeds
in 1620 had Koning J a c o b u s I van Engeland hem, wegens bewezen
diensten, in den adelstand verheven. Den 18 October 1630 is hij overleden.
Zijne schrifturen betreffende 's Lands zaken werden eer-
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tijds op het huis Ilpendam bewaard, doch zijn thans verdwenen Vgl. G.
v a n E n s t K o n i n g , Het huis te Ilpendam en zijne voornaamste bezitters
(Amst. 1836) 3, 37, 40, 57.
1080 7 Dec. Aegidius H o f t m a n a N i s p e n Antverpianus.
1081 8 Dec. Jacobus K i m e d o n c i u s , filius Rectoris, Gandaviensis.

1592.
1082 15 Jan. Albertus A r i s m a Frisius occidentalis.
Albertus A r i s m a . Ontbreekt in de geslachtslijst der A e r n s m a 's in het
Stamb. van den Fr. Adel, I. 25. In de Matricula te Marburg, waarin zijn
naam reeds 18 Mei 1588 voorkomt, heet hij A r n i s m a .
1083 30 Mart. Petrus P i n i u s Embdanus Frisius orient.
1084 5 Apr. Sabinus B a e r d t Frisius occidentalis.
Sabinus B a e r d t . Welligt een zoon van H o b b e H. v a n B a e r d t , die
in 1585 Griffier van het Hof van Friesland was. Zie Naamregister der
Rentmeesters van de Domeinen enz. in Friesl. (Amst. 1748) II.
1085 22 Apr. Arnoldus Ve r b e q u i u s Andoverpianus.
A r n o l d u s Ve r b e q u i u s . Ongetwijfeld een bloedverwant der
vermaarde schilders van dien naam.
1086 13 Maii Joannes S c h l u t t e r Embdanus Frisius
orient.
1087 13 Maii Rudolphus A r t o p a e u s Embdanus
Fris. orient.
R u d o l p h u s A r t o p a e u s . In 1583 vertrok hij naar Wittenberg, waar
hij eene Disputatio de spirituali ecclesiae regimine verdedigde. Nog in
hetzelfde jaar treffen wij hem te Genève aan. R o t e r m u n d (Gelehrtes
Hannover, I. 63) gist, dat hij de zoon was van den gelijknamigen predikant
van Bingum, die in 1594 naar Appingadam werd beroepen. Dat hij gehuwd
was met Barbara, de dochter van Pieter Ulenburgh, den broeder des
burgemeesters van Leeuwarden Rombertus Ulenburgh, leert ons het
Stamboek van den Frieschen Adel, II. 191.
1088 19 Maii Johannes G r u t e r u s Antverpiensis, I.U.D.
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Johannes G r u t e r u s . Is de beroemde J a n u s G r u t e r u s . Den graad
van Doctor in de beide rechten had hij onder D o n e l l u s te Leiden
verworven. F r e d e r i k IV benoemde hem nog in ditzelfde jaar 1592 tot
buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis.
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1089 7 Junii Laurentius d e Ve n o Frisius Leovardiensis.
Laurentis d e Ve n o . Den 13 Februarij 1587 was hij als student in de
rechten in het Album der Friesche Hoogeschool ingeschreven. Dat hij zijn
laatste studiejaar te Heidelberg doorbracht, blijkt uit dit bericht, in verband
met de naamrol der Advokaten bij den Hove van Friesland, waarin hij 19
Mei 1593 werd opgeteekend. Hij werd secretaris, later lid der vroedschap
te Leeuwarden. Zijn zoon Henricus werd 1602 prof. ethices et physices te
Franeker; zijne dochter huwde den rechtsgeleerde Joannes Henricus Rhala.
Dat hij de Veen (niet van der Veen) heette, blijkt uit de Dissertatie van
zijn' kleinzoon Henricus Rhala, in 1613 te Bazel in het licht verschenen.
1090 12 Junni Matthias D a m i u s Harlemensis Batavus.
Matthias D a m i u s . Hier leeren wij, dat hij niet in de Paltz geboren werd,
maar werkelijk te Haarlem het levenslicht zag. Zie voorts over den ijverigen
contraremonstrant en geneesheer v.d. A a, Biogr. Woordenb. in v.
1091 12 Junii Hadrianus J a c o b i Harlemensis Batavus.
1092 28 Sept. Clemens T i m p l e r u s Stolpensis Misnensis.
C l e m e n s T i m p l e r u s . Geboren te Stolpen in Saksen, verwierf hij
zich den graad van Artium liberalium magister te Leipzig (Acta facult.
philos. Heidelb. 1593: ‘Timplerus, qui magisterium adeptus erat Lipsiae’).
Vandaar naar Heidelberg vertrokken, zag hij zich kort na zijne aankomst
een stipendium philosophicum toegekend en in 1593 tot regent van het
Collegium Casimirianum verkozen. In 1595 werd hem het hoogleeraarambt
aan het Gymnasium Arnoldinum te Steinfurt opgedragen. Hier huwde hij
eene dochter van Rutger Deichmann, de zuster van den bekenden Jurist
Christoph Deichmann; van hunne kinderen zijn bekend: Christoph, die in
1627 als stud. med. te Groningen werd ingeschreven, en Rutger, wiens
leven door S t r i e d e r is geschetst. Over zijne beroeping tot Rector der
Latijnsche Scholen te Leeuwarden vgl. B o o t , Hist. gymnasii Leovard.
22. Hij overleed te Steinfurt 28 Februari 1624, en niet omstreeks het jaar
1608, gelijk A r n t z e n i u s meende. Onvolledig zijn ten zijnen aanzien
de berichten bij H a u e r m a n n , Geschichte des reformirten Gymnasium
Illustre Arnoldinum (Burgsteinf. 1878) 97.
1093 30 Sept. Johannes P a n h u i s i u s Antverpianus.
1094 2 Oct. Arnoldus G o r t z e n Sylvae Ducensis Belga.
Arnoldus G o r t z e n . Thans is mij gebleken, dat hij 9 November 1595 te
Padua onder de leden der Natio Germanica werd opgenomen, en den 30
Juni 1596 als student te Siena werd ingeschreven.
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1095 5 Oct. Boccatius M a l d a Levardiensis Frisius Orientalis.
1096 31 Oct. Richardus T h o m s o n Antverpianus Belga.

1593.
1097 1 Febr. Carolus de V i s c h e r Tornacensis iuris
licent.
1098 7 Apr. Johannes D o b b e l i n g Daventriensis.
1099 14 Apr. Wigboldus H o m e r i Groningensis.
Wigboldus H o m e r i . In 1598 werd hij de eerste predikant na de Reductie
te Meeden, vanwaar hij in 1601 naar Midwolde vertrok. Vgl. B r u c h e r u s ,
Gedenkb. van Stad en Lande, 219 en 222, waar hij ten onrechte W i g b o l d
H o m e r u s genoemd wordt.
1100 18 Apr. Conradus Vo r s t Agrippinensis.
Conradus Vo r s t , geboren te Keulen 19 Juli 1569, leerling van Piscator
te Herborn, in 1594 tot theologiae doctor bevorderd, van 1595-1610
hoogleeraar aan het Arnoldinum te Steinfurt, later te Leiden. Zijne
lotgevallen en de bibliografie zijner talrijke geschriften zijn in de laatste
jaren door de geschiedschrijvers van de Remonstranten zorgvuldig
toegelicht; hoofdbron voor zijn leven is nog altijd Marci Gualtheri Oratio
de vita et obitu Conr. Vorstii. L.B. 1624. Aan de omstandigheid, dat hij
te Tonningen 29 September 1621 overleed, hebben wij een weinig
geraadpleegd Art. in het tweede deel van Moller's Cimbria literata te
danken. Bijvoegsels treft men aan in de Zeitschrift des bergischen
Geschichts-vereins, IV (1867) 146 vlg.
1101 3 Maii Wilhelmus Burcardus S i x t i n u s Frisius.
Wilhelmus B u r c a r d u s S i x t i n u s . De oudste zoon van den beroemden
Regnerus S i x t i n u s noemt zich hier een Fries, meer lettende op afkomst,
dan op de geboorteplaats. Immers na 1565 schijnt de vader niet op
Frieschen bodem vertoefd te hebben. De zoon trad na afloop van zijn
Akademieleven in dienst van den Landgraaf Maurits van Hessen.
1102 12 Maii Gisbertus D o m p s e l e r Ultraiectinus.
Gisbertus D o m p s e l e r . Geboren te Utrecht, eerst 7 Juli 1604 in het
Leidsche Album als student in de rechten ingeschreven: G i s b e r t u s a
D o m s e l e r aet. a. 20. Misschien is de opgave van den leeftijd foutief.
1103 26 Maii Petrus H e r i u s Nieukerkius Belga.
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Balduinus d e M a n . In het volgende jaar vertrok hij naar Leiden (Alb.
17 December 1594).
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1105 21 Jul. Antonius P e r i z o n i u s , alias Fürbrüch,
Schuttorpiensis ex comitatu Bentheimiensi.
1106 2 Sept. Theodorus X y l a n d e r Amersfortius Belga.
1107 27 Nov. Philippus G u i l l i e l m u s a B e r n s a w
in Hardenbergh.

1594.
1108 12 Feb. Joannes K u p e r u s Belga Montanus.
J o a n n e s K u p e r u s . Zeker dezelfde, die als Johannes Cuperus, musicus
Montensis, in het Leidsche Album 31 Mei-1613 voorkomt. Destijds had
hij reeds den ouderdom van 39 jaren bereikt.
1109 3 Apr. Petrus G r a v i u s Hollandus.
Petrus G r a v i u s . Uit Amsterdam. Te Leiden komt hij 13 Febr. 1590 in
het Album voor. Andermaal 26 Nov. 1602, toen hij 28 jaren oud was. Ten
derden male Nov. 1613, aet. a. 38, als student in de rechten.
1110 3 Apr. Joannes Suffridi S a e c k m a Frisius.
Johannes Suffridi S a e c k m a . In 1572 te Kollum geboren, zoon van
S u f f r i d u s (S j o e r d ) S a e c k m a en Te t j e R i n g i a . Hij studeerde
eerst te Franeker, waar hij 9 Mei 1588 werd ingeschreven, later te
Heidelberg en te Bazel. Zijn leven en verdiensten zijn uitvoerig beschreven
in het werk mijns Vaders De claris Frisiae JCtis, Annot. 122 vlg. Den 5
November 1595 werd hij als Advokaat bij het Hof van Friesland toegelaten,
waaruit blijkt, dat hij niet lang te Heidelberg vertoefd heeft. Van zijn
verblijf aldaar getuigt nog een HS. op de stedelijke boekerij te Leeuwarden
aanwezig, op den rug getiteld: Liber quaestionum controversarum. Het is
523 blz. groot en geteekend: ‘Io. S a e c k m a , Heidelbergae a. 1594.’ 4.
1111 3 Apr. Georgius W i a r d a Frisius.
Georgius W i a r d a . Komt niet voor in de geslachtslijsten, die het Stamboek
van den Frieschen Adel vermeldt. Dat later T i l e m a n n B u c h o
W i a r d a (geb. te Leeuwarden 1664) te Heidelberg studeerde, leert ons
het Stamb. II. 282.
1112 10 Apr. Guilielmus S a m s o n i u s Lugdunensis Belga.
Guilielmus S a m s o n i u s . Men schrijve: S a m p s o n i u s . Als Juris
Licentiatus keerde hij op veertigjarigen leeftijd naar zijne geboortestad
terug, waar zijn naam 13 Febr. 1612 in het album der Hoogeschool vermeld
staat.
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1113 7 Maii Joannes G r o t e n h u y s Amsterdamensis.
Joannes G r o t e n h u y s . Vroeger had hij te Leiden gestudeerd, blijkens
de inschrijving in het Album 1 Aug. 1587.
1114 7 Maii Enoch P o t t e i u s Londinensis Belga.
Enoch P o t t e i u s . Waarschijnlijk de grootvader van den gelijknamigen
Middelburgschen predikant, die door zijn strijd met Van der Waeyen
(1675) bekend is. D e l a R u e , Geletterd Zeeland, 251. Dat ook de onze
te Leiden studeerde, leert het Album, 27 April 1590.
1115 15 Maii Isaacus M e m m i u s Belga.
Isaacus M e m m i u s . Deze was te Utrecht geboren, gelijk mij thans is
gebleken door uittreksels uit de Matriculae te Padua en te Siena. Reeds in
1587 noemde Jo. C a s e l i u s hem ‘iuvenem sibi ob ingenium, literas et
probitatem iamdudum carissimum.’ In October 1595 treffen wij hem te
Padua aan, den 12 April 1596 te Siena. Hij was een zoon van Petrus
M e m m i u s , geneesheer te Utrecht en later hoogleeraar te Rostock, waar
de Matricula vau 1568 hem vermeldt met bijvoeging ‘Herendalius artis
medicae doctor et professor ‘Rostoch.’ Hertog Ulrich van Mecklenburg
benoemde hem tot zijn lijfarts en verbeterde zijne inkomsten, om in 1571
eene beroeping naar Zweden te verijdelen. Geheel verkeerd is de opgave
in het Biogr. Woordenb. d. Nederl., dat hij in 1561 stads doctor te Lübeck
zou zijn geworden; dit geschiedde eerst in 1581. Isaac, bevriend met de
uitnemendste mannen van zijn' tijd, zooals Janus Dousa en Janus Gruterus,
heeft zich als latijnsch dichter eenige vermaardheid verworven, tijdens hij
nog te Rostock studeerde, 1585-1587. Later vertrok hij naar Heidelberg,
en in 1614 werd hij Syndicus te Hamburg.
1116 7 Aug. Joannes C o m e l i n u s Amsterdamensis.
Joannes C o m e l i n u s . Was deze de vader van I s a a c C o m m e l i n ,
bekend boekdrukker te Amsterdam? Ik acht dit niet onwaarschijnlijk.
Alsdan is hij een zoon geweest van J a s p e r C o m m e l y n , die 9 April
1568 met een zijner zonen te Brussel onthoofd werd.
1117 27 Sept. Tacitus Ay s m a Frisius.
Tacitus Ay s m a . Taecke van Aysma, te Hichtum ongehuwd overleden,
was dijkgraaf van de zuiderdijken van Wonseradeel. Ook werd hij naar
de Dordtsche Synode afgevaardigd.

1595.
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1118 14 Apr. Joannes R e g i u s Londinensis Anglo-Belga.
Joannes R e g i u s . Hij kwam uit Leiden, waar zijn naam 16
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November 1591 in het Album voorkomt. Zoon van Jacobus R e g i u s , die
tot 1576 predikant te Londen was, en later als leeraar te Gend en praeses
der Synode te Brugge zich bekend maakte. Vgl. Te Wa t e r , Reformatie
van Gent, 50 vlg.
1119 19 Aug. Johannes B o g e r m a n n u s Junior Frisius
Leovardiensis.
Johannes B o g e r m a n n u s Junior. De beroemde Hoogleeraar en
Voorzitter der Dortsche Synode. Hij was geboren te Opleeuwert in
Oostfriesland, waar zijn vader van 1576 tot 1580 predikant was. Zijn
verblijf te Heidelberg en Genève was ook van elders bekend. V r i e m o e t
p. 265 vlg, Te Heidelberg verdedigde hij 20 Febrnari 1596, onder D a n i e l
To s s a n u s , Theses de Bacchanalibus et de Jejunio quadragesimali,
contra B e l l a r m i n u m . Vgl. over zijn later verblijf te Genève de
aanteekening op N. 160 van mijne Nederlanders studenten te Genève. De
akademiereis voortzettende, bezocht hij nog Zurich, Lausanne, Oxford en
Cambridge. Zie B o e l e s , I. 143, waar in plaats van Tayus (blijkbaar een
drukfout) te lezen is Fayus.
1120 19 Aug. Wilhelmus Johannis S u t l a r e u s Frisius.
1121 13 Sept. Thomas G o s w i n u s Campensis.
Thomas G o s u i n u s . De beide Kampenaren waren 12 Juni 1587 onder
de Leidsche Akademieburgers opgenomen en bleven trouwe vrienden,
blijkens hunne gelijktijdige inschrijving te Heidelberg, acht jaren later.
Hij werd predikant te Kampen, doch in 1619 om zijne Arminiaansche
denkwijze ontslagen. M o o n e n , Naamketen der predik. in Overijssel,
37. R e v i i Daventr. illustr. 576 vlg., die hem (gelijk Toepke) Thomas
Goswinius noemt, gelijk hij zelf ook zijn naam schrijft onder de akte van
herroeping, in 1623 onderteekend, bij Revius, 639. In het Leidsche Album
heet hij T h o m a s G o s u i n i .
1122 13 Sept. Johannes F a b r i c i u s Campensis.
Johannes F a b r i c i u s . Even als te Heidelberg was hij ook vroeger te
Leiden gelijktijdig met zijn stadgenoot en vriend G o s u i n u s in het Album
ingeschreven Dat hij in I600 predikant te Zwolle was, leert M o o n e n ,
Naamketen, 54.
1123 19 Sept. Johannes a M a r c k nobilis Frisius.
1124 23 Sept. Gerardus C a e s a r i u s Ultrajectinus.
Gerardus C a e s a r i u s . Zoon van den bekenden J o h a n n e s
C a e s a r i u s . Hierbij echter moet ik opmerken, dat de bijvoeging
Ultraiectinus op de woonplaats zijns vaders ziet, niet op zijne
geboorteplaats; althans eerstgenoemde is eerst in 1589 naar Utrecht
vertrokken.
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1125
1126
1127
1128

4 Oct. Heinricus B e r l a g i u s Frisius Orientalis.
13 Oct. Johannes } D o u z a e fratres nobiles Hollandi.
13 Oct. Georgius } D o u z a e fratres nobiles Hollandi.
13 Oct. Stephanus } D o u z a e fratres nobiles Hollandi.
Johannes D o u z a . Oudste zoon van den Heer van Noordwijk, den 16
Januari 1571 te Leiden geboren, de beroemde leermeester van Frederik
Hendrik. In 1594 was hij met zijne beide broeders, George en Steven, naar
Duitschland vertrokken na het boekbewaarderschap der Leidsche
Hoogeschool aan Petrus Bertius te hebben overgedragen. Bekend is het,
dat hij reeds kort na zijne terugkomst in het vaderland 12 Januari 1597
overleed, diep betreurd door zijn vader, wiens oogappel de voortreffelijke
jongeling was.

G e o r g i u s D o u z a . Het was te Heidelberg, dat Marquardus Freherus
hem het HS. van Georgius C o d i n u s de originibus Constantinopolitanis
bezorgde, welk werk hij in het latijn vertaalde, en dat Paulus Melissus
hem de schatten der Heidelberger bibliotheek voorhield. Veel heeft hij
gereisd; laatstelijk vergezelde hij zijn oom Pieter van der Does op zijne
zeetochten en overleed op het eiland St. Thomas in October 1599. Met
zijn broeder Steven was hij in Juni 1590 door Julius van Beima in het
Leidsche Album ingesschreven.

S t e p h a n u s D o u z a . Geboren te Leiden 2 Januari 1576, in 1606
raadsheer in den Hove van Holland, als opvolger van Sevender door den
Prins gekozen uit de nominatie van drie der edelen van Holland. Vgl.
Resolutien van Holland, 11 April 1606, bl. 107. Hij overleed in 1622.

1596.
5 Maii. Merkwaardig is de mededeeling van Toepke (II. 173) uit de Acta
Universit. XVIII. 238 nopens de Senaatsvergadering van dezen dag. ‘Dom.
doctor Kimedontius proponebat, quosdam studiosos Holandos, qui antehac
in academia nostra vixerint et hinc discesserint (vf der reysze naher
Weszel), huc cripsisse, quod capti fuerint ab Hispanis militibus sub comite
Hermanno à Berg (und in die statt Bergh gefurt worden), comitem vero
se declarasse, si certo sciret, quod essent studiosi, nihil mali se ipsis
facturum, et sperat ecclesia Belgica nec non parentes captiuorum, si
haberent testimonium ab nostra uniuersitate et illa pro ipsis intercede ret,
fore vt liberarentur. Sententia senatus de hac petitione fuit, vt in matricula
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videantur nomina illorum studiosorum et ex charitate christiana detur illis
testimonium et intercessionis scriptum ad comitem illum. De Hollandsche
studenten waren Grotenhuys (1113), Samsonius (1112), Damius (1090),
Jacobi (1091) en Xylander (Houtman, 1106).
1129 27 Maii Samuel C o m e l i n u s Amstelodamensis.
Samuel C o m e l i n u s . Broeder van J o h a n n e s C o m e l i n u s , dien
wij op het jaar 1594 vermeld vonden, N. 1116.
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1130 4 Jun. Lambertus A d a m e i u s Frisius.
Lambertus A d a m e i u s . Vgl. op 11 Apr. 1600.
1131 12 Jun. Jacobus P o l y a n d e r Embdanus.
Jacobus P o l y a n d e r . Hij was 12 Juni 1592 te Leiden als student in de
godgeleerdheid ingeschreven en juist vier jaren later kwam hij te
Heidelberg.
1132 19 Jun. Marcus L i c l e m a a N e u h o l t Phrysius.
Marcus L i c l e m a . In Mei 1593 werd hij te Franeker als Juris studiosus
ingeschreven. Thans blijkt, dat hij vandaar naar Heidelberg vertrok. Dat
hij hier den graad van J.U.D. zou hebben verworven, gelijk B o e l e s gist,
is mij niet gebleken. Als Advokaat bij den Hove van Friesland legde hij
9 Mei 1597 den eed af. In 1604 werd hij Hoogleeraar in de rechten te
Franeker, in 1610 Grietman van Ooststellingwerf, in 1623 van
Weststellingwerf, voorts Curator der Friesche Hoogeschool, Lid der
Staten-Generaal, Ridder van St. Marcus. Hij overleed 9 Augustus 1625
en werd in de kerk te Nyeholtpade begraven. Zie Stamb. 1. 250, II. 170.
B o e l e s , II. 78-80.
1133 16 Jul. Lubbertus d e B a a r .
1134 20 Jul. Jacobus C a l v a r d u s Belga.
Jacobus C a l v a r d u s . Hier heet hij Belga : in het Leidsche Album (2
November 1592) Londinensis.
1135 23 Dec. Joannes D o b b e l i n g Daventriensis inscriptionem 7 Aprilis a. 1593 factam repetiit.

1597.
1136 4 Mart. Philippus M e g a n g Lovaniensis Brabantus.
1137 26 Mart. Ludolfus S p i k e r m a n n u s Emdanus.
Ludolfus S p i k e r m a n n u s . Hij wordt hier vermeld, omdat de bijvoeging
E m d a n u s genoegzaam aantoont, dat het geslacht, waartoe de bekende
Jurist Georgius Haloander Spikermannus behoorde, in Oostfriesland thuis
behoort.
1138 19 Apr. Isaacus D i a m a n t i u s Antverpianus.
Isaacus D i a m a n t i u s . In het Leidsche Album heet hij (Aug. 1600)
Francodalensis, theol. stud., aet. a. 22.
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1139 19 Apr. Petrus G e m a r d u s Antverpianus.
1140 13 Maii Joannes B o u i l l e t u s Insulensis Flander.
1141 13 Sept. Jacobus D a b l a i n g Duacensis Flander.
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1142 16 Sept. Henricus C o p i u s Clivo-Vesaliensis.
Henricus C o p i u s . Waarschijnlijk een zoon van B a l t h a s a r C o p i u s ,
die in 1585 te Neustadt aan den Haardt vierenvijftig Predikatiën over den
Christelijken Catechismus in het licht gaf.

1598.
1143 8 Apr. Arnoldus R u s i u s Daventriensis.
1144 28 Apr. Lubertus E s t h i u s Med. Doct. et Prof.
Lubertus E s t h i u s . De naam van dezen beroemden geneeskundige komt
hier voor, omdat hij uit een Geldersch geslacht is gesproten.
1145 5 Jul. Hermannus B r i n c k Geldrus.
1146 Aug. Joannes R e i c h e r s b e r g i u s Selandus.
Joannes R e i c h e r s b e r g i u s . Lees: Reigersbergius. Zoon (niet kleinzoon)
van zijn bekenden naamgenoot, den burgemeester van Veere. Hij werd
Heer van Cortgene en Krabbendijke, rentmeester-generaal van Zeeland
bewester-Schelde en overleed in 1632. Door de carmina van Grotius en
Heinsius is zijne nagedachtenis vereeuwigd.
1147 m. Sept. Georgius F o r t i u s Mittelburgensis Selandus.
1148 Sept. Balduinus a M i t t e l b u r g Hollandus.
Hoewel deze hier H o l l a n d u s genoemd wordt, zal hij wel dezelfde zijn
als Balduynus a Middelburch Zwollanus, die 10 Februari 1600 als student
te Genève werd ingeschreven. Het Leidsche Album leert ons, dat hij zijne
studien aan de Hollandsche Akademie heeft aangevangen, waar reeds 19
September 1594, zonder bijvoeging van leeftijd of geboorteplaats, zijn
naam werd opgeteekend.
1149 m. Nov. Josias F o s b e r g i u s Selandus.
Josias F o s b e r g i u s . Lees: Vo s b e r g i u s . In het Leidsche album komt
hij Sept. 1594 voor, gelijktijdig met den straks genoemden Balduinus a
Middelburch.
1150 m. Nov. Hermanus H a l l i n g Batavus.
Hermanus H a l l i n g . Later Burgemeester van Dordrecht en Lid der
Generaliteits-rekenkamer. Hij huwde A n n a d e J o n g e , bij wie hij den
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bekenden tegenstander van W i l l e m III, J o h a n H a l l i n g , verwekte.
Vgl. B a l e n , Dordrecht, 1079-1083.
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1151 m. Nov. Gerardus Vo g e l s a n g Frisius.
Gerardus Vo g e l s a n g . Komt niet voor in de genealogiën van het Stamb.,
I. 352. Te Leiden had hij vroeger gestudeerd in de rechten, blijkens de
inschrijving op 16 Mei 1596, waar hij Gerardus a Vogelsank, Frisius, aet.
a. 20, heet.

1599.
1152 17 Jan. Petrus B u r m a n n u s Coloniensis.
Petrus B u r m a n n u s . Maiores illius (zegt Oosterdijk Schacht, in Orat.
fun. Petri Burmanni. L.B. 1741, p. 6) celebrem et magno felicissimorum
civium numero inclytam urbem Coloniam habitarunt ibidemque honesta
felicique mercatura diu floruerunt; imo proavus nostri defuncti Hermannus
in eadem civitate senatoria dignitate conspicuus fuit eoque munere magna
cum laude et dignitate functus est. Ex hoc Hermanno genitus est Petrus,
qui studiis et inprimis theologicis se dedit, dein iustam aetatem adeptus
ecclesiae, quae Frankenthaliae in Palatinate defoecatioribus Divinum
Numen colebat ceremoniis, praufuit, usque dum eadem ecclesia truci illo
et tristissimo bello eversa et deleta in Hollandiam profugere fuit coactus.
Illic vero non diu moratus Embricensiae ecclesiae praefectus est.
1153 6 Apr. Orricus D o i e m Frisius Occidentalis.
Orricus D o j e m . Zoon van O r c k v a n D o y e m en D o e d t v a n
Ay s m a . Onze O r c k v a n D o y e m werd pridie idus 1596 te Franeker
als student ingeschreven. Den 29 Februari 1616 werd hij Raadsheer in den
Hove van Friesland. W i n s e m i u s , Chronyck van Vriesl. 906. Naamrol
der Raden, 34. H e n r i c u s N e u h u s i u s maakte eene lijkklacht op zijn
afsterven, opgenomen in de Frisia Nobilis, 93-95. Hij overleed 31 October
1641 als Presiderend Raad. Bekend is zijne talentvolle dochter F r a n s c k e .
1154
1155
1156
1157

7 Apr. Antonius W i l h e l m i Frisius Leovardiensis.
25 Apr. Lubbertus R i c l e u i Frisius.
16 Jul. Isaacus B o o t s i u s Wesaliensis.
7 Sept. Isebrandus E c o n i u s Leowardiaensis Frisius.
Isebrandus E c o n i u s . Als Advokaat bij den Hove van Friesland
ingeschreven 4 Mei 1601. Later werd hij Lands-Advokaat, en noemde hij
zich E x c i u s of E c c i u s , gelijk blijkt niet alleen uit de onuitgegeven
naamrollen, maar ook uit een opschrift, door hem geplaatst vóór het
exemplaar van J a c . B o u r i c i i Liber Singularis ad Pandectas (Leov.
1613), op de openbare Boekerij te Leeuwarden aanwezig.
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1158 20 Sept. Johannes H u l d r i c h i u s Leowardiensis
Frisius.
1159 22 Sept. Abrahamus E c o n i u s Leowardiensis Frisius.
1160 4 Oct. Hermannus A r n o l d i Geldriensis.
Hermannus A r n o l d i . Mogelijk, maar niet waarschijnlijk, de predikant
van dien naam, die in 1655 te Elten overleed. D e J o n g h , 378.
1161 8 Oct. Haloinus G o t h o f r e d u s Traiectinus.
Haloinus G o t h o f r e d u s . Dat deze te Utrecht is geboren, was bekend
uit de opdracht zijner te Basel verdedigde disputatio aan de Staten der
Provincie Utrecht, die hem in staat hadden gesteld onderscheidene Duitsche
Hoogescholen te bezoeken. Te Heidelberg werden onder zijne voorzitting
proefschriften onder den titel van Sceleton Ethicae, Oeconomiae et Politicae
ex Aristotelis textibus adnotatis verdedigd. Vanhier vertrok hij naar
Herborn, waar zijn naam onder die de eerste professoren voorkomt: zijne
lessen betroffen de logica. Den 3 September 1603 werd hij te Basel tot
doctor in de godgeleerdheid bevorderd. Daarna is hij te Maartensdijk
opgetreden en eindelijk in 1609 te Heusden. Groote lof is hem door Gijsbert
Voet toegezwaaid in Polit. Ecclesiast. II. III. 4. 3. 757. Dat hij te Heusden
overleed, leert Te x t o r , Nassauische Chronik, 13. Van zijne in 1584 te
Herborn uitgegevene Logicae Disputationes is zelfs in de Bibliotheek te
Wiesbaden geen exemplaar voorhanden. Vgl. behalve B u r m a n n i Traiect.
erud. 107 vlg., A n d r e a e , De quibusd. eruditor, lnminib. 25. Vlg.
O u d e n h o v e n , 216, die hem Godofredus Halewijn noemt.
1162 10 Nov. Jacobus O b e r k a m p f i u s Tilensis Geldrus.
1163 24 Dec. Balduinus baro a L u x e m b u r g k Holandus.
1164 24 Dec. Petrus H e s p e l i u s , ephorus praedicti
baronis, Belga.
Petrus H e s p e l i u s . Uit Doornik. Hij was 1 Mei 1585 als student te
Leiden ingeschreven.

1600.
1165 24 Mart. Jacobus D o p p e n b e r g k Daventriensis.
1166 11 Apr. Lambertus A d a m e i u s Frisius, inscriptionem a. 1595 renovari petiit.
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Lambertus A d a m e i u s . In de MS. Lijst der Advokaten voor het Hof van
Friesland vind ik als ingeschreven op 23 October 1600: L a m b e r t u s
Adius.
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1167 20 Apr. Eberhardus G o d o f r e d u s Ultraiectinus,
ob aetatem non iuravit.
1168 16 Maii Andreas D r u m e l i u s Brugensis.
1169 17 Sept. Petrus P e t r e i u s Embdanus Frisius.
1170 27 Dec. Joannes E e u e r t Daventriensis.

1601.
1171 9 April Gellius F a b e r Geldriensis.
G e l l i u s F a b e r noemt hij zich hier, niet G e l l i u s de B o u m a . Hij
was de kleinzoon van den in de geschiedenis der Kerkhervorming
vermaarden Jelle Faber de Bouma, en zoon van Petrus Gellius de Bouma,
predikant te Nijmegen, (1578-1580) te Zutphen. De hier vermelde is in
1604 te Warnsveld als evangeliedienaar opgetreden, stond later te
Landsmeer, Angerlo, Gorssel, Nijkerk en Zutphen, waar hij 1 November
1658 overleed. De Vermeerderde Christelijke Catechismus zijns
grootvaders werd door hem uitgegeven. T.A. R o m e i n , in den Frieschen
Volas-Almanak 1839. 74 vlg.
1172 14 April Joannes S y r i o c i u s , } Phrysii Orientales.
1173 14 April Lubertus E z e r d i , } Phrysii Orientales.
1174 26 April Paulus C o d d e Gochensis Flander inscriptionem a 1583 factam renovavit.
1175 9 Jul. Petrus C l i g n e t u s Aquisgranensis.
Uit Aken was ook Henricus C l i g n e t (alb. LB. 1636); latere leden van
dit geslacht in de zeventiende eeuw zijn te Leiden geboren.
1176 27 Sept. Iodocus B i l t z i u s Gandaviensis.
1177 27 Sept. Henricus B i l d e r b e c k i u s Gandaviensis.
1178 27 Sept. Petrus C e p o r i n u s Noviomagus.
Petrus C e p o r i n u s , zoon van Johannes Ceporinus, werd in 1607
predikant te Goch, terwijl hij tevens de gemeente te Calcar bediende, in
1621 te Zijderveld, in 1622 te Beesd, overleden in 1642. Het verblijf van
dezen ‘zwarten Peter’ te Goch staat in de geschiedenis gebrandmerkt door
eene treurige overdrijving van geloofsijver, waaraan Prof. Ac qnoy in zijn
werk over Jan van Vernay ('s Hertogenb. 1873. 8) ettelijke bladzijden
heeft gewijd. Uit de bijvoeging Neomagus schijnt te volgen, dat hij na
1578, toen zijn vader vaste predikant te Nijmegen werd, is geboren. Bij
To e p k e heet hij Z e p o r i n u s . Vgl. S o e r m a n s , Kerk. Register, 125.
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1179 11 Dec. Scotto B e n i n g a nobilis Phrysius.
Scotto B e n i n g a Uit Oostfriesland. Justus B e n i n g a was 12 Febr. 1598
in het Leidsche Album opgeteekend.

1603.
1180 20 Febr. Johannes C o i z i u s Geldrus Noviomagus.
Johannes C o i z i u s . Lees: Coetzius. Beroepen als predikant te Nymegen
15 September 1605, afgezet in 1618, hersteld in 1623. In 1625 vertrok hij
naar Culemborg, waar hij in het volgende jaar overleed. Nymegen verloor
gelijktijdig hare drie leeraren, die de Remonstrantsche zijde hielden. Vgl.
K i s t , Archief v. Kerk. Gesch. IV. 135, Nederl. Arch. v. Kerk. Gesch. IV.
8.
1181 18 Apr. Daniel von K a m p e n Westphalus.
1182 6 Maii Abrahamus M e l l i n u s Flissingensis.
Abraham M e l l i n u s . Er is zoo weinig van het leven dezes mans bekend,
dat deze kleine aanwijzingen uit twee Albums (zie de lijst van Genève N0:
212) belangrijk heeten mogen. Men wist, dat hij eerst te Leiden gestudeerd
heeft; doch in het register op het uitgegeven Album zoekt men zijn naam
vruchteloos, vermits hij 15 Mei 1599 als Abrahamus P h i l i p p i is
ingeschreven. Hier verdedigde hij twee Dissertationes, de categoria
quantitatis (1600) en de analysi syllogismorum (1600). Ook is bekend,
dat hij Predikant te St. Antoniepolder geweest is, toen hij zijn Groot
regtgevoelend Kristen Martelaarsboek uitgaf (Dordr. 1619 f.d.I.) Zie
voorts B o x h o r n , Chron. v. Zeeland, I. 465, Vo e t , Polit. Eccles. II.
139, D e l a R u e , Geletterd Zeeland, 226, De W i n d , Bibl. der Nederl.
Geschiedschr. I. 502, 595 vlg. Eenige bijzonderheden uit zijn leven geeft
V r o l i k h e r t , Vlissingsche Kerkhemel, Voorr. XVII. Hij overleed in
November 1612. Reeds in de volgende maand werd door de Classis van
Zuidholland aan L y d i u s de voortzetting van bovengenoemd werk
opgedragen.
1183 27 Maii David Ve l t h u s i u s Geldriensis.
1184 27 Maii Engelbertus B r e b e r i n u s Geldriensis,
iniuratus.
Engelbertus B r e b e r i n u s . Een E n g e l b e r t u s B r e b e r i n u s v a n
D y k was eerst predikant te Geul en overleed als predikant te Maastricht,
werwaarts hij in 1676 beroepen was, in 1690; diens vader J o h a n n e s
B r e b e r i n u s v a n D y k is in 1674 als predikant te Gulpen gestorven.
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De onze (bij K i s t , Archief voor Kerk. Geschiedenis, IV. 126, Breberenus
geheeten) werd predikant te Aken en Praeses der Guliksche Synode. Een
getuigschrift door hem afgegeven komt voor in het Archief, t.a. pl. 216.
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1185 27 Maii Antonius S t u r i o Wesaliensis.
Antonius S t u r i o . Een Gottfried S t u r i o uit Meurs hebben wij hierboven
aangetroffen; een Wilhelm Sturio studeerde in 1586 te Marburg en werd
later hoogleeraar in de rechten aan het Arnoldinum te Steinfurt.
1186 11 Jun. Hermannus K o c k i u s Daventriensis.
Hermannus K o c k i u s . Uit de Act. Facult. Philos. MSS. is mij gebleken,
dat bij het examen van 14 Juni 1604 onderscheidene jongelingen tot den
graad van Baccalaureus werden bevorderd, waaronder N. 8: H e r m a n n u s
K o c k i u s Belga Daventriensis. Bij To e p k e : Keckius.
1187 29 Jun. Aegidius C h o l i d a e u s Ultraiectinus.
1188 4 Oct. Samuel C u t s e n i u s Clivo-Vesaliensis.
1189 6 Oct. Tobias M i r b e c k Antwerpianus.
Tobias M i r b e c k . Geboren in 1580, als Tobias M i e r b e k a n u s in het
Leidsche Album ingeschreven 19 Mei 1599.

1604.
1190 9 Apr. Johannes L o t i c h Clivo-Vesaliensis.
1191 24 Maii Paulus H e s p e l i u s Leidensis.
1192 24 Sept. Hobbius ab Ay l v a Frisius, iniuratus.
Hobbius a b Ay l v a . Kan niet de bekende Curator der Friesche
Hoogeschool zijn; want deze had in 1604 reeds den ouderdom van 22 jaren
bereikt en zou alzoo beëedigd zijn geworden. Waarschijnlijk is de hier
ingeschrevene de jongste zoon van E p e v a n Ay l v a , die in 1594
overleed.
1193 24 Sept. Phocas K o l d e Frisius.
1194 25 Sept. Hermannus R a v e n s p e r g e r u s Sigenensis, ob aetatem iniuratus.
Hermannus R a v e n s p e r g e r u s . De bijvoeging ‘ob aetatem iniuratus’
is zeker eene vergissing; immers hij was 30 September 1586 te Siegen
geboren. Vgl. Effigies et Vitae Profess. Acad. Groning et Oml. (Gron.
1654). Het komt mij waarschijnlijk voor, dat hij te Heidelberg zich nog
uitsluitend met de rechtsstudie heeft bezig gehouden, en toen hij besloot,
zich aan de Godgeleerdheid te wijden, tot de Herbornsche Akademie en
de lessen van J o h . P i s c a t o r terugkeerde. Nog in ditzelfde jaar 1604
had hij te Herborn onder Ant. Matthaeus een Specimen de donationibus
verdedigd, waarvan ik een exemplaar in de Bibliotheek te Wiesbaden
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vond. Waarom toch is aan dezen beroemden geleerde eene plaats ontzegd
in het Godgeleerd Nederland van G l a s i u s ?
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1195 1 Oct. Jacobus S c h i e k a r d u s Sigenensis Nassovius, ob aetatem nondum iuravit.
Jacobus S c h i e k a r d u s . Jongere broeder van Martinus Schiekhard, die
in ditzelfde jaar 1604 te Heidelberg met grooten lof in het openbaar den
kansel besteeg en later hoogleeraar in de rechten te Herborn en te Deventer
geweest is. Hun vader was Hendrik Schiekhard, burgemeester te Siegen.
Van Jacobus is mij niet anders bekend dan dat hij onder Phil. Henr.
Hoenonius aan de Akademie te Herborn in 1607 Conclusiones de
transactionibus verdedigde.
1196 5 Nov. Helias P u t s c h i u s Antverpianus.
Helias P u t s c h i u s . P u t s c h i u s had reeds zijne studiën aan de
Hoogescholen te Leiden, Jena en Leipzig voltooid en den ouderdom van
vijfentwintig jaren bereikt, toen hij zich naar Heidelberg begaf, om partij
te trekken van de hulp van M a r q u a r d u s F r e h e r u s en J a n u s
G r u t e r u s voor de bearbeiding van zijne Grammaticae Latinae auctores
antiqui, die in 1605 te Hanau het licht zagen. Uitvoerig is dit werk
beoordeeld in Fabricii Bibliotheca Latina, ed. Ernesti, III. 393-418. Vgl.
P e t r . B o n d a m , Variae Lectiones, II. 13, 304 vlg., die klaagt ‘in nullo
ferme Grammatico negligentiorem fuisse Putschium, quam in Prisciano.’
Het is overbekend, dat hij reeds 9 Maart 1606 overleed. Vgl. M e l c h .
A d a m i Vit. Philosoph. 457. P a q u o t , IV. 1. H o e u f f t , Parn. Lat. Belg.
124, die van zijne studie te Leiden niet spreekt. Hij werd er ingeschreven
17 Febr. 1599: E l i a s P u t z i u s , Antverpiensis, ann. XVIII. Stud. Lit.

1605.
1197 27 Febr. Stephanus a B l i t t e r s w i k nobilis Batavus Lugdunensis.
Stephanus a B l i t t e r s w y k . Kleinzoon van den gelijknamigen Leidschen
edelman, die voorkomt bij d' Yv o y v a n M y d r e c h t , Verbond en
Smeekschrift der Edelen, 2, 65.
1198 27 Sept. Vincentius a b I s e l s t a i n nobilis Brabantinus.
1199 3 Dec. Justus a b H e y l a Flander nobilis.

1606.
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1200 8 Maii Aaron B l o n d e l l u s Sedanensis,
1201 8 Maii David B l o n d e l l u s Cathalonensis, germani.
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1202 6 Aug. Joannes Aemylius Vo i s t e r m a n n u s ,
Geldro-Bommelanus.
1203 29 Aug. Reinaldus a b O l d e n b a r n e v e l t , nobilis
Belga.
1204 29 Aug. Wilhelmus a b O l d e n b a r n e v e l t , nobilis
Belga, illius frater.
Reinoud en Willem van O l d e n b a r n e v e l t . Schwab schrijft de namen
der beide zonen van den lands-advokaat Oldenbernevelz. In September
1608 is de Heer van S t o u t e n b u r g , destijds heer van Cralingherpolder,
in dienst getreden bij F r a n ç o i s d ' A e r s s e n . V r e e d e in N y h o f f 's
Bijdr. v. Vaderl. Geschied. en Oudheidk. N.R. III. De brieven van Willem
aan Hugo de Groot maakte R o g g e bekend in de Kronyk van het Hist.
Genootschap te Utrecht XXIX. (1873) 442.
1205 29 Aug. Joannes M e u r s i u s Belga, nobilium illorum praeceptor.
Joannes M e u r s i u s . Het is bekend, dat M e u r s i u s tien jaren lang de
letteroefeniugen van R e i n i e r en W i l l e m v a n O l d e n b a r n e v e l t
geleid heeft en hen vergezelde op hunne buitenlandsche reizen. Vgl. J.V.
S c h r a m m , De Vita et scriptis Jo. Meurssii patris (Lips 1715.) p. 9. Op
zijne reis door Frankrijk verwierf hij zich in 1608 te Orleans den graad
van J.U.D.
1206 30 Sept. Engelbertus S i b e l i u s Elberveldo-Montensis.
Engelbertus S i b e l i u s . In het volgende jaar (22 Sept. 1607), toen hij den
leeftijd van 22 jaren bereikt had, begaf hij zich naar de Leidsche Akademie.
Hij was de oudere broeder van Caspar Sibelius; beide waren zoons van
Petrus Sibelius en Catharina Lo, gelijk ons de autobiografie van Caspar,
die in HS. op de boekerij te Deventer berust, mededeelt. Engelbert was
20 December 1585 geboren, studeerde (behalve op bovengenoemde
plaatsen) te Herborn en te Franeker en werd in 1608 predikant te
Benthuizen, vanwaar hij naar Frankfurt vertrok. Hij huwde Sara, dochter
van een Leidschen predikant.
1207 30 Sept. Petrus Te s c h e n m a c h e r ElverveldoMontensis.
1208 4 Oct. Claudius S a l m a s i u s Divionensis Burgundo-Gallus.
Bekend is het, dat de roem van Jacobus Gothofredus en de luister der
Akademische boekerij Salmasius, tegen den wil zijns vaders, naar
Heidelberg lokten. Drie jaren is hij hier gebleven.
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1209 27 Oct. Philippus P i n a c k e r Delfensis Batavus.
1210 27 Oct. Guilelmus H e n r i c i Ultraiectinus.
1211 2 Nov. Arnoldus v o n A u g s t h o r n , nobilis Batavus Amsterdamensis.
Arnoldus v o n A u g s t h o r n . De Rector heeft waarschijnlijk den naam
des jongelings verkeerd verstaan: het zal moeten heeten: A r n o l d u s
v a n O u d s h o o r n . In ditzelfde jaar 1606 was P i e t e r d e V l a m i n g
v a n O u d s h o o r n een der rekenmeesters in de Regering te Amsterdam.
De vóórnaam Arnold droeg ook de in de Geschiedenis van Nederlandsch
Indië bekende D e V l a m i n g v a n O u t s h o o r n .

1607.
1212 10 Apr. Wernerus Te s c h e n m a c h e r Elverfeldensis Montanus.
Wernerus Te s c h e n m a c h e r . Deze, de schrijver der Annales Ctiviae
Gelriae et Zutphaniae, werd predikant te Sittard, waar hij ambtgenoot was
van J o h . S m e t i u s . K i s t , Arch. v. Kerk, Gesch. IV. 125. P a q u o t
(Mémoires, III. 15) maakt van zijn verblijf te Sittard geen melding, maar
zegt, dat hij in 1610 te Grevenbroich stond, later te Xanten en eindelijk te
Kleef, waar hij in 1618 het beroep naar Deventer ontving, dat hij van de
hand wees. Vgl. R e v i i Daventr. illustr. 610, 686. Zeitschrift des
bergischen Geschichtvereins, I. 199. IV. 299. Ik kan hier uit de Acta Facult.
Philos. MSS. bijvoegen, dat hij den 16 Februari 1609 door A e m i l i u s
P o r t u s tot Artium Magister werd bevorderd. Hij is te Wezel in 1638
overleden.
1213 27 Apr. Marcus M i g n o n i u s Aqnisgranensis Belga,
ob furtum et fugam ex arresto proscriptus,
et expunctus.
1214 28 Maii Simon H e n r i c i Ultraiectensis.
1215 23 Sept. Jodocus G r a e s ex comitatu Zutphaniensi.
1216 26 Sept. Paulus N i p h u s Antverpianus Belga.
1217 26 Sept. Gerlacus a V u l l e n Frisius Orientalis.
Gerlacus a VULLEN. Men leze: a W u l l e n .
1218 8 Oct. Fabianus d e V l i e t Antverpianus.
Fabianus d e V l i e t . Geboren in 1583. Hij begaf zich, na tot Jur. Doct.
bevorderd te zijn, naar Leiden, waar Rudolphus Snellius 26 Febr. 1611
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zijn naam in het Album opteekende. Daar had hij reeds als veertienjarige
knaap vertoefd, blijkens de inschrijving door Gomarus 8 April 1598.
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1219 15 Oct. Johannes Theodorus R e i d a n u s ClivoDuisburgensis.
1220 6 Dec. Johannes R o t h e u s Amsterdamensis.

1608.
1221 7 Apr. Petrus S a n t i n u s Amstelodamensis.
Petrus Santinus. Bij S c h w a b , 214, heet hij Sandinus. Hij werd
ingeschreven onder het Rectoraat van den beroemden D i o n y s i u s
Gothofredus.
1222 7 Apr. Jacobus L a u r e n t i u s Amstellus.
Jacobus L a u r e n t i u s . De bekende bestrijder van het Jesuïtisme, geboren
te Amsterdam in 1584, predikant te Oude-Niedorp (1612), Diemen (1613),
Hoogcarspel (1617), Naarden (1618), Amsterdam (1621). Ter
laatstgenoemden plaatse is hij 19 Maart 1644 overleden. Vgl. de schrijvers
aangehaald bij v a n d e r A a , Alg. Biogr. Woordenb. in v. 209.
1223 8 Oct. Petrus P l a n c i u s Bruxellensis.
1224 16 Oct. Bernardus J u l s i n g h Frisius Gronninganus.
Bernardus J u l s i n g h . Hij studeerde eerst te Herborn, vanwaar hem een
latijnsch getuigschrift van vlijt en goed gedrag den 5 April 1606 door
Rector en Professoren werd mede geven, dat nog in het Archief te
Groningen berust. Zie F e i t h , Register, III. 247.
1225 15 Dec. Everdus B o n e r Frisius.
Everdus B o n e r . Dr. E v e r a r d u s B o n e r , 19 Sept 1610 als Advokaat
bij het Hof van Friesland beëedigd, werd daarna Pensionaris van
Leeuwarden en 1623 Raadsheer in genoemd College. Hij was de zoon van
A l b e r t B o n e r en J a y c k e D i r k s en is in 1639 overleden. Vgl.
Stamboek van den Frieschen Adel, I. 369. II. 257. Frisia Nobilis 94.

1609.
1226 9 Mart. Bernhardus J a c o b a e u s Transinsulanus
(sic) Belga.
1227 9 Mart. Reinerus B o g e r m a n Frisius Belga.
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Reinerus B o g e r m a n . Zoon van J o h a n n e s B o g e r m a n den ouden,
predikant te Harlingen in 1614, overleden 12 Augustus 1636.
G r e y d a n u s , Naamlijst, 44. Van elders is bekend, dat hij in 1582 was
geboren en in 1602 als student te Franeker werd ingeschreven.
V r i e m o e t , Athen. Fris. 269. Over zijn ouderen broeder J o h a n n e s is
reeds gehandeld.
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1228 9 Maii Jacobus G r u t e r u s Selandus Belga.
J a c o b u s G r u t e r u s . Eerst student te Leiden, 18 September 1606;
vervolgens te Heidelberg, 9 Mei 1609; eindelijk te Marburg, 20 April
1613.
1229 24 Jun. Guinandus R u t g e r s i u s Dortracensis
Holandus.
Guinandus R u t g e r s i u s . Geboren te Dordrecht in 1585, zoon van een
gelijknamigen vader en Cornelia Muys van Holy, oudere broeder van den
meer bekenden Janus Rutgersius. Hij werd te Leiden als student
ingeschreven 17 1602 en aldaar tot meester in de wijsbegeerte bevorderd.
Vandaar vertrok hij naar Heidelberg. Nadat hij er weinige weken vertoefd
had, deed hij moeite om bij het onderwijs geplaatst te worden. In de
onuitgegevene Acta facultatis philosophicae vinden wij 8 Januari 1610
opgeteekend: Libellum supplicem exhibuit Guinandus R u t g e r s i u s
Belga, apud Batavos in magistrum promotus, ut sibi liceret extra ordinem
et gratis docere metaphysicam. Facultas nostra, ne videretur erga
peregrinum difficilis, in quadrantem anni permisit ei hoc exercitium in
publico auditorio, hac tamen conditione, ut textum Aristotelis explicaret
et ab otiosis scholasticorum quaestionibus abstineret. Quod cum ille minime
faceret, post tempus elapsum quadrantis haec professio extraordinaria illi
fuit interdicta.’ Nu wordt het ook duidelijk, waarom Rutgers nog in
ditzelfde jaar 1610 te Oppenheim eene uitgave bezorgde zijner Institutiones
metaphysicae. Dat werkje vinden wij in Nederlandsche geschriften
meermalen aangehaald, laatstelijk nog in het Biogr. Woordenb. der Nederl.
XVI. 577. Daarom mag het bevreemden, dat noch A n d r e a e in zijne
Diss. de Oppenhemio noch B ü t t i n g h a u s e n in zijne stukjes de
typographia Oppenhemiensi (1763-1767 2 pt.) daarvan gewag maakten.
In 1617 werd Rutgers tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Steinfurt
beroepen, niet na 1620, zooals H e u e r m a n n verzekert in zijne Geschichte
des reformirten Gymnasium Illustre Arnoldinum (Burgsteinfurt 1878. 8).
Immers den 25 April 1618 werd te Groningen tot theologiae doctor
bevorderd ‘Guinandus Rutgersius, theologiae professor in illustri schola
Steinfurtensi.’ Aldaar is hij gebleven tot den jare 1641. Wel hadden in
1640 Senguerdus en Vossius moeite gedaan, om hem den leerstoel in de
Wijsbegeerte aan de Utrechtsche Hoogeschool te bezorgen, doch Daniel
Berckringer had machtiger beschermers. Ook te Harderwijk was hij
aanbevolen, maar - ‘suspectum est quicquid loca incolit, ubi cl. Vorstius
docuit.’ Zijn Akademisch proefschrift ‘de theologia legali’ wordt in de
Groninger Bibliotheek aangetroffen; van zijne briefwisseling met Vossius
in 1645-1646 getuigen de Epistolae, n. 139, 385, 420, 523, 530. Na 1646
heb ik het spoor van het verblijf en bedrijf dezes mans verloren. In de
familie Pagenstecher komt de vóórnaam Wynand ook meermalen voor;
de aanleiding vond ik door Pagenstecher in zijne Oratio
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fnnebris Wesseli Bertlingii, 25, opgeteekend: ‘Juditha Munnickia in
matrimonium convenerat viro excellentissimo Guinando Rutgersio, cuius
ex ea filiam uuicam Mariam Elisabetham Wernerus Pagenstecherus nuptiis
sibi copulaverat’.
1230 27 Jun. Sebaldus B r a n d t Delphus Holandus.
Sebaldus B r a n d t . Uit Delft. Van Heidelberg vertrok hij in November
1610 naar Marburg. In de Matricula der daar gevestigde Hoogeschool luidt
de vóórnaam E b a l d u s .
1231 20 Jul. Gerhard de N e u f v i l l e Vesaliensis.
Uit de Acta Facult. Philos. van dit jaar (1610) blijkt nog het een en ander
met betrekking tot dezen G e r a r d d e N e u f v i l l e . ‘A Paschate
praeterito (zoo lezen wij daar), cum M. G e o r g i u s P a u l i
extraordinariam Mathematices professionem resignasset ac nobis
consentientibus vacuam reliquisset, deliberare coepimus, qua ratione loco
vacanti prospiceretur. Operam suam ad extraordinariam Mathematices
professionem offerebat M. G e r a r d u s d e N e u f v i l l e Belga;
ordinariam autem professionem petebat M. J u a r i u s S t u b b a e u s
Danus, ex schola Hafniensi detrusus, et nobis a pluribus commendatus.
Ille ob iuvenilem aetatem et quod studia mathematica numquam
exercuisset, hic autem ob senium, in quo iamdudum Mathesi valedixisset,
ad professionem idoneus minime videbatur. Quare facultas philosophica
decrevit, in hoc laborandum esse, ut loco vacanti per ordinarium
Professorem prospiceretur, nec amplius extraordinarii lectores
admitterentur. Sed M. d e N e u f v i l l e denuo institit, ut sibi liceret
mathemata docere. Facultas igitur nostra permisit, ut diebus canicularibus,
quibus nullae aliae habentur lectiones, se exerceret.’ Deze Gerard d e
N e u f v i l l e , hier Belga geheeten om zijne afkomst, was in 1589 te Wesel
geboren en eerst 22 November 1608 als student te Leiden ingeschreven.
1232 29 Sept. Stephanus C o r c e l l i u s Genevensis.
Stephanus C o r c e l l i u s . Zóó en niet Curcellaeus schijnt hij zich destijds
geschreven te hebben. Te Heidelberg ontving hij het bericht van 't
overlijden van A r m i n i u s , dat hem de reis naar Leiden deed opgeven.
1233 12 Oct. Guilielmus B a r d e s i u s Alcmariensis.
Guilielmus B a r d e s i u s . Ongetwijfeld W i l l e m B a r d e s , de zoon van
W i l l e m B a r d e s , wien de Regering van Alkmaar in 1574 had
aangeboden, zoo hij zich daar ter stede wilde vestigen, ‘exemptie van alle
officiën en burgerlijke lasten.’ Den zoon werd in 1603 door de Staten van
Holland eene rente van 200 toegelegd, wegens eene schuldvordering,
die zijn grootvader ten laste der stad Amsterdam had. Vgl. v.d. A a , Alg.
Biogr. Woordenb. II. 118.
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Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

110
1235 23 Nov. Matthias N a h u m Herbornensis.
Matthias N a h u m . Deze, een alumnus van het Collegium Sapientiae te
Heidelberg, was een zoon van Iodocus Nahum of Naum uit Sinzheim, een
der eerste hoogleeraren der Hoogeschool te Herborn, die in 1596 het
Paedagogium te Hanau tot stand bragt en in ditzelfde jaar 1609 overleed.
Onbegrijpelijk is de misvatting van R o t e r m u n d , die in zijn vervolg op
J o e c h e r , V. 355 over N a h u m , V. 471 over N a u m handelt en aan
beiden nagenoeg dezelfde schriften toekent.

1610.
1236 19 Jan. Adolfus B r u c h u s i u s Vesaliensis.
1237 14 Febr. Henricus S c h o n b u r g i u s Frisius.
1238 m. Oct. Georgius K l a p h o w e r Geldrus.
Georgius K l a p h o w e r . In 1613 werd hij, proponent zijnde, tot predikant
te Terborgh beroepen, vanwaar hij in 1626 naar Lochem vertrok. Hij
overleed in 1637. Vgl. over hem en zijne afstammelingen D e J o n g h ,
Naamlijst, 99 en 343.
1239 m. Oct. Guinandus E v e r w i n Geldrus.
Guinandus E v e r w i n . Winandus Everwinus, geboren te Arnhem, werd,
toen hij nauwelijks 15 jaren oud was, 30 Aug. 1602 als student te Leiden
ingeschreven. Hij was de zoon van Evert Everwijn, die het
rentmeesterschap te Arnhem bekleedde en in 1581 als ouderling naar de
Nationale Synode te Middelburg werd afgevaardigd. Hij was 1618-1628
extraordinaris raad en momboir van Gelderland en Zutphen, 1618 schepen,
1622 en 1629 burgemeester van Arnhem.
1240 m. Nov. Sibrandus a B u r m a n i a Belga.
1241 m. Dec. Rombertus S y r x m a n Frisius Belga.
1242 31 Dec. Petrus S t r e i t h a g e n Aquensis Belga.
Petrus S t r e i t h a g e n . Belga noemt hij zich, ofschoon uit een oud adelijk
geslacht, dat te Aken bloeide, in 1592 geboren. Dat hij onderscheidene
kerkelijke bedieningen bekleed heeft, leert J o e c h e r , G.L. IV. 879, die
ook eenige geschriften van zijne hand optelt.

1611.
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1243 24 Jan. Nicolaus H e i n s i u s Brugensis Flander,
I.U.D.
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1244 28 Febr. Jacobus R i p p e r d a , nobilis ex Frisia
Groningana, iniuratus ob aetatem.
Jacobus en Hero Mauritius R i p p e r d a . Een placaat of mandement tot
het herstellen van paalwerk bij Oterdum, door deze beide broeders
afgegeven (October 1616), vermeldt F e i t h , Register, III. 316. Van J a c o b
R i p p e r d a te Delfzijl wordt een rekest, aan burg. en raad door de
Staten-Generaal toegezonden (1637), vermeld, ald. IV. 41, vgl. IV. 83.
1245 28 Febr. Hero Mauritius R i p p e r d a , nobilis ex
Frisia Groningana, iniuratus ob aetatem,
illius frater.
H e r o M a u r i t s van Farmsum huwde eene dochter van E d z a r d
R e n g e r s t o t H e l l u m . Zie F e i t h , III. 346. In 1630 verkreeg hij de
rechten en heerlijkheden te Delfzijl, die C a r e l V i c t o r en W i l l e m
R i p p e r d a hadden bezeten en verkocht hij aan de gecommitteerden der
Ommelanden al zijne heerlijkheden en regten te Delfzijl, Holwierda,
Uitwierda, Solwerd enz. F e i t h , ald. III. 392, 396.
1246 27 Mart. Cornelius G o t h o f r e d u s Leowardius
Frisius.
1247 30 Mart. Antonius A e m y l i u s Aquisgranensis.
Antonius A e m y l i u s . Hier mag ik verwijzen naar het opstel van Dr.
S c h o t e l over Ant. Aemilius, in den Utrechtschen Volks-Almanak voor
1845, 97 vlg., waarbij men voege wat dezelfde heeft aangemerkt in zijne
Illustre school te Dordrecht. Uit B u r m a n 's Traiectum Eruditum heeft
vooral Dr. E k k e r geput in zijn werk: De Hieronymusschool te Utrecht
(Utr. 1863) I. 91 vlg, Voor Nalezingen geven niet alleen de Orationes,
maar ook de briefwisseling van Vo s s i u s stof in overvloed. Intusschen
was het bekend, dat hij in 1611 zijn tocht naar eenige buitenlandsche
Hoogescholen aanvaardde; alzoo heeft hij Heidelberg het eerst bezocht.
1248 16 Maii Johannes R o s a e u s Dordracenus Hollandus.
J o h a n n e s R o s a e u s . Zoon van Clemens Rosaeus, predikant te
Lekkerkerk sedert 1579, en broeder van den bekenden Remonstrant
Henricus Rosaeus. Hij heeft zoowel te Genève als te Heidelberg gestudeerd,
werd in 1617 predikant te Lekkerkerk, in 1627 legerpredikant bij de
Pruissische troepen, in 1637 predikant te Sydervelt, waar hij in 1658
overleed. S o e r m a n s , Kerk. Reg. 72, 155. Kerk. Arch van K i s t en
R o y a a r d s , IX. 524.
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1249 21 Maii Joannes M a c o v i u s Polonus.
Johannes M a c o v i u s . Nadat hij te Dantzig en te Praag onderwezen was,
woonde hij te Heidelberg, te Marburg en in andere Universiteitssteden de
lessen bij. Bijna overal liet hij zich in het strijdperk zien, inzonderheid te
Heidelberg, ‘ubi (zegt V r i e m o e t , Athen. Fris. 142) quum B a r t h o l .
C o p p e n i u m ad colloquium provocassent Jesuitae Spirenses, illius loco,
quem dimittere ad eos recusabat Princeps, Spiram profectus est, veritatis
defendendae causa.’ Over zijne lotgevallen na zijne komst te Franeker
heeft B o e l e s , Frieslands Hoogeschool, 1. 91, belangrijke bijzonderheden
medegedeeld. Alleen vind ik daar geen melding gemaakt van een tot hiertoe
vruchteloos door mij gezocht geschrift over den woeker, hetwelk hij in
1629 moet hebben in het licht gezonden en dat door Laspeyres, die het
ook niet kon ontdekken, vermeld is.
1250 24 Jun. Johannes Andreas C o r p u t i u s Dordracenus Hollandus.
Johannes Andreas C o r p u t i u s . Zoon van H e n d r i k v a n d e n
C o r p u t en H e y l w i g H e y m a n s . Hij was 18 Januari 1592 te
Dordrecht geboren. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht, I. 158.
1251 29 Jun. Paulus Hespelius L e i d e n s i s , inscriptiorem a 1604 factam renovavit.
1252 13 Aug. Livius S c h e l t i n g a Leowardia Frisius.
Livius S c h e l t i n g a . Den 22 October 1613 legde hij den eed af als
Advokaat bij den Hove van Friesland. Later werd hij Secretaris van de
Provinciale Rekenkamer, eindelijk Lid van dat College. Hij overleed 18
December 1650.
1253 13 Aug. Johannes S c h e l t i n g a Leovardia Frisius.
Johannes S c h e l t i n g a . Zoon van T h e o d o r u s L i v i i v a n
S c h e l t i n g a en T r y n v a n T i a r a . Hij werd in 1628
Procureur-Generaal bij den Hove van Friesland, in 1637 Raadsheer in dat
College en overleed 15 Dec. 1654. Stamb. I. 310. II. 215. Dat Livius zijn
broeder was, staat in de Matricula opgeteekend.
1254 13 Aug. Matthias a V i e r s e n Leowardius Frisius.
Matthias a V i e r s e n . Uit de spelling met één s in het Album durf ik geene
gevolgtrekking afleiden ten aanzien der herkomst van dit geslacht. Zie
echter Stamb. v.d. Fr. Adel, I. 330. De hier bedoelde was de zoon van
W i l l e m v a n V i e r s e n en T i t i a G o t h o f r e d i . Den 7 Nov. 1607
was hij in het Franeker Album ingeschreven. Vandaar trok hij met Rhala
naar Marburg, waar zijn naam in de Matricula 12 September 1610
voorkomt. Dat hij niet te lang
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Heidelberg vertoefd heeft, blijkt daaruit, dat hij reeds 3 September 1614
als Advokaat bij het Hof van Friesland den eed aflegde. In 1625 werd hij
Raad in den H o v e , later lid der Staten-Generaal en Gezant bij het Hof
van Denemarken. Hij stierf 19 Maart 1655.
1255 8 Sept. Jacobus F r i d e r y c Leowardiensis Frisius.
1256 8 Sept. Heinricus J o h a n n i s Leowardiensis Frisius.
Heinricus J o h a n n i s . Hier is waarschijnlijk de achternaam in de pen
gebleven. Ik durf eene gissing wagen en het vermoeden uiten, dat die naam
Rhala is. V r i e m o e t zegt, Athen. Fris. 184: ‘Venit noster H e n r i c u s
J o a n n i s R h a l a ad Academiam patriam an. 1606, studiosus
philosophiae. Qua cum reliquis ad veram eruditionem Juridicam
propaedeuticis sedulo tractata, in Juridicis, ut L y c l a m a e procul dubio,
sic collegae eius T i m a e i F a b r i institutione usus est. Forte quoque ab
a. 1610 P a u l i B u s i i , nisi tunc ad exteras quoque visendas Academias
iam fuerit peregrinatus. In quibus placuit ipsi Basileensis, in qua honorem
doctoralem Utr. Juris impetraret.’ In hoofdzaak is deze opgave juist. Deze
Henricus Rhala was de zoon van Johannes Henricus Rhala, die in het werk
mijns vaders bonorum ecclesiasticorum quaestor, in de opdracht der na te
melden Dissertatie Illustrium Frisiae Ordinum quaestor genoemd wordt
en den ouderdom van zeventig bereikt had, toen hij in 1624 overleed. Vgl.
N. M (andevylle), Paucula Rhalae exsequiis oblata. Franeq. 1624. 4,
S t a r t e r , Vries.he Lusthof, 70. Zijue vrouw was Aletta de Veen; in
dezelfde opdracht komt voor eene ‘materni avi recordatio, scilicet Laurentii
de Veen, reipublicae Leowardianae syndici, vere orthodoxae religionis ac
nostratis reipublicae antistitis ac fundatoris meritissimi.’ Doch in datzelfde
opstel schrijft de zoon (30 October 1613): ‘Octavus abiit annus, ex quo
in Germaniae Academias artium discendarum gratia fui ablegatus.’ Hij
moet dus reeds in 1605 naar Duitschland zijn vertrokken; doch de
inschrijving te Franeker is 15 Januari 1606 geschied. Eerst in September
1610 treffen wij in de Matricula der Universiteit Marburg zijn naam aan:
ook hier heet hij Henricus Johannis (zonder Rhala) Frisius. Hoe dit zij,
zeker is het, dat hij in April 1613 door F a e s c h in de Matricula
Universitatis Basileensis is opgeschreven en in December 1613 door G u t
tot doctor in iure civili tantum is bevorderd. Een gedrukt folioblad (Basil.
apud Joh. Jac. Genath) vermeldt, dat hem door het lot ter mondelinge
behandeling bij gelegenheid der promotie was aangewezen de Quaestio,
an utile et necessarium sit, in republica legem Juliam de ambitu custodiri?
Den 24 November 1613 verdedigde hij zijn proefschrift, waarvan de in
eene keurige houtsnedelijst gevatte titel is ‘Ex utilissima probationum
materia tractatus inauguralis’. Over 's mans leven en schriften zie men
wijders G a b . d e Wa l , de clar. Fris. Ictis, Annot. 231 vlg. H.B.v.
S m i n i a , Overzigt van twee Alba amicorum in de Vrije Fries, VIII. 62.
B o e l e s , Gesch. der Friesche Hoogeschool, II. 108.
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1257 17 Sept. Lubbertus J u l s i n g Groninganus Frisius.
1258 23 Sept. Georgius P a l u d a n i u s Flissinganus Selandus.
1259 9 Oct. Gerlacus Vo e t Arnemensis Geldrus.
Gerlacus Vo e t . Vertrokken van Heidelberg naar Leiden, waar hij op
23-jarigen leeftijd als student in de rechten zijn naam door Polyander, 13
Maart 1613, in het Album liet opteekenen.
1260 16 Oct. Osebrandus R e n g e r s Frisius Groninganus.
Osebrandus R e n g e r s . Van Slochteren geboortig, is hij na zijn verblijf
te Heidelberg naar Franeker vertrokken, waar hij 23 Augustus 1613 in de
rol der studenten werd opgeteekend. Hij werd in 1641 benoemd tot Ridder
der Orde van St. Michiel. F e i t h , IV. 62. In 1657 werd hij Luitenant in
de hoofdmannenkamer, IV. 127. Eene verklaring van den Prins Stadhouder
en de Prinses (29 Febr. 1660), dat zij aan R e n g e r s groote verplichting
hadden en hem en zijne kinderen steeds zouden voorthelpen, met
tegenbelofte van zijnen kant, wordt vermeld ald. IV. 149. In 1677 gevangen
genomen. IV. 230, 232.
1161 12 Nov. Antonius A n s h e l m i Antverpiensis.
1262 11 Dec. Godofredus Cornelii E l b e r t i d e s Arnhemensis Geldrus.
Godefridus Cornelii E l b e r t i d e s . In 1614 als proponent te Velp en
Rozendaal beroepen, in plaats van O t t o v a n H e t e r e n . Hier bleef hij
tot 1620 of 1621. Vgl. De J o n g h , Naamlijst, 148, 295.
1263 27 Dec. Casparus C u r t e n i u s Montanus Belga.

1612.
1264 11 Apr. Kempo D o n i a nobilis Frisius occidentalis.
Kempo D o n i a . Zoon van K e m p o D o n i a en D o e d v a n
H o l d i n g a , in 1593, vier weken na zijns vaders overlijden geboren.
Stamb. II. 100. Hij was de kleinzoon van S y d s v a n D o n i a , die het
verbond der Edelen teekende. Te Wa t e r , II. 337. Vader en Grootvader
hebben beide het laatste deel huns levens in Duitschland doorgebracht.
1265 11 Apr. Rutgerus B o l a r d u s Frisius orientalis,
illius ephorus.
1266 12 Apr. Nicolaus G i u l s n i g k Groninganus Frisius.
N i c o l a u s G u i l s n i g k . Lees: Julsingh.
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1267 23 Jun. Elbertus T h e o d o r i Arnhemius Geldrus.
Een Abrahamus T h e o d o r i , ook te Arnhem geboren, was 21 Juni 1601
in het Leidsche Album opgeteekend.
1268 31 Jul. Jacobus W i f f e r d i n g k Swollanus Transisalanus.
Jacobus W i j f f e r d i n c k , zoon van Herm. W i j f f e r d i n g , predikant
te Zwolle, afgevaardigd naar de Synode te Dordrecht. R e v i i Dav. ill.
613. Deze teekent op het jaar 1615 aan: ‘Edita hoc anno est Zwollae
Apologia Jacobi Wijfferdingii, de quo ad ministerium vocando agitabatur,
cumque suspicione Arminianismi et Socinianismi gravaretur, publico
scripto Latine vulgato ea se labe purgare annisus est. Idem postea civitati
illi a secretis fuit.’
1269 21 Sept. Paulus P i n i u s Embdanus Frisius a 1592
Rectore doctore Julio Pacio iurisconsulto
inscriptionem factam renovari voluit.
1270 13 Dec. Joannes G e b h a r d u s , Schwartzhovianus
Palatinus, alumnus collegii Sapientiae.
Joannes G e b h a r d u s . Over zijn verblijf te Heidelberg valt het een en
ander mede te deelen, ook na al hetgeen voorkomt in Vitae et Effigies, p.
102 vlg. Talrijke bijzonderheden zijn verzameld in het Programma van
den geleerden, doch van allen smaak ontblooten Heidelbergschen Rector
J.H. A n d r e a e , de Jano Gebhardo (Heidelbergae 1780), dat thans zeer
zeldzaam is geworden en waarvan ik op de Heidelberger Bibliotheek een
exemplaar heb aangetroffen. Alleen zij hier bijgevoegd een uittreksel uit
de berichten, die ik ten zijnen aanzien in de Acta Facultatis Philosophicae
MSS. vond, waaruit blijkt, dat hij reeds in 1619 (alzoo vóór zijn vertrek
naar Marburg) te Heidelberg voor een professoraat in aanmerking kwam;
de eerste teleurstelling, waarop eene geheele reeks volgde. ‘A. 1619, 30
Octobris deliberatio instituta fuit de professione Oratoria et Poetices, quae
iusto tempore vacaverat. Nominavit Decanus collegis tres, M. C o n r a d u m
S c h o p p i u m Rectorem Neuhusianum, M. M e l c h i o r e m A d a m u m
Conrectorem Paedagogii Heidelbergensis, et J a n u m G e b h a r d u m ,
qui petierat. Quia vero de mente A d a m i non constabat, utrum vocatus
conditionem accepturus esset, placuit, M. S c h o p p i u m et G e b h a r d u m
Senatui Academico nominandos esse, id quod factum. Et ab universo
Senatu S c h o p p i u s electus fuit.’
1271 31 Dec. Joannes a B r a k e l Swollano-Transisalanus.

1613.
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kende Leidsche boekhandelaar gesproten. In de Matricula der theologische
faculteit heet hij terecht D u M o r t i e r . Als leeraar aan de school te
Nijmegen vinden wij hem op het jaar 1616 vermeld in H e y s t e r 's Register
der Classikale Acten van Nijmegen, bij K i s t , Nederl. Arch. IV. 9.
1273 5 Mart. Joannes P a l m e r i u s Noviomago-Geldrus.
Johannes P a l m e r i u s . Eerst studeerde Palmerius te Herborn, waar hij
onder voorzitting van Georgius Pasor in 1612 Theses verdedigde de
praecipuis erroribus et corruptelis circa sacram Domini coenam. Een
exemplaar vond ik in de boekerij te Wiesbaden. In 1617 werd hij beroepen
tot predikant te Eibergen; vandaar vertrok hij in 1620 als Engelsch
garnizoens-prediker naar Zwolle, waar hij in 1629 overleed. Vgl. de
J o n g h , Naamlijst der Predikanten onder het Geldersche Synode (Leyd.
1750). M o o n e n , Naamlijst, 58.
1274 3 Jun. Joannes K l o p p e n b u r g Ambsterdamensis.
Joannes K l o p p e n b u r g . Lees C l o p p e n b u r c h . Geboren te
Amsterdam 13 Mei 1592, eerst leerling van Gomarus te Leiden, later
student te Sedan, Herborn en Marburg, eer hij te Heidelberg werd
ingeschreven. Reeds den 24 Juli 1613 verdedigde hij hier zijne Positiones
de Filii Dei Divinitate, onder voorzitting van B a r t h . C o p p e n i u s .
V r i e moet, 374. Vgl. N. 246. van de lijst van Genève, en de bronnen
aangehaald bij B o e l e s , Gesch. d. Fr. Hoogesch. II. 89.
1275 30 Jul. Henricus A l t i n g Embdanus prof. theol.
1276 5 Aug. Franciscus B a u d i u s Flander, Sedani nunc
patrem habens.
Toepke: B e c u d i u s .
1277 20 Sept. Joannes B e n n e l l u s Metensis.
1278 21 Sept. Abrahamus K y m e d o n z i u s Gandavensis, inscriptionem a. 1596 factam renovavit.
1279 29 Sept. Paulus A l t i n g i u s Embdanus Phrisius.
Paulus A l t i n g i u s In 1613 en 1616 komt hij op de lijst der theol. stud.
voor. Toepke: A l t i n g u s .
1280 25 Oct. Arnoldus M e i n a r d i Phrisius orient. Embdanus.
1281 18 Dec. Joannes H e i n s i u s Amsterodamensis.
Joannes H e i n s i u s . In 1634 pred. te Katwijk aan Zee, in 1637 aan de
Gasthuiskerk te Delft. In 1642 vertrok hij naar Vlaardingen; in 1646 naar
Gouda, waar hij in 1653 overleed.
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1282 22 Dec. Matthias M e u r s i u s Amstelrodamensis.
Matthias M e u r s i u s . Broeder van den Hoogleeraar Joh. M e u r s i u s ,
werd later Notaris te Amsterdam. In 1616 ging hij naar Genève, ter
voortzetting zijner studien.
1283 22 Dec. Timotheus R o l a n d u s Delphensis.
Timotheus R o l a n d u s . Zoon van J a c o b u s R o l a n d u s , die in 1594
als predikant van Frankenthal naar Delft ging. De onze wordt niet vermeld
bij S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht, I, 594.

1614.
1284 27 Apr. Balduinus A b r a h a m i Frisius.
1285 28 Apr. Jodocus S c h e l t i n g a Frisius.
Jodocus S c h e l t i n g a . Jongere broeder van J o h a n n e s . Onder
voorzitting van R e i n h . B a c h o v i u s verdedigde hij eene Disp. de
petitione hereditatis, die opgenomen is in de Notae et Animadversiones
van dezen ad Disputationes H i e r o n . T r e u t l e r i JCti, Heidelb. 1617.
4. I. 552 vlg. Den 19 November 1618 werd hij als Dr. J u s t u s
S c h e l t i n g a in de Matrikel der Advokaten bij den Hove van Friesland
ingeschreven. Een en ander dient tot aanvulling van het Stamboek, I. 320.
1286 6 Maii Wessenus E m m i u s Frisius.
Wessenus E m m i u s . Lees: We s s e l u s E m m i u s , zoon van den
beroemden U b b o E m m i u s en M a r g a r e t h a v a n B e r g e n , in
1654 overleden. Hij was te Leer geboren en werd in 1620, nog proponent
zijnde, predikant te Groningen. Vgl. B r u c h e r u s , Gedenkboek, 11. In
de Matricula studiosorum theologiae bij Toepke, II. 567 komt voor
‘Wesselus E m e n r i u s (?) Frisius’. De schrijffout was uit de Matr. Univ.
gemakkelijk te verbeteren.
1287 6 Maii. Rudolphus S u r i u s Frisius.
1288 7 Maii. Joannes Dominicus Wa l r i c h e m i u s
Frisius.
1289 28 Maii. Thomas C u m i n g i u s Belga Scotus.
Thomas C u m i n g i u s Belga Scotus. In de Acta en op de lijst der stud.
theol. C u m i n i u s .
1290 28 Maii. Antonius P l a n c i u s Amstelrodamensis.
1291 17 Jun. Adigerius A d i u s Frisius.
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huwelijk was deze Adigerus, die 4 April 1619 trouwde met Maicke van
Loo, dochter van den deurwaarder bij de domeinen Jacob van Loo. Stamb.
v.d. Fr. Adel, I. 92. II. 59. Hij had reeds in 1612 de Universiteit te Marburg
bezocht.
1292 26 Jul. Daniel S i n a p i u s Belga.
Daniel S i n a p i u s . Bij S c h w a b , 222 J a c o b u s geheeten. Hij was in
1589 te Amsterdam geboren en studeerde eerst te Leiden, waar wij zijn
naam 12 Mei 1608 in het Album zien opgeteekend en zijn leeftijd ten
onrechte op a. 20 gesteld is. De familienaam was Mostard. Eene rede van
hem komt voor onder de Orationes inaugurales habitae cum Facultas
Theologica et Collegium Illustrium Ordinum a Curatoribus instaurarentur.
L.B. 1610. 4. Hij werd eerst de opvolger van B a r l a e u s als onderregent
van het Staten-Collegie en later buitengewoon Hoogleeraar in de zedekunde
te Leiden. Vgl. S i e g e n b e e k , Gesch. d.L.H. I. 113. II. 120. 187.
S o e r m a n s , Acad. Reg. 123. M e u r s i i Athen. Batav. 350. Hij overleed
te Leiden, 29 October 1638.
1293 9 Sept. Daniel C l e r i c u s Genevensis.
1294 21 Sept. Henricus G e l d o r p i u s Frisius.
Henricus G e l d o r p i u s . Bij Schwab, 222, Goldorpius genoemd. Ik hield
hem vroeger voor een zoon van Gosuinus Geldorp, predikant te Sneek
(1596-1612) en te Amsterdam (1612 - † 11 Augustus 1627). Deze was te
Sneek 1 December 1600 geboren, werd predikant te Oostzanen (1622),
Leeuwarden (1625) en Amsterdam (1628), waar bij in October 1652
overleed. C r o e s e , Kerk. Reg. 53, die ook van zijne psalmberijming
melding maakt. Later evenwel trof ik in het Marburgsche Album 4 Juni
1614 Henricus Geldorffius aan, geboren te Harlingen. Dat deze, na afloop
van het semester, naar Heidelberg toog, komt mij nauwelijks twijfelachtig
voor.
1295 21 Sept. Daniel G o y k e r u s Campensis.
Daniel G o y k e r u s . Waarschijnlijk een zoon van J o d o c u s G o i k e r u s ,
die 1594 predikant te Kampen werd. Een G e o r g i u s G o y c h e r u s
Campensis komt in 1624 in het Groninger Album voor als theol. studiosus.
Zoo heet ook de predikant te Kampen in 1618 bij R e v i u s , Dav. ill. 612.
1296 26 Sept. Livius H a r e n i u s Frisius.
Livius H a r e n i u s . Komt niet voor op de geslachtlijst der v a n H a r e n 's
in het Stamboek van den Frieschen Adel. Bij Toepke: H a r d e u i c .
1297 26 Sept. Paulus B r u s s i u s Amsterdamensis.
Paulus B r u s s i u s . Volgens Toepke: B r u s i u s .
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1298 26 Sept. Hadrianus Ve l s e n Frisius.
Hadrianus Ve l s e n . Deze naam kan dienen tot aanvulling van de lijst der
leden van dit geslacht in het Stamboek van den Frieschen Adel, I. 398. Dat
hij te Leenwarden is geboren, leert de Matricula van de Universiteit te
Marburg, Juni 1614.
1299 30 Sept. Nicolaus We d e l i u s Neumarck Palatinus.
Nicolaus We d e l i u s . Lees: Ve d e l i u s . Uit de dagteekening blijkt, dat
V r i e m o e t , Athen. Fris. 327, zich vergist, als hij schrijft: ‘Inde (mater)
annos natum XIV misit Heidelbergam.’ Immers Ve d e l i u s was in 1596
geboren. Van zijn verblijf te Heidelberg gewaagt dezelfde, de berichten
volgend door M a t t h i a s P a s o r in zijn eigen Levensbericht gegeven
en door M a c c o v i u s in de lijkrede op Ve d e l i u s medegedeeld. Uit
Le Livre du Recteur, 474, zien wij tevens, dat Ve d e l i u s niet in 1617,
maar eerst in 1618 het Professoraat te Genéve heeft aanvaard. Op
aanbeveling van Pieter Corn. Brederode, gesteund door Rivet en Alting,
werd hij 30 Maart 1630 naar Deventer beroepen, ‘monitus ut gradum
doctoratus ante adventum suum assumeret’. Dezen graad verwierf hij te
Bazel 24 Juni 1630. Het programma van den promotor Sebastianus Beck
is bij R e v i u s afgedrukt, Daventria illustr. 686 sq.
1300 1 Oct. Joannes S a n t e n u s Vesaliensis.
Joannes S a n t e n u s . Een Hermannus S a n t e n u s , ook uit Wesel, treffen
wij in 1644 te Leiden aan.
1301 17 Nov. Petrus G e m a r d Antverpiensis, J.U.D.
inscriptus a. 1608 post absentiam quinquennalem inscriptionem voluit renovari.

1615.
1302 23 Febr. Wilhelmus Wilhelmi H o o f t Amstredamensis.
1303 1 Apr. Justus R e i f f e n b e r g Heieranus Nassovius.
Justus R e i f f e n b e r g . Vriemoet wist alleen, dat hij te Bremen studeerde
in 1614. Thans weten wij, dat hij vandaar naar Heidelberg vertrok. Hier
is hij tot J.U.D. bevorderd, na openbare verdediging eener Disp. de
substitutionum materia, Heidelb. 1614. 4, die op de Akademische
Bibliotheek aldaar wordt aangetroffen. Over zijne werkzaamheid als
hoogleeraar in de rechten te Herborn, Rinteln, Bremen en Franeker zijn
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in vele werken berichten te vinden. Hier heet hij H e i e r a n u s , waarvoor
men leze H e i g e r a n u s . Hij is 21 Aug. 1631 overleden.
1304 12 Maii Henricus a b U t e r w i c k Campensis.
Henricus a b U t e r w i c k . Ab U t e r w y k schreef hij zijn naam in het
Album van Abel Bootsma, te Heidelberg 14
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September 1615. Hij was de zoon van Johan van Uterwyk en Alida toe
Boecop. Bijdr. tot de Geschied. van Overijssel, III. 111.
1305 17 Maii Meinardus G e v i k e r u s Campensis.
Meinardus G e v i k e r u s . Welligt G o y k e r u s of G o i k e r u s , een
broeder van D a n i e l , op het jaar 1614 vermeld. Hij was 1629-1635
praeceptor aan de latijnsche school te Kampen. Bijdr. t.a.p.
1306 4 Oct. Johannes a L a x t e n Omlandus Frisius.
Johannes L a x t e n i u s heet hij in de Matricula te Marburg, waar zijn
naam 29 April 1614 voorkomt. De vader was eerst Roomsch priester, in
1595 predikant te Siddeburen, in 1599 te Holwierda. Zijn gelijknamige
zoon, die hier wel zal bedoeld zijn, werd in 1618 predikant te Uitwierda;
later (1622) verving hij zijnen vader te Holwierda. Hij is in 1664 overleden.
1307 4 Oct. Johannes R o o t h u i s i u s Daventriensis Belga.
Joannes R o o t h u i s i u s . Geboren te Deventer, zoon van Thomas
Roothusius, predikant aldaar. Hij studeerde eerst te Marburg, waar zijn
naam in de Matricula 9 Juni 1614 voorkomt en hij in het volgende jaar
Theses metaphysicas de bono verdedigde. Hij werd in 1625, na het
overlijden zijns vaders, vruchteloos van Zwolle naar zijne geboorteplaats
beroepen. R e v i u s , 662.

1616.
1308 3 Apr. Ratherus Heinrici a We r v a Frisius orient.
1309 3 Apr. Dodo M a n i n g a Frisius orientalis.
1310 13 Apr. Matthias P a s o r Herbornensis Nassovius,
iniuratus.
Matthias P a s o r . Geboren te Herborn 12 April 1599, overleden 28 Januari
1658. Over de studiejaren van dezen Groningschen Hoogleeraar zijn ons
vele bijzonderheden medegedeeld door den bescheiden geleerde in zijne
Autobiografie. Zijne lotgevallen zijn door G l a s i u s in het Godgeleerd
Nederland en door B o e l e s in J o n c k b l o e t 's Gedenkboek beschreven.
Dat hij te Heidelberg gestudeerd heeft, na eerst te Herborn en Marburg
onderwijs te hebben genoten, was uit de Effigies et Vitae bekend. Reeds
in het volgende jaar 1617 werd hij met Ve d e l i u s hier door Jordan tot
Philosophiae Magister bevorderd. Vgl. de schrijvers aangehaald door
B o e l e s , in J o n c k b l o e t 's Gedenkboek, 21. Dat hij niet in 1619, maar
in 1620 te Heidelberg tot Hoogleeraar in de Wiskunde (niet in de
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Natuurkunde) werd aangesteld, en dat hij niet eerst extraordinarius is
geweest, blijkt uit navolgend uittreksel uit de Acta Fac. Phil. MSS.: ‘1620.
29 Januarii. ‘Ad professionem
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Mathematicam (in locum Cl. Viri M. C h r i s t o p h o r i J u n g n i t i i , qui
superioris anni mense Augusto ad Physicam et Historicam Professionem
transierat) ex consilio Facultatis Philosophicae hac de re habito Senatui
Academico nominati et commendati C.. Vir. M. B a r t h o l o m e u s
S c h r ö t e r u s Coswigio-Anhaltinus, Professor Servestanus, a
Mathematicis doctrinis celeberrimus, et doctiss. iuvenis M. M a t t h i a s
P a s o r Herbornensis Nassovius, cum in aliis Philosophiae partibus, tum
etiam in hoc studiorum genere versatissimus et expeditissimus: quo quidem
tempore in eam itum est sententiam, animum M. S c h r ö t e r i per literas
Decani Fac. Phil. tentandum et explorandum; qui si ab hoc munere
acceptando non futurus esset alienus, primas ipsi tribuendas aliisque
praeferendum; in contrarium autem eventum, professionem hanc M.
M a t t h i a e P a s o r i committendam. Tentato S c h r ö t e r i animo cum
gratias egisset causasque excusationis, literis suis, exposuisset, Senatus
Academicus in priori sententia et decreto persistens, ad petitionem Senatus
philosophici M. M a t t h i a m P a s o r e m ad professionem Mathematicam
ordinariam jam ante in eventum electum consentientibus suffragiis in
eadem 22 d. Aprilis confirmavit; qui proinde in numerum etiam
Consiliariorum Fac. Phil. consueto prius juramento praestito 3 d. Maii
ascitus, octavo die eiusdem mensis ab inaugurali oratione professionis sibi
legitime demandatae fecit initium.’
1311 17 Apr. Joannes d e s Wa t i n e s Harlemius.
1312 20 Apr. Lubbertus a We s t r e n e n Belga.
Lubbertus a We s t r e n e n . Bij S c h w a b , 224: L u b e r t u s a Westernen.
1313 21 Apr. Adamus Petrus a b E y s i n g h a Frisius.
Adamus Petrus a b E y s i n g h a . Den 7 Mei 1614 werd hij te Franeker
als student ingeschreven: hij heette A d a m u s P e t r i a b E y s i n g a .
Hij was de zoon van P i e t e r v a n E y s i n g h a Grietman van
Rauwerderhem en F o o k e l v a n H e r i n g a . Hij werd in 1634 Grietman
van Leeuwarderadeel en † 30 December 1636. Stamb. I. 100. II. 56.
1314 21 Apr. Adamus Tjallingi a b E y s i n g h a Frisius.
Adamus Tjallingi a b E y s i n g h a . Zoon van T j a l l i n g v a n
E y s i n g h a , een met lof bekend rechtsgeleerde. Vgl. Frisia Nobilis, 98
vlg. G a b . d e Wa l , Orat. de clar. Frisiae J Ctis, Annot. 80. De onze
was in 1596 geboren en overleed op jeugdigen leeftijd.
1315 23 Apr. Johannes F u n g e r u s Frisius.
Johannes F u n g e r u s . Vermoedelijk een zoon van den Leeuwarder Rector
Johannes F u n g e r u s , over wien men bijzonderheden vindt opgeteekend
bij G a b . d e Wa l , de clar. Frisiae J Ctis, 40 vlg. Wellicht heeft hij zich
langen tijd
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buiten's lands opgehouden; althans eerst 4 Januari 1625 vind ik in het
Album der Akademie te Franeker ingeschreven: ‘J o h a n n e s F u n g e r u s
Leovardiensis’.
1316 10 Jul. Johannes M a t t h a e u s Sigenensis Nassovicus.
Johannes M a t t h a e u s . Deze wordt hier vermeld, omdat hij de zoon was
van den Groningschen Hoogleeraar A n t o n i u s M a t t h a e u s en
E l i s a b e t h S c h u l e r . Tevens blijkt hieruit de dwaling van S t r i e d e r ,
Hessische Gelehrten-Geschichte, VIII. 273, dat hij te Herborn zou geboren
zijn; in het laatst van 1596, toen hij ter wereld kwam, was de Herbornsche
Akademie tijdelijk te Siegen gevestigd. Hij was de oudere broeder van
den beroemdcn Utrechtschen professor; zelf werd hij in 1623 tot
Hoogleeraar in de rechten te Herborn beroepen. Als zoodanig werd hij
naar de Nederlanden gezonden, om eene collecte ten behoeve der zwaar
geteisterde Akademie te doen. Hij overleed in den bloei der jaren te Cassel,
in October 1635, waar hij in den laatsten tijd zijns levens als Hoogleeraar
aan het Collegium Mauritianum werkzaam was.
1317 24 Jul. Johannes L e m p e r e u r d e O p p y c k
Bremensis.
Johannes L e m p e r e u r . Broeder van C o n s t a n t i n u s L e m p e r e u r
v a n O p p y c k , en evenals deze te Bremen geboren. Hij werd predikant
te Leiderdorp 1619, te Brielle 1621, te 's Gravenhage 1629, waar hij 22
Augustus 1637 overleed. Hij had A b i g a e l T h y s i u s , dochter van den
Hoogleeraar A n t . T h y s i u s , gehuwd. Een gedenkteeken werd op zijn
graf in de Kloosterkerk opgericht. Zie S o e r m a n s , Kerk. Reg. 57, 110,
128. D. K n i b b e , Davids vermaning aan zijnen zoon (Leid. 1693) in de
Voorrede.
1317 14 Sept. Livius H i l a r i i Frisius.
Livius H i l a r i i . Zoon van H i l a r i u s S i b r a n d u s . Als theol. stud.
was hij 3 Mei van dit jaar 1616 te Groningen ingeschreven. Er schuilt een
fout bij C o l u m b a en D r e a s , die zeggen, bl. 184, dat hij in 1612
predikant werd te Ternaard. In Oct. 1633 vertrok hij naar Bolsward, in
Mei 1644 naar Leeuwarden, waar hij in 1656 overleed. G r e v e n s t e i n ,
Naamlijst, 7. L a u r m a n , Naamlijst, 10. Bij C o l u m b a heet hij gelijk
in het Heidelb. Album; bij de overigen H i l a r i u s .
1318 26 Sept. Arnoldus M a r t i n i Mittelburgo-Zelandus.
Arnoldus M a r t i n i . Ook in Le Livre du Recteur te Genève n0. 258
ontmoeten wij dezen naam. Waarschijnlijk was hij een bloedverwant van
Arnoldus Martini, die in 1619 als predikant te Groningen is overleden. Hij
was eerst predikant te Zundert, vanwaar hij naar Oosterhout vertrok. Hier
stierf hij in 1614.
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1617.
1319 23 Apr. Georgius I t t e r s u m Swollanus Belga.
Georgius I t t e r s u m . In 1614 te Marburg ingeschreven.
1320 23 Apr. Abdias W i d m a r i u s Bremensis.
Abdias W i d m a r i u s . Bekend was het, dat A b d i a s W i d m a r i u s
(eigenlijk We d e m e y e r ) te Marburg, Giessen, Herborn eu Heidelberg
zich op klassieke letteren en godgeleerdheid heeft toegelegd, en dat hij
inzonderheid ter laatstgenoemder plaatse, waar hij zijne studiën voltooide,
een ijverig leerling van Hendrik A l t i n g was. Hij was des tijds niet zoo
jong meer; want den 13 September 1591 was hij te Lemgo geboren, Lang
kan hij echter niet te Heidelberg gebleven zijn, gelijk ons nu blijkt; immers
reeds in 1618 werd hij predikant te Altdorf. Inmiddels had hij kennis
gemaakt met S a r a , de dochter van den Franschen predikant B o u r g e o i s
te Heidelberg; zij werd 1619 zijne levensgezellin. Zie voorts B o e l e s , in
J o n c k b l o e t 's Gedenkboek 32 en aldaar aangehaalde schrijvers. In het
Alg. Biograph. Woordenb. d. Ned. XXII. 182 lezen wij, dat hij te Gouda
gedurende een zesjarig verblijf de hevige kerkgeschillen bluschte, bij
B o e l e s daarentegen, dat een achtjarig verblijf hem niet in staat stelde,
om de gemoederen naar wensch tot bedaren te brengen. Als hoogleeraar
te Harderwijk en Groningen heeft hij ongetwijfeld met vrucht gearbeid.
1321 26 Apr. Rudolphus O v i n g Groninganus Frisius.
1322 26 Apr. Bernhardus S c h a f f e r Groningensis Omlandus.
Bernard S c h a f f e r , zoon van Claas Schaffer en Beele Entens, heer van
Losdorp, leerling van Ubbo E m m i u s , beroemd rechtsgeleerde, die 7
Mei 1648 overleed en wiens nagedachtenis door den hoogleeraar Abdias
Widmarius in een programma funebre vereerd werd.
1323 26 Apr. Gerhardus Ty c k e r Frisius Orientalis.
1324 26 Apr. Wolfgangus B e n t i n c k h Swollensis.
1325 16 Maii Joannes a S t e i n b e r g Metmanensis.
Vruchteloos zocht ik den naam van den bekenden Joannes Steinbergius
uit Görlitz, die te Genève en te Groningen het hoogleeraarambt in de
rechten bekleed heeft, en (naar de getuigenis van zijn levensbeschrijver
Martinus Schoockius) omstreeks dezen tijd tweemalen te Heidelberg
vertoefde.
1326 18 Maii Johannes H u b e r t i Tremonensis.
Joannes H u b e r t i . Slechts korten tijd schijnt deze weinig bekende, te
Dortmund geboren geleerde aan de Heidelbergsche
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Hoogeschool vertoefd te hebben; immers gelijktijdig met Johannes
Goeddaeus onderwees hij de rechtswetenschap aan het Arnoldinum te
Steinfurt, en laatstgenoemde moet daar omstreeks het jaar 1615 zijn
aangesteld. Bij S t r i e d e r (Hess. Gel. Gesch. III. 1) vinden wij
opgeteekend, dat hij eene dochter van Rutger Deichmann te Steinfurt
huwde, de Instituten verklaarde, doch, toen de pest woedde, de wijk nam
naar Oldenzaal. Uit de schriften van den schoonzoon Gerard F e l t m a n
is mij gebleken, dat hij tevens ‘consiliarius Tecklenburgensis’ geweest is.
1327 29 Maii Christophorus W i t t i c h i u s Suntzhemiensis.
Christophorus W i t t i c h i u s Suntzhemiensis. Een naamgenoot, die te
Liegnitz in Silezie geboren was, trofik 8 April 1609 in de Matricula aan.
Beiden waren ongetwijfeld bloedverwanten van den meest bekenden
geleerde van dien naam, die te Herborn, Nijmegen en Leiden als
hoogleeraar werkzaam was en 19 Mei 1687 ter laatstgenoemder plaatse
overleed.
1328 20 Sept. Albertus H o o f t m a n Groninganus Frisius.
Albertus H o o f t m a n . Hij had zich vroeger te Groningen op de rechtstudie
toegelegd, waar hij 15 Maart 1615 (op den eersten dag der inschrijving)
in het Album vermeld staat. Hij werd later Burgemeester van Groningen.
In het Archief te Groningen berusten verschillende stukken betrekkelijk
beleedigingen, hem door den predikant R. O v i n g (vgl. n0. 1421)
aangedaan. Zie F e i t h , Register, IV. 65, 98, 102.
1329 20 Sept. Egbertus S c h a t t e r Groninganus Frisius.
Egbertus S c h a t t e r Groninganus Frisius. Op 3 April 1616 werd hij
student aan de kort te voren gestichte Akademie zijner vaderstad; dat hij
er kort vertoefde, blijkt ons hier. In het laatst van 1619 ontmoeten wij hem
te Angers, waar hij een opschrift plaatste in het Album van Everhard
Avercamp, destijds candidaat in de geneeskunde. Bijdr. tot de Geschiedenis
van Overijssel, VI. (1880) 239.
1330 20 Sept. Asuerus K r o n e Groninganus Frisius.
Assuerus K r o n e . C r o e n e teekent hij zich 1619 in het stamboek van
Evert Avercamp, waarin hij eene spreuk van Cyprianus schreef. Hij was
te Groningen geboren, bezocht de Hoogeschool zijner vaderstad 14 Maart
1615, legde zich te Heidelberg op de rechtswetenschap toe, en keerde naar
de Groningsche Akademie terug 19 Juli 1622. Dat hij in 1626 zich te
Londen bevond, lezen wij in de Bijdr. tot de Gesch. van Overijssel, VI.
229.
1331 23 Sept. Gerhardus B u n n i n g Phrysius.
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Gedurende den loop dezes jaars (1617) bereikte het aantal der nieuw
ingeschrevene studenten een buitengewoon cijfer: 230 wer
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den door den Rector S i m o n O p s o p a e u s in de Matricula opgeteekend,
meerendeel vreemdelingen uit alle streken van Europa. Weldra moest een
tijdvak van droevigen achteruitgang aanvangen en de oorlog deze beroemde
Hoogeschool met den ondergang dreigen. In 1622 werden nog 23, in 1623
slechts 2, in 1624 4 studenten ingeschreven.
1332 27 Sept. Joannes a F e l s i n g Leowardiensis.
Joannes a F e l s i n g . Waarschijnlijk J o h a n n e s v a n Ve l s e n . Zoon
van W i l h e l m u s v a n Ve l s e n en E v a v a n T i a r a . In 1621 komt
hij reeds als Advokaat te Leeuwarden voor, in 1626 als Secretaris van
Leeuwarderadeel. Vgl. Stamb. I. 399. II. 277.

1618.
1333 9 Mart. M. Abrahamus S c u l t e t u s , Ser. Princip.
Palat. Aulicus Concionator in Professorem
V.T. electus.
Abrahamus S c u l t e t u s . Van hem maak ik melding, omdat hij in ditzelfde
jaar 1618 de Synode te Dordrecht heeft bijgewoond. De door talrijke
schriften bekende godgeleerde mocht niet lang het hoogleeraarambt, dat
hier vermeld staat, bekleeden; in de daarop gevolgde onrustige dagen
moest hij de wijk nemen naar Emden, waar hij reeds 24 October 1625
overleed.
1334 30 Mart. Nicolaus C o n r a d i Franeckeranus Frisius.
1335 6 Apr. Petrus d e W i t Amstelo-Batavus.
1336 12 Apr. Jacobus d e B l o c q Vlissingensis Seelandus.
Jacobus d e B l o c q . Afkomstig uit een tak der Gentsche familie d e
B l o c q , waarvan, nadat J o h a n d e B l o c q door K a r e l V tot
Burgemeester van Franeker was aangesteld, een andere tak in Friesland
zich voortplantte. Vgl. Stamb. I. 39. II. 36,
1337 13 Apr. Petrus E i s i n g Groninganus Frisius.
Petrus E i s i n g Groninganus Frisius. Hij was in 1594 te Groningen
geboren, zoon van Sicco Eissinghe en Maria K nol. Ten aanzien van zijne
studien blijkt het, dat hij 26 September 1616 te Marburg werd ingeschreven
(Petrus Eysingius Gruningus Frisius) en aldaar onder Ant. Matthaeus
verdedigde ‘Positiones legales de iudicio possessorio in genere et specie,
praecipue de primaria eius specie, interdicto,’ Marp. Cattor. 1618. Ter
eere van den defendens werd door den hoogleeraar Rudolphus Goclenius
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een carmen daarachter gevoegd. Vandaar vertrok hij naar Heidelberg.
Eindelijk begaf hij zich naar Orleans, waar hij tot procurator nationis
Germanicae werd verkozen. Hier ontmoette hij Everhardus Avercamp,
destijds nog Med. cand., in wiens Album amicorum hij 9
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Febr. 1620 een opschrift plaatste. Bijdr. tot de Ges chied. van Overijssel,
VI (1880), 251. S c h e l t e m a geeft (Staatk. Nederl. I. 329) een overzicht
van zijn politiek bedrijf. A p p e l b o m (bij V r e e d e , II. 2. 144) oordeelde
niet gunstig over zijn karakter. ‘Ayant été disgracié (zegt deze) par le
Prince précédent, il flatte maintenant beaucoup son successeur’. In het
Archief te Groningen bevindt zich een HS. bevattende hem betreffende
stukken. F e i t h , Register, V. 169. Hij overleed 18 April 1658. De Oratio
parentalis in obitum Petri Eissinghe, reipublicae Groninganae consulis, is
te Groningen in folio uitgegeven.
1338 13 Apr. Samuel R i t z i u s Frisius Embdanus.
1339 15 Apr. Johannes C a r o l u s a b U t e n h o v e n
Crucenacensis.
Joannes Carolus a b U t e n h o v e n . Waarschijnlijk een zoon van den
vroeger vermelden Carolus ab Utenhove en de dochter van Heer van
Diemerbroeck, die in den laatsten tijd huns levens niet altoos te Keulen,
maar ook te Creuznach moeten gewoond hebben. Bij Toepke:
Udenhoven.
1340 20 Apr. Johannes C o d d e Heidelbergensis.
Joannes C o d d e . Eerst den 4 Juli 1631 werd hij, 32 jaren oud, als student
in de rechten te Leiden ingeschreven.
1341 29 Sept. Johannes C a m p Lewardiensis Frisius.
1342 29 Sept. Sabinus F o c k e n s Lewardiensis Frisius.
Johannes C a m p en Sabinus F o c k e n s . ‘Facto dein itinere cum duobus
adolescentibus Frisiis, M a r t i n i F o c k e n s Praetoris Opsterlandici et
G. G e r h a r d i C a m p i i civis primarii et Aedilis Leovardiensis, filiis,
quorum moderanda studia ipsi (J o a n n i H a c h t i n g i o ) commissa, per
Germaniam, Herbornae J o a n n e m P i s c a t o r e m , patris sui quondam
praceeptorem,HeidelbergaeA b r a h a m u m S c u l t e t u m etH e n r i c u m
A l t i n g i u m , perque Helvetiam et Galliam, Basileae, Genevae et alibi,
visis porro insignioribus Galliae urbibus, viros celebres audivit.’
V r i e m o e t , l.l. 223. Toch treft men de namen dezer drie mannen in het
Rectorsboek te Genève niet aan.
1343 29 Sept. Johannes H a c h t i n g i u s Lewardiensis
Frisius.
Johannes H a c h t i n g i u s . H a c h t i n g , te Leeuwarden 16 Febr. 1594
geboren, was 4 Maart 1611 te Franeker als student ingeschreven. Vandaar
had hij zich naar de kort te voren opgerichte Hoogeschool te Groningen
begeven, waar hij 26 Maart 1616 in de Naamrol werd opgeteekend en
M u l e r i u s , E m m i u s , R a v e n s p e r g e r en G o m a r u s tot
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logica te Franeker, waar hij reeds 22 September 1630 is overleden.
1344 1 Oct. Adrianus C l a n t Frisius.
Adrianus C l a n t , van Stedum, F e i t h , Register, IV. 162. Hij was uit de
Ommelanden afkomstig, gelijk blijkt uit zijne inschrijving als Phil. stud.
in het Groninger Album, 10 April 1616.
1345 6 Nov. Philippus Ve r s t e g u s Rhenacus Sicamber.

1619.
1346 9 Jan. Joannes a D i e s t Altenacensis Westphalus.
1347 8 Mart. Wernerus a R i s w i c k Clivensis.
1348 24 Mart. Jacobus B u t t i n g a Leowardiensis Frisius.
Jacobus B u t t i n g a . Geboren in 1597 te Leeuwarden, zoon van Cornelis
Buttinga, secretaris van Tietjerksteradeel. Den 16 Juni 1617 was hij als
student in de rechten te Leiden ingeschreven. Den 9 November 1620 legde
hij den eed af als advokaat bij den Hove van Friesland.
1349 24 Mart. Jacobus H i l b r a n t s Harlinga-Frisius.
1350 24 Mart. Johannes Te s c h e n m a c h e r Elwerfeldensis Montanus.
Uit dit Elberfeldsche geslacht zijn hier te lande vele leden bekend.
Vooreerst de oudere Engelbert, die er geneesheer was, gehuwd met Anna
van Diest; voorts hun gelijknamige zoon, hoogleeraar in de geneeskunde
te Deventer, geboren 4 April 1609, overleden 3 Juui 1649. Deze had te
Herborn, Keulen en Leiden gestudeerd; ter laatstgenoemder plaatse was
hij in November 1636 tot medicinae doctor bevorderd. Onjuist is de opgave
omtrent zijn ouderdom in het Leidsche Album, 22 Febr. 1630, en die
aangaande zijn sterfdag bij J o e c h e r (IV. 1068): 3 Januari 1649; ook die
in het Alg. Biogr. Woordenb. d. Nederl. (XVIII, 75), dat zijne gade ‘hem
drie kinderen schonk: van welke hem eene dochter, Cornelia, overleefde’
Immers ‘e tribus filiis solus superstes Cornelius’ volgens het Programma
funebre. Een derde, Simeon, die in 1610 te Elberfeld was geboren, werd
in Mei 1645 als student in de geneeskunde te Leiden ingeschreven. Een
vierde, Wernerus, de bekende geschiedschrijver en predikant, die
herhaaldelijk bij Revius voorkomt, werd van Kleef vruchteloos naar
Deventer beroepen. Een vijfde, Joannes, in 1630 te Elberfeld geboren,
treffen wij in Augustus 1653 te Leiden aan. Zijn naamgenoot, die hier in
de Heidelbergsche Matricula voorkomt, heb ik elders niet vermeld
gevonden. Zie voorts de Zeitschr. des bergischen Vereins, I. 199. IV. 299.
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1351 7 Apr. Bernhardus C o n d e r s a b H e l p e n Groninganus.
Bernard C o e n d e r s van Helpen, heer van Faam en Huizinge, was in
1601 geboren. Hij werd door de stad Groningen naar de Staten-Generaal
afgevaardlgd, tot menigvuldige werkzaamheden ten dienste der Republiek
geroepen en eindelijk als ambassadeur naar Zweden gezonden. Op 1 Januari
1678 is hij te Stockholm overleden. Vgl. S c h e l t e m a , Staatk. Nederland,
1, 255.
1352 7 Apr. Johannes d e B r u n e Omblandus.
Johannes d e B r u n e . Misschien dezelfde, die 18 Maart 1615 te Groningen
als student werd ingeschreven. Maar hoe komt het, dat hij daar Hollandus
heet?

Een andare J o h a n n e s d e B r u n e , wiens geboorteplaats en studievak
onbekend is, komt in het album van de Groninger Hoogeschool 26 Jan.
1618 voor, en deze is welligt de hier bedoelde, die ook op de lijst der theol.
stud. van dit jaar voorkomt.
1353 9 Apr. Suffridus S i x t i n u s Amsterdamensis.
Suffridus S i x t i n u s . Zeker een bloedverwant, maar niet een kleinzoon
van den beroemden Frieschen regtsgeleerde Regnerus Sixtinus, wiens drie
zonen allen in Duitschland bleven.
1354 13 Apr. Theodorus a V r e e s w y c k Ultraiectinus
Hollandus.
Theodorus van V r e e s w y c k , te Utrecht in 1595 geboren, werd in den
aanvang van het jaar 1617 student te Leiden. Na voltooiing van zijn
akademiereis keerde hij derwaarts terug en werd 6 Mei 1621 andermaal
als student in de rechten in het album opgeteekend. Bij Toepke:
Vr e c s w i j k .
1355 23 Apr. Otto S c h w a n e b u r g i u s Ultraiectinus.
Otto S c h w a n e b u r g i u s . Zoon van C o r n e l i s S w a n e n b u r g h .
Hij werd te Utrecht in 1595 geboren en te Leiden in de godgeleerdheid
ingeschreven. In 1623 werd hij te Eemmes tot predikant beroepen, doch
reeds in het volgende jaar is hij overleden. Vo e t , Naamlijst, 67.
1356 28 Jul. Bernhardus S u t h o l t Westphalus.
Bernhardus S u t h o l t . Hier wordt hij eenvoudig Westphalus genoemd:
bekend is het, dat hij te Hamm was geboren. In een Carmen achter een
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der Orationes, door Abraham Wieling te Franeker gehouden, roemt een
ongenoemde (1728) de te Hamm geboren Juristen en zegt hij, na
Ostermannus geprezen te hebben:
Alter consequitur celeberrimus inde Sutholdus,
Harderovicenae gemma polita scholae.
Scripta virum referunt tenui servanda cupresso,
Scripta iuventuti, scripta legenda seni.
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Eerst studeerde hij te Groningen, dadelijk na de stichting der Hoogeschool
aldaar; vervolgens te Helmstaedt, waar hij in 1618 een proefschrift in het
licht zond; eindelijk te Heidelberg, waar hij zich aan Bachovius aansloot
en in 1619 tot J.U.D. is bevorderd. Hier maakte hij kennis met Pieter
Cornelis Brederode, die hem, toen hij naar Holland vertrok, krachtig bij
Curatoren der Leidsche Hoogeschool en andere invloedrijke mannen
aanbeval. Hij begaf zich naar Leiden, om voorlezingen over de
rechtswetenschap te houden. De HS. Acta Senatus over 1620 houden in:
‘D. Sutholtius, Juris doctor, a Senatu Academico petiit, ut feriarum
canicularium tempore liceret sibi, citra ullum facultatis praeiudicium,
publicas in iure lectiones habere. Quod ei concessum.’ Doch toen de
vacantietijd was verstreken, verlangde hij met zijn onderwijs voort te
varen. ‘Cum idem postularet, ut ultra feriarum tempus continuare sibi
liceret lectiones atque de voluntate curatorum ex eorum rescripto constaret,
visum est concedendum non esse.’ In 1621 vinden wij gelijke uitspraken
van den Akademischen Senaat vermeld, ‘ne in posterum ea res praeiudicio
ulli facultati esset’. De tegenkanting schijnt alzoo niet uitsluitend van de
rechtsgeleerde Faculteit te zijn uitgegaan, en Cunaeus was de man, wien
Sutholt in 1622 zijn professoraat te Harderwijk te danken had. Dit een en
ander tot aanvulling der berichten, die bij P a q u o t , J u g l e r en B o u m a n
voorkomen en overigens noch nauwkeurig noch volledig zijn. J u g l e r
laat hem zijne studiën te Groningen in 1613 beginnen, terwijl de Akademie
aldaar eerst in 1614 is gevestigd. P a q u o t schrijft: ‘Il devint à Leyde
professeur extraordinaire, puis ordinaire en droit.’ Voor de geschiedenis
van zijn kort daarna gevolgden overgang tot de Roomsch-katholieke kerk
is van belang de ‘Causae coniectio, cur, eiurata haeresi Calviniana, fidem
Romano-catholicam sit nuper amplexus.’ Colon. apud Corn. ab Egmondt
1625. 8. Hierbij is een Carmen gratulatorium gevoegd.
1356 13 Sept. Arnoldus S c h i v e Zutphanio-Belga.
Arnoldus S c h i v e . Hij was theologant en had eerst te Groningen
gestudeerd, waar hij onder de eerst ingeschrevenen (13 Maart 1615)
behoorde.
1357 22 Sept. Abrahamus H e y d a n u s Francotalensis Palatinus.
Abrahamus H e y d a n u s . In 1597 te Frankenthal geboren en eerst op het
Waalsche College te Leiden onder D a n i e l C o l o n i u s gevormd. Dat
hij, na in 1618 proponent bij de Waalsche Synode te zijn geworden,
onderscheidene buitenlandsche Hoogescholen bezocht, is bekend; ook dat
hij later (doch vruchteloos) tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te
Heidelberg werd beroepen. De lotgevallen en rampen van dezen beroemden
Leidschen Hoogleeraar zijn dikwerf beschreven. Vgl. B a y l e in v.
G l a s i u s , II. 49-64, Alg. Biogr. Wb. in v.
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1358 22 Sept. Daniel d e M a r e e s Amsterdamensis.
Daniel d e M a r e e s . Ongetwijfeld dezelfde, die in het Album van Genève
(n0. 262) als D a n i e l d e M a r a e s voorkomt. Zijn Album was vroeger
te Haarlem bij Dr. A. van der Willigen Pz. aanwezig.
1359 22 Sept. Antonius a b H a r i n c h o u c k Amsterdamensis.
Antonius a b H a r i n c h o u c k . In 1622 werd hij predikant in de Rijp,
vanwaar hij in 1629 (volgens anderen 1628) naar Amersfoort vertrok. In
1633 aanvaardde hij zijn dienstwerk te Amsterdam, waar hij, nauwelijks
zes en dertig jaar oud, den 25 Februarij 1636 overleed. Vgl. Vo e t ,
Naamlijst, 60. C r o e s e , Kerk. Reg. 56. Bij Toepke H a r i n c K o u c k .
1360 7 Dec. Joannes Petrus D a t h e n u s , Francotalensis
Palatinus.
1361 7 Dec. Balduinus D a t h e n u s Francotalensis.

1620.
1362 15 Jan. Gothofredus H o t t o n Francothalensis.
1363 20 Maii Johannes R o t h a e u s Amsterodamensis, inscriptionem a. 1607 Rectore Quirino Reutero factam renovari voluit, fidem datam
repetens stipulata manu.
1364 20 Maii David R o t h a e u s Amsterodamensis, frater
Johannis, iuratus.
David R o t h a e u s . Volgens C r o e s e , Kerk. Register, 69 is hij in 1696
geboren en zeer lang proponent gebleven; immers eerst in 1650 werd hij,
op aanbeveling van den Commissaris-Politiek, tot predikant in zijne
geboortestad beroepen. Hij overleed 5 Augustus 1655.
1365 5 Nov. Henricus a D i e s t Altenanus Westphalus.
Henricus a D i e s t . Het is bekend, dat van D i e s t zich van Heidelberg
naar Bazel heeft begeven, waar hij in 1621 tot Theol. Doct. werd bevorderd.
Vgl. R e v i i Daventr. illustrata, 714. B o u m a n , Geschiedenis der
Geldersche Hoogeschool, I. 65. Zelf schrijft hij in een brief aan Revius,
dat hij, na te Herborn en Bazel zich geoefend te hebben, zijne studiën heeft
voortgezet ‘Heidelbergae sub Baumbachio ac clarissimis theologis Pareo,
Sculteto, Altingio.’ Te Bazel werd hij later ‘applaudente facultate
theologica Heidelbergensi’ tot doctor in de godgeleerheid bevorderd. Hij
was te Altena 19 December 1595 geboren, werd predikant te Emmerik in
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1624, hoogleeraar te Harderwijk in 1627, te Deventer in 1639. Hier
overleed hij 17 Juni 1673.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

131

1621.
1366 8 Jun. Abrahamus d e B r a u w Zelandus.

1622.
1367 28 Jun. Abrahamus K i m e d o n c i u s Crucenacensis
Palatinus, iniuratus propter aetatem.
Abrahamus K i m e d o n c i u s . Geboren tusschen 28 April 1608 en 19
October 1613; want gedurende dien tijd was zijn vader, A b r a h a m
K i m e d o n c i u s , Rector te Creuznach. Vgl. A n d r e a e , Crucenacum
Palatinum, 503.

Een tijdperk van dertig jaar staat hier open. De verovering der stad door
T i l l y in 1622 had aan het bestaan der Godgeleerde Faculteit dadelijk
een einde gemaakt: de Hoogleeraren der andere Faculteiten, voor zooverre
zij zich niet naar elders hadden begeven, bleven in naam nog werkzaam
en behielden voorloopig hunne jaarwedde. In 1629 trachtte Keurvorst
M a x i m i l i a a n van Beieren eene nieuwe uitsluitend katholieke
Universiteit op de puinhoopen der ingestorte Protestantsche Hoogeschool
te stichten; B a u m a n n , H a n n , H o l l a n d en andere Jesuïten namen de
ledig staande leerstoelen in, terwijl R e i n h a r d B a c h o v i u s en
C h r i s t o p h o r u s J u n g n i t i u s tot het Katholicisme overgingen. Wel
werd de stad in 1633 door de Zweden heroverd, wel werden de nieuwe
Professoren genoodzaakt te vertrekken, wel haastte zich B a c h o v i u s
weêr de hervormde geloofsbelijdenis af te leggen, maar aan eene herstelling
van den Muzentempel was vóór den Westphaalschen vrede niet te denken.
De nieuwe Universiteit werd in tegenwoordigheid vau den Keurvorst
K a r l L u d w i g den 1 November 1652 plechtig ingewijd. Wel mocht de
feestredenaar Ps. 118 vs. 24 en 25 tot tekst van zijne toespraak kiezen!

1652.
1368 23 Nov. Fridericus d'O r v i l l e } Haga-Batavi, fratres germani.
1369 23 Nov. Johannes Joachimus d'O r v i l l e } Haga-Batavi, fratres germani.
1370 23 Nov. Jacobus d'O r v i l l e } Haga-Batavi, fratres germani.
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Fridericus d' O r v i l l e . Frederik d'Orville, de vader, was in September
1623 met den Paltzgraaf Koning van Bohemen en den verdreven
Heidelbergschen Hoogleeraar Hendrik Alting naar Holland gekomen: zijne
kinderen waren de drie gebroeders, die wij hier vermeld vinden. Onze
Frederik d'Orville studeerde eerst te Groningen, waar hij 9 Sept. 1651 was
ingeschreven; voorts te Herborn, waar hij een Carmen sçhreef vóór de
Disp. theol. de sacramentis in genere et specie. Herb. 1652. 40 onder
voorzitting van Johannes H e i n verdedigd door Aegidius H e n n i n g ,
den vader van den bekenden philoloog Henricus Christianus H e n n i n i u s .
Daar heet d'Orville ‘SS. LL. cultor.’
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Johannes Joachimus d'O r v i l l e . De drie gebroeders waren zonen van
Frederik d'Orville, kleinzonen van Ludovicus Camerarius. Hun
bloedverwant Henri d'Orville heet ‘ex Artesiana gente profugus, natus
Aquisgrani’ bij A e m . L u d . H o m b e r g k z u Va c h , Prog. de viris
praeclaris, qui sedibus pulsi Marburgum velut alteram patriam nacti sunt.
Marb. 1768. f. Johannes Joachimus is te Marburg in 1660 tot J.U.D.
bevorderd, blijkens de op de Landsboekerij te Wiesbaden voorhanden
Positiones inaugurales. Hij werd door Karel I Landgraaf van Hessen naar
den Rijksdag gezonden en overleed te Regensburg in 1688.
1371 1 Dec. Everhard t e r B r a e c k Oostfrisius.
1372 2 Dec. Johannes Antonius O r t h Embda-Frisius.
1373 16 Dec. Johannes R h a l a Frisius.
Johannes R h a l a . Geboren 9 Februari 1630. Hij studeerde eerst van
1646-1651 te Franeker, vertrok vandaar naar Leiden, bezocht vervolgens
in 1652 de Hoogeschool te Straatsburg, daarna te Heidelberg en eindelijk
die te Bazel, waar hij den 11 October 1653 door den bekenden Hoogleeraar
B r a n d m y l l e r , die een gedicht te zijner eere maakte, tot J.U.D. werd
bevorderd, na openlijke verdediging van een proefschrift de concursu
actionum. Basil. 1653. 4. Den 8 Juni 1654 werd hij als Advokaat bij den
Hove van Friesland, waarvan hij later een sieraad was, ingeschreven. Zie
voorts G a b . d e Wa l , De clar. Frisiae J Ctis, Annot. 233. Van S m i n i a ,
Naaml. 71. V r i e m o e t , Athen. Fris. LXXVII en 196 vlg. Hij overleed
17 Juni 1678. Zie over zijn Album amicorum Van S m i n i a , Vrije Fries.
N.R., II. 70 vlg.

1653.
1374 23 Mart. Sebastianus S c h e l k e n s Francofurtensis
ad Moenum.
Sebastianus S c h e l k e n s . Geboren te Frankfort aan den Main 21 Mei
1635. Eer hij te Heidelberg kwam, studeerde hij te Herborn onder Cyriacus
Lentulus. Van Heidelberg, waar hij de trouwe leerling van Chuno en
Luneschloss geweest was, vertrok hij in 1655 naar Bazel. Hier zag hij zich
in 1658, na verdediging van een proefschrift de furto, door Remigius
Faeschius (niet Tesschius, gelijk B o e l e s heeft, II. 274) tot licentiaat in
de rechten bevorderd. Ten onrechte schreef ik in de vorige uitgave, dat hij
reeds in 1656 aldaar J.U.D. was geworden; de toenmaals verdedigde Disp.
de Societate was enkel exercitii causa onder Jacobus Brandmyller
gehouden. Het is overbekend, dat S c h e l k e n s in 1663 te 's
Hertogenbosch, in 1678 te Franeker het professoraat in de rechten
aanvaardde. Hier werd in 1695 Bijnckershoek door hem tot J.U.D. bevor-
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derd; hier overleed hij 15 Mei 1706. Vgl. V r i e m o e t ' Athen. Fris. 575
vlg. S t a r N u m a n , Corn. v. Bijnckershoek (Leiden 1869) 38, 45, 444
vlg.
1375 1 Aug. Henricus B u s z , Groninga-Frisius (med. stud.)
Men leze: B u s c h .
1376 6 Aug. Henricus M e n g e r Embdensis.
Dezelfde Menger is 13 Dec. 1652, toen hij 22 jaar ond was, als Jur. stud.
in het Leidsche Album ingeschreven.
1377 19 Sept. Johannes Fridericus Wo l f f i u s HagaBatavus.
Student in de geneeskunde. To e p k e , II. 317.
1378 10 Oct. Beuckel Te r B o r c h Zwolla-Transisalanus,
I.U.D.
Waarschijnlijk dezelfde, die Beuckelmannus ter Borch heet in het Leidsche
Album, 28 April 1644.
1379 2 Nov. Joannes H o t t o n Amstelodamensis.
Johannes H o t t o n . Zoon van G o d f r i e d H o t t o n , sedert 1634 Waalsch
pred. te Amsterdam. H o t t o n schreef zelf bij zijn naam 1 2/2 Nov., tot
aanduiding van den ouden en nieuwen stijl. Te Leiden was hij 26 Febr.
1652 ingeschreven.
1380 22 Nov. Joannes Antonius de B e z a r , Amstelodamensis.
Het geslacht was uit Calais afkomstig.

1654.
1381 26 Sept. Petrus S c h u y l l Batavus.
Petrus S c h u y l l . Lees: S c h u y l . Waarschijnlijk uit Schiedam.
1382 30 Sept. Henricus a D i e s t Clivensis.
1383 16 Oct. Paulus Jacobi G r o o d a Medioburgo-Zelandus.
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Bij S c h w a b : C r o o c k .
1384 26 Oct. Philippus Wilhelmus We i d n e r u s Noviomagensis.
Hij komt in de Matricula studiosorum theologiae ten jare 1659 voor. Zijn
vader, Johann Leonard Weidner, werd, na eerst aan de scholen te
Neuhausen bij Worms, Dusseldorf, Elberfeld en Duisburg werkzaam te
zijn geweest, in
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1626 conrector te Nijmegen, vanwaar hij in 1648 naar Maastricht vertrok.
Ten aanzien van zijn zoon Philipp Wilhelm zijn mij geene andere berichten
voorgekomen, dan de vermelding, dat hij in 1659 als latijnsch dichter te
voorschijn trad, toen hij het huwelijksfeest van J.F. Wolf, rector van het
gymnasium te Neustadt, bezong.
1385 26 Oct. Johannes Friedericus M i e g i u s Argentinensis.
Geboren te Straatsburg 12 Augustus 1643, overleden als hoogleeraar in
de godgeleerdheid te Groningen 30 Augustus 1691. Daar had hij eerst den
15 Juni van dat jaar zijne inwijdingsrede de spiritu ecclesiae Christianae
harmonico uitgesproken. Zijn leven beschreef J o h . B r a u n i u s , in de
Oratio funebris, Gron. 1691, 4. Veel belangrijker zijn de mededeelingen
van B ü t t i n g h a u s e n , in zijne Ergötzlichkeiten (1766) 39-63 en in zijne
Beiträge zur Pfälzischen Geschichte (Mannh. 1776) I, 1-20, vooral over
zijn vertrek van Heidelberg naar Groningen, met een brief aan Gerard
Alting van 9 Januari 1691.

1655.
1386 20 Nov. Simon Va t , Saenredamo-Batavus.
Hij studeerde in de godgeleerdheid.

1656.
1387 20 Jan. Joannes Albertus Ottonis f. Z a u n s c h l i f e r Amersfortio-Belga.
1388 5 Febr. Johannes Fridericus B ö c k e l m a n Steinfurto-Westphalus.
Johannes Fridericus B ö c k e l m a n . Talrijk zijn de biographieën van dezen
beroemden rechtsgeleerde. Behalve de Memoria Boeckelmanniana van
A.A. P a g e n s t e c h e r kan men raadplegen J u g l e r , Jur. Biogr. IV. 274
en C.W. G r o t e 's Hist. Geogr. Statist. Literar. Jahrb. für Westfalen und
den Niederrhein, (Coesf. 1817), I. 268-275.
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Te Heidelberg traden zijne buitengewone begaafdheden zoo zeer in het
licht, dat de Keurvorst hem, destijds nog candidatus iuris, den 22 Maart
1659 tot hoogleeraar in de Instituten aanstelde; zijne daarop tot verkrijging
van den doctoralen graad verdedigde Disputatio, exhibens diversa iuris
themata (Heidelb. 1659. 4.), baarde groot opzien. Niet zonder tegenkanting
verkreeg hij in 1670 de vergunning, om het hoogleeraarambt te Leiden te
aanvaarden Hier overleed hij 22 October 1681.
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1389 17 Sept. Johannes Georgius } Liberi Barones a S c h w a r z e n b e r g .
1390 17 Sept. Georg Wolfgang } Liberi Barones a S c h w a r z e n b e r g .
1391 17 Sept. Antoni-Gunter Georg } Liberi Barones a S c h w a r z e n b e r g .
Georg Wolfgang a S c h w a r t z e n b e r g . Tweede zoon van den Baron
G e o r g F r e d e r i k t h o e S c h w a r t z e n b e r g enA g a t h a T j a e r d a
v a n S t a r k e n b o r g h . Hij was op den 1 Nov. des jaars 1638 geboren,
werd Kolonel en sneuvelde 11 Augustus 1674 in den slag bij Seneffe.
B o s s c h a , Heldendaden, II. 161. bijl. 4. Stamb. I. 341. II. 227. Zijn
portret, naar de teekening van P e t . S c h i k , door J o h a n n e s
S c h w e i z e r gegraveerd, is te vinden in eene rechtskundige Memorie,
getiteld: ‘Wohl beglaubte Auszführung so wohl Gräff: als auch
Freyherrlichen Schwarzenbergischen Stamm-Registers, in sich verfassend
eine festgegründete Bewährung der Freyherren zu Schwarzenberg und
Hohenlandsberg, der Zeit sich in West-Frieszland auffhaltende rechtmässig
Stammes Agnation mit denen in Francken. Wie dann auch Ihres da.nenhero
Reichskündigen und unhintertreiblich-entstandenen Rechtens, welchens
Wohlerwehnte Freyherren, als nechst-versipte, für Herrn Johann Adolphen,
Graffen zu Schw. u. Hoh. bey eröffneter Stamm-Lehens-Folge, zu den
Altväterlichen Schwartzenbergischen Stammgütern überkommen. u.s.w.
(O.o.) im Jahr n. Chr. Geb. CI I C LIX.’ Folio.

Antonius Gunter Georg a S c h w a r t z e n b e r g . Zoon van W i l l e m
B a l t h a s a r t h o e S c h w a r t z e n b e r g en H e d w i g E l i s a b e t h
H a u t o v a n H a u t e n b e r g . Geboren 36 Mei 1639, Kolonel, overleden
24 Mei 1670.
1392 17 Sept. Michael B u s c h Pomeranus.
Michael B u s c h was gouverneur der voornoemde Friesche edelen. Hij
werd 22 Juli 1665 tot Professor historiarum et eloquentiae te Franeker
benoemd, waar hij 13 Juli 1681 overleed. De berichten, ten zijnen aanzien
door B o e l e s (II 195. 230. 239) medegedeeld, zijn in vele opzichten
merkwaardig.
1393 18 Sept. Johannes Edzardus a D o u m a nobilis
Frisius.
Johannes Edzardus a D o u m a . Zoon van E p o D o u m a , Grietman van
Ferwerderadeel, en S j o u c k H i d d e m a . Hij was eerst Kapitein, werd
29 Juli 1673 Grietman van Aengwirden en 1674 Gedeputeerde ten
landsdage. Hij overleed te Hallum 26 Juli 1676. Vgl. v. S m i n i a , Nieuwe
Naamlijst der Grietmannen, 339, wiens opgave betreffende zijne
vóórnamen door ons Album wordt bevestigd. Zie voorts Stamb. I. 94. II.
62.
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1394 18 Sept. Ulricus H u b e r Doccumensis Frisius.
Ulricus H u b e r . Het is bekend, dat U l r i k H u b e r , na
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geruimen tijd te Franeker en te Utrecht zich op de letteren en rechten te
hebben toegelegd, met eenige zijner vrienden naar Marburg en Heidelberg
vertrok, om daar zijne Akademische studiën voort te zetten. De dwaling
van sommige schrijvers, die beweren, dat hij te Franeker tot J.U.D. zou
zijn bevorderd, is, gelijk die van anderen, volgens wier meening hij te
Marburg den doctoralen graad zou hebben verworven, reeds voldoende
wederlegd door mijn' vader in zijn werk De claris Frisiae J Ctis, 256.
Doch omtrent zijne Akademiereis zijn talrijke bijzonderheden bewaard
gebleven in de brieven, die hij uit Marburg en Heidelberg aan zijn vader
schreef, en waarvan gewag gemaakt is in het aangehaalde werk, 445. Te
Heidelberg vond hij slechts twee Hoogleeraren in de Rechtsgeleerde
Faculteit werkzaam, den ouden D a v i d H e i n r i c h C h u n o , die aan
podagra leed en thuis college gaf, en een jong mensch, die nauwelijks een
jaar te voren uit Friesland derwaarts was vertrokken. Blijkbaar doelt hij
op P h i l i p p u s B u r c h a r d , een Heidelberger van geboorte, die, nog
geen dertig jaar oud zijnde, in 1656 zoowel door de Gelderschen als door
zijne stadgenooten, tot het Hoogleeraarambt was geroepen. Dit laatste deel
ik opzettelijk uit S c h w a b mede, omdat in B o u m a n 's Geschiedenis
der Geldersche Hoogeschool daarvan geen gewag gemaakt wordt.
B u r c h a r d nam de beroeping tot opvolger van G o d f r i d v o n J e n a
aan en werd weldra met H u b e r zóó bevriend, dat deze een carmen
nuptiale te zijner eere opstelde. Het examen, waaraan laatstgenoemde zich
moest onderwerpen, wilde hij naar den doctoralen graad dingen, was zeer
streng; het duurde (27 Februari 1657) van zeven uur's morgens tot na tien
uur; openhartig bekent hij, dat hij twee jaren vroeger een zoo nauwgezet
onderzoek niet had kunnen doorstaan. Zijn Akademisch Proefschrift de
iure accrescendi was weldra gereed; doch de Praeses had drie maanden
noodig om een stuk na te zien, dat hij in drie uren had kunnen doorloopen.
Eindelijk brak de dag der promotie aan. en den 14 Mei 1657 werd H u b e r
met groote toejuiching tot de doctorale waardigheid verheven. Bij die
gelegenheid werd een bundel Carmina votiva (Heidelb. 1657. 4) in het
licht gezonden, waarin onder anderen een Hollandsch dichtstuk voorkomt
van J o h a n n W i l h e l m We i d n e r , een Duisburger, zoon van den
bekenden J o h a n n L e o n a r d We i d n e r , en broeder van den onder
no. 1384 vermelden P h i l i p W i l h e l m . Dit laatste is mij gebleken uit
de schriften van den Heidelbergschen Rector A n d r e a e .
1395 18 Sept. Joannes a S a n d e n Groninganus.
Johannes a S a n d e n . J o h a n n e s a S a n d e , Advokaat te Leeuwarden
in 1686, heeft zich bekend gemaakt door het gedicht: Jok en Ernst op de
vier getijden des jaars, eene vertaling van het Carmen Jocoserium van
P a u l u s v a n G h e m m e n i c h . Leeuw. 1699. Vgl. D'E s c u r y ,
Hollands Roem in Kunsten en Wetensch. IV. A. 172 (b). Ook andere
gelegenheidsverzen van zijne hand zijn deels afzonderlijk uitgegeven,
deels in de Frisia nobilis opgenomen. Hij is in 1727 overleden.
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1396 18 Sept. Lambertus a K o e h o o r n Frisius.
Lambertus a K o e h o o r n . Zoon van G o s u i n u s van Coehoorn,
halfbroeder van den beroemden Menno van Coehoorn. Hij werd dijkgraaf
van Oostdongeradeel.
1397 2 Oct. Christophorus H o r s t i u s Batavia-Indus
Orientalis.
1398 17 Oct. Adrianus W i j n g a e r d e n typographus et
bibliopola academicus.

1657.
1399 3 Jul. Gerardus W i c h e r i n g h e patritius Groninganus Frisius.
Gerardus W i c h e r i n g h e . Reeds den 19 September 1651 had hij zijne
studiën te Groningen aangevangen.
1400 24 Nov. Silvester Jacobus D a n c k e l m a n LingenWestphalus.
Silvester Jacobus D a n c k e l m a n . V r i e m o e t zegt: quo anno in lucem
editus, mihi non constat’. Hij was te Lingen in 1640 geboren. Bekend is
in de geschiedenis der Brandenburgsche monarchie de luister van ‘het
Brandenburgsche zevengesternte’; zeven broeders, zonen van een
landrechter te Lingen, zijn allen tot aanzienlijke betrekkingen
opgeklommen, terwijl een hunner, Eberhard, tot den hoogsten rang
verheven, later het smartelijk lot van menig gevallen gunsteling moest
deelen. De hier genoemde, wiens naam zelfs niet in de Allgemeine deutsche
Biographie wordt aangetroffen, kwam 1 Febr. 1654 als student te
Groningen, vertrok in het volgende jaar naar Utrecht, in 1657 naar
Heidelberg, later naar Bourges. In 1661 werd hij hoogleeraar in de rechten
aan het Arnoldinum te Steinfurt, in 1666 aan de Universiteit te Heidelberg,
in 1670 te Franeker. Onderscheidene hem opgedragen werkzaamheden
verhinderden hem hier grooten invloed op de studiën te oefenen; van de
hoogeschool nam hij 16 Juni 1675 afscheid, om als lid van het
Rijkskamergericht te Spiers op te treden. Vele andere bedieningen van
groot gewicht werden hem later door den overwegenden invloed zijns
broeders toevertrouwd. Hij overleed te Berlijn 5 Augustus 1695; alzoo
beleefde hij niet het tijdstip, waarop de vrede te Rijswijk gesloten werd
en de val des alvermogenden ministers volgde.
1401 23 Dec. Henrich v o n B a s t e n Grolla-Gelrus, legum stud.
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1658.
1402 7 Maii Gisbertus a V i e r s s e n Leovardiensis Frisius.
Gisbertus van V i e r s s e n . Zoon van Assuerus van Vierssen en Jisca van
Geersma, geboren te Leeuwarden in Februari of Maart 1638. Den 14
Februari 1662 verving hij zijn vader als secretaris van het college van
Gedeputeerde staten; 1 September 1663 werd hij als advokaat ingeschreven.
In 1671 werd hij vroedsman in zijne geboortestad en 16 Februari 1677
raadsheer in het Hof van Friesland. Dit ambt legde hij 7 September 1689
neder. In Opsterland, waar hij zijne verdere levensdagen sleet, werd hij
tot assessor verkozen en overleed hij 10 Juni 1698. Vgl. de bronnen
aangehaald bij S i c k i n g a , Het Hof van Friesland, 229.
1403 7 Maii Johannes Bartholdus a b I t t e r s u m Transisalanus.
1404 23 Jul. Casparus a R i e m s d y c k Gelrus.

1659.
1405 28 Mart. Johannes H o m b e r g i u s Hagiensis.
1406 19 Apr. Joannes d u B o i s Traiectinus.
Johannes d u B o i s . In Le livre du Recteur de Genève, waar hij 15 October
1659 werd ingeschreven, is bijgevoegd ‘filius Johannis Jacobi du Bois
pastoris in ecclesia Gallo-Belgica Traiectini.’
1407 10 Maii Johannes Jeremias S e i b e l i u s Hagensis.
1408 30 Maii Menso A l t i n g Embdâ-Frisius.
Menso A l t i n g , Deze was een zoon van Menso A l t i n g , kapitein te
Emden, geboren in 1627, overleden 1713, burgemeester van Groningen,
wiens grafschrift voorkomt bij Prof. P. H o f s t e d e d e G r o o t ,
Geschiedenis der Broederenkerk, 146. Over de waarde zijner
aardrijkskundige werken loopen de oordeelvellingen zeer uiteen.
1409 10 Sept. Theodorus W i n a n d i Amstelodamensis,
medic. stud.
1410 10 Sept. Johannes Wilhelmus H o l d e r u s Lugduno-Batavus.
Johannes Wilhelmus H o l d e r u s was nog in 1662 te Heidelberg.
To e p k e , II. 574. Eerst 8 Dec. 1666 werd hij, 23 jaar oud, als student in
de godgeleerdheid aan de Hoogeschool zijner geboortestad opgeteekend.
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1411 18 Dec. Andreas C e l l a r i u s J.Q. fil. A. nep.
Daventriensis Transisalanus.
Andreas C e l l a r i u s J(oannis) Q(uirini) fil., A(ndreae) nep. De naam van
den vader, die 24 April 1635 G u t h b e r l e t h als rector te Deventer was
opgevolgd, vermeldt D u m b a r , Kerk. en Wereldl. Deventer, 1. 307. Hij
verkreeg zijn emeritaat 29 Jan. 1677.

1660.
1412 23 Maii Abrahamus d e Z a d e l e r Amstelodamensis.
1413 9 Oct. Adolphus B l a n c k e n Tiela-Batavus.
1414 9 Oct. Andreas S p a n h e m i u s Lugduno-Batavus.
Andreas S p a n h e m i u s . Tweede zoon van Frederik Spanhemius Sr.
geboren te Leiden, alzoo na Dec. 1642. Hij werd later raad van den
stadhouder van Friesland en Groningen, en opzichter der geestelijke
goederen in de Ommelanden.
1415 9 Oct. Daniel S p a n h e m i u s Lugduno-Batavus.
Daniel S p a n h e m i u s komt ten jare 1664 onder de studiosi theologiae
voor. To e p k e , II. 576. In het Leidsche Album vinden wij vermeld, dat
26 Aug. 1669, aet. a. 24, als student in de rechten werd ingeschreven
‘Daniel Spanhemius, Domini Frederici quondam theologiae professoris
filius.’ Alzoo een jongere broeder van Andreas.
1416 4 Sept. Fridericus S p a n h e m i u s Heidelbergensis,
filius prorectoris.
Fridericus S p a n h e m i u s . De prorector, die zijne beide broeders hier
inschreef, schijnt er prijs op gesteld te hebben, dat de naam van zijn zoontje
door 's vaders hand in den naamrol geboekt werd. Deze was eerst in 1655
naar Heidelberg gekomen als hoogleeraar in de godgeleerdheid en daar
was het knaapje geboren, wiens naam wij hier aantreffen.

1661.
1417 28 Maii Jacobus B r i n c k Francovallensis Palatinus.
1418 13 Jun. Joannes Henricus G o d d a e u s , SteinfurtoWestphalus.
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1419 19 Aug. Hermannus M.D. M e i e r Embda-Frisius.
1420 2 Oct. Gerardus R e n s s e n Deutichemo-Gelrus.
Gerardus R e n s s e n . Dezelfde, die in 1691 te Leiden een gedicht uitgaf,
getiteld: Res gestae Guilhelmi Magni nec non laus
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Divae Mariae, Magnae Brittanniae Regis et Reginae, Horatiano et
Sapphico carmine. Scherp is over deze lettervrucht het oordeel van den
zachtmoedigen H o e u f f t , Parn. Lat. Belg. 200. Bij P e e r l k a m p komt
hij niet voor. Een rechtsgeleerd advies van zijne hand vinden wij bij Va n
L a m z w e e r d e , Consult. III. 38.
1421 2 Oct. Gualterus a D i e m e n Zutphania-Gelrus.
1422 2 Oct. Joannes ab E c k Tyla-Gelrus.
Joannes ab E c k . Hij was 11 Maart 1659 als Jur. stud. aet. a. 20 te Leiden
ingeschreven.
1423 2 Oct. Joannes a K n i p p e n b e r g h Clivensis.

1662.
1424 1 Apr. Reinhardus H a r t m a n n Clivo-Vesaliensis.
1425 1 Apr. Adrianus Te m m i n c k Hamburgensis.
Adrianus Te m m i n c k . Den 22 Sept. 1659 te Leiden als Jur. stud. aet. a.
20 ingeschreven; hier heet hij Te m m i n g .
1426 9 Maii Bartholomaeus R e n t e r c h e m , Amstelodamensis.
Een naamgenoot, te Frankenthal geboren, ontmoeten wij onder de stud.
theol. in 1612.
1427 27 Maii Johannes Petrus R a q u e t .
In de vorige uitgave ten onrechte een Amsterdammer genoemd. Dat hij in
godgeleerdheid studeerde, vind ik bij To e p k e , II. 343 aangeteekend.
Een Heinrich R a c k e t , boekbinder, komt in 1630 onder de ingeschrevenen
voor.
1428 5 Nov. Lambertus Johannes S l o e t Vollenhovensis.
1429 5 Nov. Wilhemus Bernhardus S l o e t Vollenhovensis.
1430 20 Nov. Gisbertus von und zum B o e t z e l a r nobilis
Clivensis.

1663.
1431 Christophorus Joachimus Wo l p h a r t u s , Haga-
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Batavus, theol. stud.
1432 Bernhardus Justus a b I t t e r s u m , Transisalanus.
1433 Henricus a b I t t e r s u m , Transisalanus.
1434 Petrus S m i t s , Hagensis in Hollandia.
Als math. stud. 13 Aug. 1664 te Leiden ingeschreven.
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1435 David von der N i s s e , Hollandus.
Waarschijnlijk uit Goes. Of hij dezelfde is, die in 1630 te Leiden studeerde,
is onzeker.
1436 Peter van S i c k i n g h e n , Groningâ-Omlandus.
Lees: Petrus S i c k i n g h e .
1437 Johannes G r a t i a n u s , Amstelodamensis.
1438 Nicolaus Beniaminus D r e l i n c u r t i u s , Caroli
Drelincurtii filius, theol. stud.
De hier vermelde vader werd in 1668 hoogleeraar in de geneeskunde te
Leiden, waar hij 31 Mei 1697 overleed.

1664.
1439
1440
1441
1442

Johannes M o b a c h i u s , Doesborgo-Gelrus.
Ewoldus a D i e m e n , Zutphania-Gelrus.
Fridericus Wilhelmus a D i e s t , Clivensis.
Adrianus W i n g a e r t , Lugduno-Batavus.
Hadrianus W y n g a r d e n ontmoeten wij eerst 5 Juni 1670 in het Leidsche
Album.

1443 Cornelius a G r o i n , Resa-Clivensis.

1665.
1444
1445
1446
1447

Carolus Ludovicus S a l m a s i u s , Lugduno-Batavus.
Michiel C o e m a n s .
Bernhard C h r i s t o p h o r i , Groninganus.
Abraham L i n g b e r g .
De vóórnaam doet mij vermoeden, dat hier wel zal moeten gelezen worden:
van L i m b u r g h of L i m b o r g h .
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1666.
1448
1449
1450
1451

Arnoldus a D o o r n e b u s , Zutphâ-Geldrus.
Henricus a D o m p s e l a e r , Transisalanus.
Reinerus a D o m p s e l a e r , Transisalanus.
Silvester Jacobus D a n c k e l m a n , Jurisconsultus
ex Steinfurto huc vocatus ad pandectarum pro-
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fessionem, fidem sub rectoratu doctoris Burchardi
a. 1657 24 Nov. datam hoc ipso renovat.

1667.
1452 Ludouicus Z i e g l e r , Haga-Batavus.

1668.
1453 In dit jaar komt in de Matricula facultatis theologiae voor Johannes Andreas E i s e n m e n g e r
Neostadiensis Palatinus, ‘cui d. 7 Octobris 1680
testimonium nomine facultatis in Belgium missum
est’. To e p k e , II. 578.

1670.
1454 (Matricula theologiae studiosorum).
Georgius S o l l i n g i u s , Blankenhamo-Transisalanus.
Bij Toepke II. 579 Blankenhumo-Transisalanus. Waarschijnlijk een
kleinzoon van den Steinfurtschen Hoogleeraar van dien naam.
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Register.
Ablaing (Jac. d') 1141
Abrahami (Bald.) 1284
Achaelenus (Casp.) 918
Achelen (Joh. ab) 640
Acronius (Titus) 770
Adameius (Lamb.) 1130, 1166
Ade (Petr.) 351
Adelien (Nic.) 464
Adius (Adigerus) 1291
Aeggeus (Egeric.) [Phebens] 906
Aelzema (Remb.) 720
Aemylius (Ant.) 1247
Aggaeus (Titus) 647
Agricola (Car.) 860
Agricola (Joh.) 1031
Akumanus (Abrah.) 911
Alardi (Alb.) 535
Alardi (Joh.) 267, 367
Alardi (Nic.) 369
Alardus Franekeranus 737
Alberda (Egb.) 963
Alberda (Pinardus) 651
Alberda (Regn.) 648
Alberti (Nic.) 530
Alcmaria (Joh. de) 77, 281, 294, 523
Alcmaria (Meinh de) 274
Alcmaria (Wilh. de) 400
Aldensale (Joh. de) 143
Aldringa (Habbo) 724
Aldringa (Tibbo) 712
Alemanus (Ferdin.) 750
Allardi (Nic.) 574
Alma (Eilardus) 946
Alopetius (Petr.) 643
Alst (Herm.) 838
Alst (Petr. ab) 727
Alting (Everh.) 878
Alting (Henr.) 1275
Alting (Joach.) 898
Alting (Menso) 692, 1408
Alting (Paul) 1270
Amersfordia (Petr. de) 8
Amersfordia (Gerardus de) 413
Amersfordia (Hubertus de) 401
Ammersoden (Gerh.) 188
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Amsterdam (Gotfr. de) 103, 335
Amsterdam (Herwicus de) 554
Amsterdam (Jac.) 526, 537
Amsterdam (Joh. de) 504
Amsterdam (Martin de) 502
Amsterdam (Math. de) 518
Amsterdam (Nic. de) 506, 513, 569
Amsterdam (Outgherus de) 334
Amsterdam (Petr. de) 520, 615
Amsterdam (Simon de) 336, 549
Amsterdam (Theod.) 257, 552, 565
Amsterdamm (Arn. de) 626
Amsterdamm (Gisb. de) 627
Amstardammis (Baldew. de) 560
Amsterdammis (Paul. de) 624
Amptzonius (Elt.) 989
Amptzonius (Jelm.) 990
Amsweer (Melchior) 823
Angularius (Barth.) 690
Anshelmi (Ant.) 1161
Anshelmi (Gerbr.) 250
Apeltere (Hector ab) 923, 935
Aquam (Joh. ad) 65
Arisma (Alb.) 1082
Arnem (Theodr.) 555
Arnem (Udo de) 513
Arnem (Goswinus de) 450
Arnoldi (Adr.) 543
Arnoldi (Alardus) 286
Arnoldi (Bernh.) 147
Arnoldi (Gottfr.) 609
Arnoldi (Herm.) 1160
Arnoldi (Joh.) 583
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Arnoldi (Mich.) 47
Arnoldi (Peregr.) 489
Arnoldus (Herm.) 759
Artopaeus (Henr.) 713
Aschendorf (Eberh. ab) 1049
Aschendorf (Joach. ab) 1050
Asperen (Theodr. de) 58
Asperen (Hyseb. de) 59
Assendelft (Ger. ab) 997
Atten (Hieron.) 10.2
Auce (Joh.) 292
Augsthorn (Arn. von) 1211
Auletius (Alardus) 809
Aylva (Hobbius ab) 1192
Aysma (Tacit.) 1117
Aytta (Vibrandus ab) 902
Baar (Lubb. de) 1133
Bacherius (Jo.) 832
Bacherus (Andr.) 753
Baerdt (Sab.) 1084
Baftlo (Frid. de) 209
Baftlo (Rod. de) 206
Baftlo (Tetard. de) 205
Balliolanus (Florus) 917
Balthasarius (Dav.) 1089
Bardesius (Guil.) 1233
Barel (Jo.) 633
Barlaeus (Jac.) 847
Barlagius (Ed.) 1023
Barle (Henr.) 80
Bassus (Theod.) 1059
Basten (Henr. v.) 1401
Bastingius (Jerem.) 861
Batenson (Jo.) 237
Bathsz (Wilh.) 483
Baudartius (Guil.) 1076
Baudius (Franc.) 876, 1276
Beemda (Walth. de) 493
Beest (Jo.) 122
Bege (Rob.) 641
Beick (Theod.) 186
Beisensis (Herm.) 856
Benedicti (Georg.) 1009
Beninga (Scotte) 1179
Beningha (Eggeric.) 986
Beninus (Dan.) 845
Bennellus (Jo.) 1277
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Benninck (Mich.) 952
Bennynck (Jo. de) 699
Bentinck (Bettohincken] (Henr.) 991
Bentinck (Wolfg.) 1324
Berchmaker (Jac.) 358
Berchmaker (Rutg.) 359
Berghis (Jo. de) 196
Berlagius (Heinr.) 1125
Bernuius (Jac.) 862
Bertius (Petr.) 1073
Best (Jo.) 136
Beverwigh (Conr. de) 408
Beverwyc (Theod. de) 29
Beynsteren (Alhard.) 352
Beyster (Rein.) 398
Bezar (Jo. Ant. de) 1380
Biel (Math.) 436
Bilderbeckius (Henr.) 1177
Biltzius (Jodoc.) 1176
Bisius (Herm.) 998
Bivanc (Mart.) 52
Blancken (Ad.) 1413
Bleicherius (Adr.) 841
Blesia (Paul. de) 612.
Blide (Jac.) 390
Blitterswijk (Steph. a) 1197
Bloc (Arn.) 84
Bloca (Jac. de) 479
Blockius (Franc) 479
Blocq (Jac. de) 1336
Blond (Alex. le) 696
Blondellus (Aaron) 1200
Blondellus (Dav.) 1201
Böckelman (Jo. Fred.) 1388
Bockius (Oliv.) 693
Boelius (Corn.) 768
Boetzeler (Jo. Guil. a) 976
Boetzeler (Gisb. von u. zum) 1430
Bogel (Gotfr.) 639
Bogerman (Rein.) 1227
Bogerman (Jo.) 1119
Bois (Jo. du) 1406
Bolardus (Bolo) 954
Bolardus (Rutg.) 1265
Bollius (Jo.) 859
Bom (Alandus) 168
Bombergius (Car.) 984
Bombergius (Corn.) 826
Bombergius (Franc.) 745
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Bomer (Petr.) 373
Boner (Everdus) 1225
Boningius (Herm.) 719
Bonte (Chr.) 681
Bootsius (Isaacus) 1156
Borch (Beuckel ter) 1378
Borckgreve (Henr.) 79
Borelius (Jo.) 860
Bornhorst (Eberh.) 938
Borsalia (Jo. Henrici de) 262
Borwaeter (Jac.) 850
Bothnia (Doco a) 1042
Botter (Petr. de) 942
Bottinga (Sixt. a) 674
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Bouier (Heinr.) 280
Bouilletus (Jo.) 1140
Bouwer (Wolferdus) 900
Boyen (Wilh.) 421
Braeck (Everh. ter) 1371
Braeck (Jo. van der) 534
Brakel (Jo. a) 1271
Bramius (Jo.) 734
Bramsche (Jo.) 864
Brand (Gherardus) 204
Brandt (Henr.) 897
Brandt (Sebald.) 1230
Brau (Georg.) 788
Braun (Livin.) 660
Brauw (Abr. de) 1366
Brave (Henr.) 908
Breberinus (Engelb.) 1184
Breda (Jo. de) 528
Brilis (Corn. de) 540
Brilis (Jac. de) 511
Brilis (Sym. de) 512
Brinck (Herm.) 1145
Brinck (Jac.) 1417
Brocke (Bern. ten) 859
Brocker (Jac.) 71
Brodeloes (Adr.) 592
Bruchusius (Ad.) 1236
Brucken (Petr.) 556
Brucken (Reinh.) 557
Brunckhorst (Everh. Oisteranus de) 754
Brune (.o. de) 1352
Brunig (Jo.) 602
Brussius (Paul) 1297
Bruynsfelt (Jo.) 362
Buederic (Theod.) 89
Buer (Laur.) 157
Buninga (Bun.) 899
Bunning (Gerh.) 1331
Buren (Joach. a) 886
Buren (Alb.) 53
Burger (Otto) 383
Burmania (Sibr. a) 1240
Burmannus (Petr.) 1152
Burrel (Nyc.) 163
Busch (Mich.) 1392
Busz (Henr.) 1375
Buttinga (Jac.) 1348
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Caesarius (Ger.) 1124
Calandt (Otto) 852
Calvardus (Jac.) 1134
Cammerlinus (Jo.) 1022
Camminga (Sibr.) 798
Camp (Jo.) 1341
Camp (Timannus zum) 957
Camp (Adam) 442
Camp (Nyc. de) 468
Campis (Dydemannus de) 258
Campo (Ghiselbertus de) 105
Cancro (Gottfr. de) 261
Canis (Jo.) 290
Canter (Gelm.) 800
Capelle (Gerlac.) 743
Carpentarius (Petr.) 951
Casembrotius (Lud.) 831
Casmannus (Otto) 1006
Cassander (Georg.) 645
Casterkum (Walt. de) 311
Casterkum (Gerh. de) 317
Castritius (Petr.) 916
Cater (Nic.) 726
Catzeius (Car.) 772
Cellarius (Andr.) 1411
Ceporinus (Petr.) 1178
Cerff (Engelb. de) 996
Chlenkinger (Heinr.) 110
Cholidaeus (Aegid.) 1187
Christophori (Bern.) 1446
Clandt (Nic.) 959
Clant (Adr.) 1344
Clant (Egb.) 874
Clemens scholasticus 484
Clemens (Theod.) 1003
Clerck (Corn. a) 814
Clericus (Dan.) 1293
Clignetus (Petr.) 1175
Cloppenburch (Jo.) 1274
Clueting (Swerderus) 525
Cobbelgiers (Hier.) 646
Cock (Henr.) 76
Codde (Paulus) 932, 1174
Coemans (Mich.) 1445
Coenders (Abel) 939
Coenens (Abrah.) 1066
Coiter (Egb.) 837
Coizius (Jo.) 1180
Colff (Nic.) 683
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Colonius (Dan.) 972
Colonius (Petr.) 666
Comelinus (Jo.) 1116
Comelinus (Sam.) 1129
Commelinus (Jac.) 704
Commelinus (Hier.) 794
Conders ab Helpen (Bernh.) 1351
Conderus (Abelus) 1026
Conradi (Nic.) 1334
Conradus (Conr.) 650
Copius (Henr.) 1142
Corcellius (Steph.) 1232
Cornelii (Andr.) 1056
Cornelii (Jac.) 1074
Cornelii (Jo.) 587, 591

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

146
Cornelius (Petr.) 749
Corputius (Abr.) 960
Corputius (Henr.) 862
Corputius (Isaac.) 1005
Corputius (Jo. Andr.) 1250
Craen (Herm.) 969
Craesboomius (Jo.) 968
Craken (Lamb. de) 295
Cral (Jo.) 652
Crucius (Jo.) 995
Cuben (Jo.) 149
Cumingius (Thom.) 1289
Curia (Ant. de) 121
Curtenius (Casp.) 1263
Custos (Gherh.) 107
Cutsenius (Sam.) 1188
Cymbaeus (Anselm.) 903
Dablaing (Jac.) 1141
Damius (Matth.) 1090
Damius (Jo.) 857
Danckelman (Silv. Jac.) 1400
Danielis (Hugo) 152
Datenus (Petr.) 933
Dathenus (Bald.) 1361
Dathenus (Jo. Petr.) 1360
Delf (Petr. de) 39
Delff (Theodr.) 603
Delfft (Wilh.) 619
Detelefius (Udo) 695
Deus (Theodr.) 101
Diamantius (Isaacus) 1138
Dibbetz (Jo.) 1019
Diebholt (Enno) 865
Diemen (Gualt. a) 1421
Diemen (Ewoldus a) 1440
Diert (Guil.) 978
Diert Sym. Symonis) 599
Diest (Henr. a) 1365, 1382
Diest (Jo. a) 1346
Dilden (Jo. de) 48
Dinslacken (Thom.) 894
Disius [Thysius] (Ant.) 945
Diungius [Junius] (Adr.) 925
Dobbeling (Joh.) 1098, 1135
Dobius (Henr.) 656
Dompselaer (Henr. a) 1449
Dompselaer (Rein. a) 1450
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Dompseler (Gisb.) 1102
Donia (Kempo) 1264
Donteclock (Regin.) 819
Doornebus (Arn. a) 1448
Doppenbergk (Jac.) 1165
Dornum (Sibo a) 910
Dorrius (Joh.) 806
Douma (Bert. a) 1000
Douma (Edz. a) 1001
Douma (Jo. Edz. a) 1393
Dyront (Jo) 182
Douza (Georg.) 1127
Douza (Jo.) 1126
Douza (Steph.) 1128
Doyhemius (Oricus) 707, 1153
Draber (Jo.) 752
Drelincurtius (Nic. Beniam.) 1438
Drumelius (Andr.) 1168
Dulken (Jo.) 113
Durkop (Everh.) 129
Duysthius (Jo.) 977
Dyck (Jac. a) 1027
Dyman (Nic. Jo) 598
Dynter (Marcil.) 33
Eberhardi (Lud.) 580
Echt (Wilh.) 97
Eck (Jo. ab) 1422
Eckoye (Chr. de) 49
Econius (Abr.) 1159
Econius (Iseb..) 1157
Eel (Jac. de) 43
Eeuert (Jo.) 1170
Egidius de Buscoducis 210
Eisenmenger (Jo. Andr.) 1453
Eising (Petr.) 1337
Elbertides (Godofr. Corn.) 1262
Emdensis (Dan.) 962
Emmius (Wess. Ubbonis) 1286
Endius (Jac.) 1039
Ens (Gisb) 717
Entens (Ger.) 1021
Ernestus (Jo.) 807
Esthius (Lub.) 1144
Eternius (Jos.) 1017
Eysingha (Adamus ab) 956
Eysingha (Ad. Petr. ab) 1313
Eysingha (Ad. Tjallingi ab 1314
Eysingha (Solinus ab) 956
Eymerus (Sethus) 948
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Eza (Theodr. de) 132
Ezerdi (Lub.) 1173
Faber (Alb.) 42
Faber (Gellius) 1171
Faber (Petr.) 757
Fabricius (Henr.) 766, 863
Fabricius (Jo.) 1122
Felsing (Jo. a) 1332
Fermpsum (Hill.) 1051
Feytzma (Jelg.) 731
Ficinus (Petrus) 920
Filius (Thom.) 858
Flaminge (Heynr.) 46
Flamingius (Casp.) 1069
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147
Florus (Casp.) 890
Fockaeus (Guil.) 795
Fockens (Sab.) 1342
Foke (Bern.) 102
Folkersheimer (Jo.) 697
Fortius (Georg.) 1147
Fosbergius (Jos.) 1149
Freibergen (Rein. a) 670
Frese (Maur.) 723
Frey (Jac.) 816
Freysz (Franc) 642
Frideryc (Jac.) 1255
Froma (Mello) 725
Froma (Ballo) 710
Fulder (David) 979
Fungerus (Jo.) 1315
Galama (Sixt.) 686
Gandavo (Raso de) 480
Gardirius (Ger.) 663
Gebhardus (Jo.) 1270
Geisteranus (Jo.) 821
Geldorpius (Henr.) 1294
Geldrus (Ambr.) 1078
Gemard (Petr.) 1301
Gent (Casp.) 704
Georgius (Dan.) 801
Gerardi (Regn.) 802
Gerardi (Theod.) 15
Gerardi (Wilh.) 492
Gerardus (Flor.) 846
Gerardus (Nic.) 763
Gerhardi (Andr.) 577
Gerhardi (Bart.) 576
Gerhardi (Jac.) 610
Gerhardi (Theod.) 245
Gersma (Sibo a Dornum cogn.) 910
Gevikerus (Mein.) 1305
Gheel (Petr.) 67
Gherardi (Jac.) 617
Ghysen (Petr. de) 137
Gielardi (Otto) 411
Gisberti (Gerh.) 236
Gisberti (Nic.) 611
Giulsnigk (Nic.) 1266
Gloedinghen (Henr.) 569
Goddaeus (Jo. Henr.) 1418
Godofredus (Eberh.) 1167
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Goere (Jo. Cornelii de) 600
Goetscalchi (Wilg.) 192
Gomarus (Franc.) 943
Gorkem (Math. de) 428
Gorynchem (Alard. de) 96
Gortzen (Arn.) 1094
Goswinus (Thom.) 1121
Goszfort (Wess.) 589
Gotfridi (Andr.) 365
Gothofredus (Corn.) 1246
Gothofredus (Haloin.) 1161
Gouda (Arn. de) 306
Gouda (Hysebr. de) 307
Gouda (Jac. de) 201
Gouda (Math.) 347
Gouda (Nic. de) 331
Gouda (Paul. de) 332
Gouda (Theod. de) 460
Goykerus (Dan.) 1295
Graeff (Joh.) 982
Graes (Jac.) 1215
Gratianus (Jo.) 1437
Gravia (Rotgh. de) 44
Gravius (Jac.) 1070
Gravius (Petr.) 1109
Grennuwelant (Sand in) 19
Gribber (Jac.) 438
Groet (Alardus) 237
Groin (Corn. a) 1443
Grollo (Eberh. de) 75
Gronigen (Hainr.) 623
Gronynghen (Gerh. de) 231
Gronynghen (Hinr. de) 233
Gronynghen (Jac. de) 144
Gronsselt (Jo. de) 166
Grooda (Paul Jacobi) 1383
Grosebeke (Giselb. de) 148
Grotenhuys (Jo.) 1113
Groy (Eimeric.) 473
Gruesbeke (Wilh. de) 109
Grunevelt (Jo.) 512
Grunrade (Otto a) 887
Gruterus (Jac.) 1228
Gruterus (Henr. Nicolai) 291
Gruterus (Jo.) 1088
Gruterus (Rein.) 1030
Gruythuys (Arn. de) 13
Gruythuys (Kersil. de) 14
Gruythuys (Petr. de) 12
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Guenther (Jo.) 387
Gueree (Sim.) 601
Gues (Jo. Johannis de) 618
Guesz (Corn.) 566
Guesz (Wilh.) 567
Gulpen (Henr. de) 180
Gulpen (Wilh. de) 277
Gure (Wilh. Symonis de) 593
Gure (Corn. de) 595
Gylardi (Aegid.) 300
Gyselberti (Judoc.) 125
Haarlem (Symon de) 423
Hac (Giselb.) 26
Hachtingius (Jo.) 1343
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148
Hackdinck [Hachting] (Regn.) 941
Hack (Jo.) 178
Hadriani (Theod.) a Terestein 1053
Haersolte (Arn. ab) 817
Haga (Jo. de) 98
Hagen (Matth. ab) 1024
Hagius (Andr.) 756
Halbes (Egb.) 1004
Halling (Herm.) 1150
Halsbergius (Jo.) 988
Hamonius (Gerh.) 698
Hannia (Hess. ab) 748
Hannya (Valer.) 732
Harenius (Liv.) 1296
Harinchouck (Ant. ab) 1360
Haringa (Boet.) 854
Harinxma (Petr. de) 778
Harlem (Conrard. de) 289
Harlem (Heinr de) 340
Harlem (Hugo de) 501
Harlem (Jo. de) 293
Harlem (Joh. de) 322, 355
Harlem (Nycol. de) 314, 324
Harlem (Reyn. de) 323
Harlem (Sym. de) 310, 500
Hartmann (Reinh.) 1424
Hase (Theodr.) 235
Hasius (Nic.) 1234
Hauart (Jo. de) 22
Hauscheylt (Jo.) 179
Hayonis (Eppo) 843
Haythes (Bartho) 649
Hecht (Jo.) 28
Hedema (Andr. ab) 1075
Hemskerck (Egb.) 980
Hemszkercke (Nic. Petri de) 559.
Hees (Jo. de) 60
Heidt (Herm. ab) 671
Heinrici (Wolt.) 333
Heinrici (Petr.) 427
Heinrici (Rud.) 608
Heinsius (Jo.) 1281
Heinsius (Nic.) 1243
Heissel (Theod.) 183
Hellem (Petr. de) 1034
Helmer (Nic.) 452
Helmichius (Wern) 834
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Hemert (Gerlac.) 123
Hemstra (Taco) 685
Heneflid (Godfr.) 407
Hennepman (Wilh.) 92
Henrici (Corn.) 298
Henrici (Jo.) 262
Henrici (Jac.) 264
Henrici (Guil.) 1210
Henrici (Nic.) 771
Henrici (Sim.) 1214
Herdeboel (Hinr.) 233
Herdenites (Jo. Alb.) 893
Herinc (Nic.) 55
Heringha (Jepp. ab) 871
Herius (Petr.) 1103
Herlem (Jac.) 538
Herkenbusch (Sib.) 497
Hermanni (Jac) 111
Hermanni (Nic.) 440
Hermanni (Jo.) 529
Hermanni (Wilh.) 439
Hermannus (Jo.) 767
Hese (Sym. Ottonis de) 271
Hespelius (Paul.) 1191
Hespelius (Petr.) 1164
Hessel (Jo.) 415
Heusden (Theodr. de) 275
Heusden (Aegid. de) 494
Heydanus (Abr.) 1357
Heydanus (Casp.) 950
Heyden (Gos. van der) 296
Heysla (Just. ab) 1199
Heyn (Alb.) 120
Heyngus (Jo.) 880
Hiddema (Andr. ab) 994
Hien (Gosw. de) 156
Hien (Henr. de) 160
Hilarii (Liv.) 1317
Hilbrants (Jac,) 1349
Hildebrand (Jo.) 729
Hiniosa (Petr. de) 818
Hoenreman (Joh.) 361
Hoern (Jac.) 379
Hoern (Jo. de) 396
Hoghendorp (Peregr. de) 51
Hoier (Rud.) 965
Holderus (Jo. Wilh.) 1410
Hollander (Wilh.) 246
Hollandrinus (Jac.) 30
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Hollandrinus (Gher.) 86
Hombergius (Jo.) 1405
Homeri (Wigb.) 1099
Honardus (Roch.) 1072
Honius (Hub.) 677
Honselaer (Arn. ab) 667
Honsseler (Thom.) 1011
Hooftman (Aeg.) a Nispen 1080
Hooftman (Alb.) 1328
Horaeus (Remb.) 803
Horn (Jo.) 269
Horn (Nicol. de) 269
Horn (Symon de) 268
Horne (Arn. de) 124
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Horstius (Christoph.) 1397
Hotacker (Nyc.) 487
Hotton (Jo.) 1377
Hotton (Gothofr.) 1362
Hovius (Jo.) 689
Hoymeida (Theodr. de) 360
Huber (Ulr.) 1394
Huberti (Jo.) 243, 1326
Huberti (Math.) 503
Huenen (Jo. de) 469
Hufen (Gosw. de) 450
Hugonis (Jo) 579
Huinga (Lud.) 721
Huisingius (Jo.) 691
Huldrichius (Jo.) 1158
Hunerman (Steph.) 444
Huyffysser (Mart.) 849
Jacobaeus (Bernh.) 1226
Jacobi (Arn.) 171
Jacobi (Gobbo) 426
Jacobi (Hadr.) 1091
Jacobi (Sybr.) 1015
Jacobi (Wilh.) 453, 616, 773
Idzaerda (Jo.) 901
Idzaerda (Mein. ab) 993
Jeger (Ger.) 119
Jelsemus (Eckius) 672
Ilstensis (Frid.) 755
Inchusen (Ger.) 597
Inghen (Wilh. de) 54
Inghen (Wolt. de) 7
Johannes (Bernh.) 761
Johannes (Thom.) 220
Johannis (Aitsardus) 25
Johannis (Gher.) 418
Johannis (Heinr.) 301
Johannis (Henr.) 130, 1256
Johannis (Jac.) 88, 432
Johannis (Jo.) 581, 621b
Johannis (Petr.) 594
Johannis (Seyno) 377
Johannis (Theod.) 99
Johannis (Wermboldus) 161
Johannis (Wilh.) 1120
Jonge (Jo. de) 1036
Iselstain (Vincent ab) 1198
Ittersum (Ern. ab) 905
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Ittersum (Bern. Jud. ab) 1432
Ittersum (Georg) 1319
Ittersum (Henr. ab) 1433
Ittersum (Jo. Barth. ab) 1403
Ittersym (Jo.) 211
Juckema (Leo) 769
Judoci (Alb.) 391
Julsing (Lubb.) 1257
Julsingh (Bern.) 1224
Julsingh (Nic.) 1266
Junius (Franc.) 936
Kampen (Dan. v.) 1181
Kanter (Jo.) 629
Kellener (Petr.) 509
Kemp (Guntherus) 239
Karcheim (Jo.) 303
Kimedoncius (Abrah.) 1047, 1278, 1367
Kimedoncius (Jac.) 765, 1046, 1081
Klant (Melch.) 1020
Klaphower (Georg.) 1238
Klinckart (Gisp.) 551
Kloppenburg (Jo.) 1274
Knippenbergh (Jo. a) 1423
Kockius (Herm.) 1186
Koehoorn (Lamb. a) 1396
Koene (Schelto) 855
Kolde (Phocas) 1193
Krone (Asuerus) 1330
Kuperus (Jo.) 1108
Kuwenburg (Petr. a) 1041
Lamberti (Giesb.) 575
Lamberti (Jo.) 573
Lamboy (Lamb.) 100
Landas (Jac. de) 791
Landius (Rud.) 722
Langhen (Rud.) 799
Lannoius (Matth.) 703
Lansbergius (Petr.) 697
Lap (Mart.) 614
Lapidia Via (Egid. de) 341
Laurencii (Andr.) 225
Laurencii (Theod.) 461
Laurentius (Jac.) 1222
Laxten (Jo. a) 1306
Le Blond (Alex.) 696
Lederdam (Gerardus de) 50
Leyden (Wilh. de) 56
Leyden (Nycol. de) 57
Leydis (Eberardus de) 90
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Leydis (Maurit. de) 476
Leydis (Joh. de) 178
Leydis (Symon de) 521
Lemmalis (Jo.) 372
Lempereur (Jo.) de Oppyck 1317
Leonis (Apollonius) 276
Leontinus (Pomp.) 891
Leopardo (Nic. de) 279
Lewardia (Seghardus de) 91
Lewenberg (Henr.) 297
Liclema (Marc.) 1132
Lingberg (Abr.) 1447
Lobbecius (Ger.) 987
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150
Lochorst (Giselb. de) 218
Lochorst (Herm.) 454
Lotichius (Jo.) 1190
Luxemburgh (Balduin. Baro a) 1163
Lydius (Mart.) 694
Lynden (Tyderic. de) 486
Maaseyk (Henr. de) 329
Mackert (Paul.) 229
Macovius (Jo.) 1249
Makert (Jo.) 66
Malda (Bocat.) 1095
Maldaeus (Lud.) 879
Man (Balduin. de) 1104
Maninga (Dodo) 1309
Mann (Jac.) 564
Masch (Henr. de) 244
Marck (Jo. a) 964, 1123
Marees (Dan. de) 1359
Maresallus (Steph.) 1052
Martini (Arn.) 1318
Martini (Nycol.) 364
Massis (Egid.) 844
Massis (Levin.) 747
Mattheus (Ant.) 949
Mattheus (Jo.) 1316
Mauld. (Guil. a) 866
Mauwer (Nic.) 224
Mayer (Max.) 1025
Mechelingia (Petr. de) 481
Mechlinia (Rummolds de) 498
Medenblick (Seger de) 437
Medenblick (Ysbr. de) 338
Medenblick (Gerh.) 247
Medenblick (Mart. de) 212
Medenblick (Nyc. de) 212
Meydinblick (Gebeh.) 256
Meydinblick (Jac.) 255
Megang (Phil.) 1136
Meier (Herm. M.) 1419
Meinardi (Arn.) 1280
Meinhart (Wern.) 835
Melanus (Jo.) 981
Melis (Sym.) 508
Mellinus (Abrah.) 1182
Memmius (Isaacus) 1115
Menger (Henr.) 1376
Meranus (Jo.) 858

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

Mercator (Barth.) 728
Merlant (Petr.) 45
Metelen (Joh.) 1028
Metellus (Henr.) 760
Metzer (Egid.) 280
Meursius (Jo.) 1205
Meursius (Matth.) 1282
Meynhardi (Gyselb.) 126
Meynoldi (Gerh.) 230
Meynsma (Franc.) 1058
Meyrtin (Nic. de) 177
Michael (Jo.) 789
Michaelis (Jo.) 173
Midachten (Jo. a) 678
Middelburch (Colinus de) 320
Middelburch (Jo. de) 485
Middelburch (Judoc. de) 321
Middelburch (Wilh. de) 319
Mignonus (Marc.) 1213
Mill [Myle] (Adr. van der) 655
Mill (Corn. van der) 654
Mirbeck (Tob) 1189
Mittelburg (Bald. a) 1148
Mobachius (Jo.) 1439
Moer (Mart. Jo.) 420
Moer (Theod.) 187
Moldic (Petr.) 150
Moll (Petr.) 829
Mollner (Chr.) 11
Monikedam (Arn.) 550
Monikedam (Hilbr. de) 558
Monte (Jo. de) 254
Montford (Jo. de) 242
Montis (Jod.) 634
Moor (Guido) 909
Morlingius (Walt.) 1057
Mortir (Dav. du) 1272
Moseig (Henr. de) 329
Munter (Arn.) 117
Muushole (Abrah. a) 940
Mylen (Abrah. van der) 992
Nahum (Matth.) 1235
Nantzum (Hayco a) 711
Nassoviae (Georgius Princeps) 8.
Nassoviae (Johannes Princeps ) 8.
Nassoviae (Lud. Guil. Princeps ) 8.
Nassoviae (Maurit. Princeps ) 8.
Nassoviae (Philippus Princeps ) 8.
Neovillanus (Aug.) 967
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Neufville (Gerh. de) 1231
Neve (Giselb. dict.) de Hoesden .
Neve (Jac. dict.) de Hoesden .
Nicasius (Jo.) 706
Nicolai (Hugo) 625
Nicolai (Jac.) 223, 434
Nicolai (Jo.) 363, 488
Nicolai (Reyn.) 435
Nicolaus de Amsterdamisz 590
Niellius (Dan.) 1007
Niphus (Paul.) 1216
Nispen (Aegid. Hooftman a) .
Nisse (Dav. v.d.) 1435
Noet. (Wilh. de) 522
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151
Novomagyo (Gossw. de) 146
Noydens (Wilh.) 287
Nycholai (Theod.) 21
Nycolai (Ger.) 272
Nycolai (Lieb.) 200
Nycolai (Theod.) 265
Oberkampfius (Jac.) 1162
Occo (Sibr.) 793
Oedercouen (Heymeric. de) 284
Oersbeck (Jo. de) 290
Oest (Reyn. de) 532
Oesterwye (Wijnr. de) 32
Oesterwye (Reinaldus ab) 1203
Oesterwye (Wilh. ab) 1204
Oisteranus de Brunckhorst (Everh.) 754
Oldenbarnevelt (Joh. ab) 764
Olivarius (Nic.) 1016
Olst (Eberh. ab) 664
Ompteda (Menel.) 71S
Ordraco (Nic. de) 353
Orth (Joh. Ant.) 1372
Orto (Jo. de) 512
Orville (Frid. d') 1368
Orville (Jac. d') 1370
Orville (Jo. Joach. d') 1369
Ottho (Daniel) 1044
Ottonis (Cunr.) 356
Oudewater (Ern. de) 349
Oudshoorn. Zie v. Augtshorn.
Overlander (Volcard) 1079
Oystburch (Jac. de) 263
Pallandt (Rein. a) 839
Paludanius (Georg.) 1258
Palmerius (Jo.) 1273
Panhuisius (Jo.) 1093
Pannelius (Jo.) 1065
Papma (Leon.) 701
Pasor (Matth.) 1310
Passaert (Petr.) 207
Perezius (Lud.) 782
Perezius (Mart.) 783
Perizonius (Ant.) 1105
Petreius (Jo.) 746
Petreius (Petr.) 1169
Petri (Aem.) 578
Petri (Arn.) 462
Petri (Barthol.) 584
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Petri (Egb.) 262
Petri (Heinr.) 621
Petri (Herm.) 870
Petri (Hildebr.) 739
Petri (Jo.) de Wesop 607
Petri (Jo.) 312
Petri (Nic.) 31
Petri (Petr.) 596
Phrygio (Herm.) 966
Pynacker (Corn.) 1077
Pynacker (Phil.) 1209
Pinius (Paul.) 1269
Pinius (Petr.) 1083
Piscator (Arn.) 804
Pithopaeus (Basil. Lud.) 848
Pithopaeus (Chph. Lud.) 895
Pithopaeus (Dan. Helm.) 983
Pithopaeus (Lamb.) 679
Pithopaeus (Lud. Lamb) 896
Pithopaeus (Ludolph.) 892
Pithopaeus (Ludov.) 928
Pithopaeus (Lud. Helm.) 926
Plancius (Ant.) 1290
Plancius (Petr.) 1223
Pollio (Eberh) 1018
Polman (Theod.) 562
Polyander (Jac.) 1131
Polyander (Jo.) 985
Posthusius (Foxius) 810
Poterus (Lud.) 675
Potteius (Enoch) 1114
Prato (Jo. a) 915
Priccard (Edelh.) 735
Pricker (Henr.) 840
Procusius (Heinr.) 638
Putschius (Helias) 1196
Quaet (Steph.) 1067
Radinc (Gherardus) 142
Randwijk (Jod.) 813
Raquet (Jo Petr.) 1427
Ravenspergerus (Herm.) 1194
Rebartus (Jac.) 822
Regius (Jo.) 1118, 1010
Reidanus (Bernh.) 715
Reidanus (Eberh.) 784
Reidanus (Jo. Theod.) 1219
Reidanus (Petr.) 780
Reiffenberg (Jud.) 1303
Reighersbergius (Jo.) 1146
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Reimerzwael (Jo. de) 343
Reimerzwael (Reylof. de) 342
Reineri (Jo.) 586
Renen (Alb. de) 140
Rengers (Osebr.) 1260
Renssen (Ger.) 1420
Renterchen (Barth.) 1426
Reugher (Jo.) 709
Reymeri (Ant.) 425
Reyneri (Ghisb.) 570
Reysegerg (Sibr.) 112
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Rhala (Henr. Joh.) 1256
Rhala (Joh.) 1373
Ricleui (Lubb.) 1155
Riconis (Henr.) 702
Riemsdyck (Casp. a) 1404
Ripperda (Adolph.) 921
Ripperda (Hero Maurit.) 1245
Ripperda (Jac.) 1244
Riswick (Wern. a) 1347
Ritzius (Sam.) 1338
Rivo (Egid. de) 249
Rochelfyn (Guil.) 774
Roderwolt (Jo. Barth. a) 815
Roempot (Franco) 472
Roge (Jo.) 929
Rogge (Jo.) 1071
Rolandus (Timoth.) 1283
Romeri (Henr.) 392
Roorda (Jo.) 958
Roorda (Sixt.) 1002
Roothusius (Jo.) 1307
Rorda zie Roorda.
Rosaeus (Jo.) 1248
Rossum (Ger.) 116
Rotheus (Dav.) 1364
Rotheus (Jo.) 1363, 1220
Rudartdam (Arn. de) 348
Rudartdam (Phil. de) 357
Rudartdam (Thom. de) 477
Rudolphus (Bern.) 665
Rufelaert (Ger.) 975
Rulandus (Jac.) 961
Runnen (Jo.) 548
Rusius (Arn.) 1143
Rutgeri (Herm.) 385
Rutgersius (Guin.) 1229
Ruysch (Jo.) 374
Ryetwyc (Wilh. de) 87
Ryke (Wilh.) 270
Ryswyc (Jo.) 191
Saeckma (Jo.) 1110
Sael (Theod.) 384
Salinicus (Hub.) 1038
Samsonius (Guil.) 1112
Sanden (Jo. a) 1395
Santfort (Franc.) 907
Santinus (Petr.) 1221
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Salmasius (Claud.) 1208
Sanders (Jac.) 234
Santroya (Hector de) 2
Saroels (Jo. a) 1008
Scapius (Petr.) 1054
Sceppere (Jo.) 504
Schaberbeckius (Jo.) 937
Schaderwurst (Flor. a) 924
Schaffer (Bern.) 1322
Schagen (Jo. a) 669
Scharpf (Rein.) 888
Schatter (Egb.) 1329
Schelkens (Sebast.) 1375
Scheltema (Sixt.) 797
Scheltema (Vopisc.) 1048
Scheltinga (Jod.) 1285
Scheltinga (Jo.) 1253
Scheltinga (Liv.) 1252
Schickardus (Jac.) 1195
Schillingholt (Jo.) 78
Schipperius (Jo.) 1037
Schive (Arn.) 1356
Schlutter (Jo.) 1086
Schneg (Simon de) 631
Schonburgius (Henr.) 1237
Schonhouia (Andr. de) 251
Schonhouia (Wilh. de) 313, 325
Schoonhovia (Jo. de) 118
Schorus (Ant.) 644
Schuringa (Barth.) 700
Schuyll (Petr.) 1381
Schwarzenberg (Ant. Gunt. Georg. a) 1391
Schwarzenberg (Georg. Wolfg. a) 1390
Schwarzenberg (Jo. Georg.) 1389
Sciedam (Jo. de) 308
Schyedam (Jo.) 419, 430
Scorken (Jac.) 176
Scoye (Henr.) 10
Scultetus (Abrah.) 1333
Seckinge (Feyo) 673
Seibelius (Jo. Jerem.) 1407
Servilius (Jo.) 869
Sibelius (Engelb.) 1206
Sibrandi (Petr.) 588
Sickinghe (Petr.) 1436
Sidereus (Herm.) 830
Sinapius (Dan.) 1292
Sithart (God.) 636
Sittart (Wijnand. de) 27
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Sittert (Jac. de) 339
Sixtinus (Suffr.) 1353
Sixtinus (Wilh. Burc.) 1101
Sloet (Lamb. Jo.) 1428
Sloet (Wilh. Bern.) 1429
Sloet (Volkerus) 853
Slotanus (Tim.) 824
Sluter (Jo.) 81
Smesman (Abrah.) 1032
Smetius (Henr.) 863, 661
Smits (Petr.) 1434
Smitten (Nic. van der) 441
Snecanus (Gisb.) 811
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Sollingius (Georg.) 1454
Sonek (Thom.) 563
Spaen (Joh.) 366
Spangen (Gisb. de) 470
Spanhemius (Andr.) 1414
Spanhemius (Dan.) 1415
Spanhemius (Frid.) 1416
Sparrendam (Nyc.) 378
Spenge (Jo.) 35
Spengen (Herm. de) 345
Spikenesz (Petr. de) 405
Spikermannus (Ludolf.) 1137
Spina (Jo. a) 1035
Spirink (Nic.) 330
Spronck (Jo.) 174
Sprunck (Jo.) 141
Spurlde (Jo. a) 825
Stampelere (Wilh.) 316
Stapenius (Jo.) 680
Stapert (Laur. Vomelius) 688
Starkenburg (Nicol. a) 653
Stasius (Petr.) 1033
Stauria (Ayl. de) 154
Stechmannus (Herm.) 913
Steenberghen (Altet. de) 18
Steenwick (Rod.) 779
Stegen (Mich. v.) 1055
Steinberg (Jo. a) 1325
Steudlin (Gabr.) 919
Steyne (August. de) 505
Stimpel (Jo.) 61
Stine (Henr.) 227
Stoep (Arn.) 139
Streithagen (Petr.) 1242
Sturio (Ant.) 1185
Sturio (Godofr.) 889
Sturmius (Rud.) 1287
Sutholt (Bernh.) 1356
Suthareus (Wilh. Jo.) 1120
Swanenburgius (Otto) 1355
Swindern (Casp. a) 786
Swindern (Phil. a) 787
Swollis (Nicol. de) 628
Sylvius (Petr.) 833, 808
Sylvius (Steph.) 662
Symonis (Hugo) 219
Symonis (Math.) 302
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Symonis (Nic.) 606
Symonis (Theod.) 572
Syriocius (Jo.) 1172
Syrxman (Romb.) 1241
Syxma (Tjall.) 792
Taconis (Sam.) 842
Tadema (Dego.) 875
Taffinus (Jo.) 781
Tant (Petr.) 386
Taurinus (Petr.) 805
Taxalia (Jo. de) 134
Taymon (Corn.) 744
Techse (Walt.) 190
Tectoris (Nic.) 273
Teetlum (Ger.) 733
Teetlum (Petr.) 758
Teleconius (Wolb.) 714
Temminck (Adr.) 1425
Tengnaghel (Theod.) 151
Tenstal (Wilh.) 241
Tenwatter (Gosw.) 376
Terestein (Theod. Hadriani a) 1053
Terlonghe (Guido) 459
Terlonghe (Jo.) 458
Teschenmacher (Jo.) 1350
Teschenmacher (Petr.) 1207
Teschenmacher (Wern.) 1212
Theilingius (Jac.) 1040
Theodori (Elbertus) 1267
Theoderici (Arn.) 395
Theoderici (Jo.) 375
Theodoricus (Godofr.) 275
Thisius (Jac.) 953
Thisius (Ant.) 945
Thomas (Jo.) 790
Thome (Laur.) 72
Thome (Petr.) 228
Thomson (Rich.) 1096
Tiderici (Aemil.) 515
Tiderici (Petr.) 422
Timplerus (Clemens) 1092
Tinctoris (Heinr.) 536
Titus (Aggaeus) 647
Tollener (Heinr.) 620
Tolner (Gerh.) 455
Traiecto (Arnestus de) 309
Traiecto inferiori (Nic. de) 541
Trellemius (Regn.) 676
Tricht (Arn. de) 447
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Tricht (Jo. de) 448
Tryver (Jo.) 499
Tucher (Lazar.) 1029
Tullichius (Arn.) 877
Tuneman (Jac.) 106
Turnot (Jo. de) 95
Tuyl (Nyc. de) 164
Tycker (Gerh.) 1323
Tyderici (Tyder.) 288
Tyla (Gerh. de) 547
Tyla (Ghysb. de) 240
Unia (Franc.) 682
Urania (Car.) 904
Utenhove (Car.) 872
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Utenhove (Jo. Car.) 1339
Utenhove (Nic.) 873
Uterwick (Henr. ab) 1304
Valle (Jo. de) 512
Valerianus (Bapt) 738
Vanitzer (Herm.) 708
Vecht (Franco de) 4
Veen (Jo. de) 34
Velic (Wijn.) 68
Velsen (Gher.) 283
Velsen (Hadr.) 1298
Velsius (Just.) 657
Velthusius (Dav.) 1183
Veno (Laur. de) 1089
Verbequius (Arn.) 1085
Verheiden (Guil.) 1061
Verheiden (Jac.) 1062
Verheidius (Mich.) 1045
Vernemen (Nic.) 82
Verrutius (Hier.) 751
Vertrunen (Jac.) 456
Vessem (Jo. de) 193
Vicemius (Mich. Andr.) 762
Viersen (Matth. a) 1254
Vierssen (Gisb. a) 1402
Villici (Jo.) 499
Vinconis (Gerh. Jacobi) 165
Vischer (Corn. de) 1097
Vlamynck (Ger.) 1
Vliet (Fabian. de) 1218
Vlodorp (Wilh. de) 389
Voecht (Wilh.) 531
Voet (Gerlac.) 1259
Voet (Steph.) 138
Vogel (Joh.) 433
Vogels (Joh.) 445
Vogelsanck (Theod.) 777
Vogelsang (Ger.) 1151
Voistermannus (Jo. Aemyl.) 1202
Voit (Gerh.) 769
Volkerus (Bonnius) 785
Vomelius Stapert (Laur.) 688
Vorst (Conr.) 1100
Vorstius (Eberh.) 973
Vos (Petr.) Zie Alopetius 643
Vosbergius (Josias) 1149
Vreeswyck (Theod. a) 1354
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Vullen (Gerlac. a) 1217
Vustync (Hugo) 133
Wael (Arn. Dye) 637
Wael (Jo.) 153, 482
Wael (Jo. de) 449
Wale (Arn.) 3
Walrichemius (Jo. Dom.) 1288
Walteri (Joh.) 278
Waluisch (Henr.) 6
Warck (Rein. de) 1013
Watines (Jo. des) 1311
Wedelius (Nic.) 1299
Weden (Wilh. de) 9
Weidner (Phil. Wilh.) 1384
Welsius (Vinc.) 1064
Wemeldinghen (Petr.) 346
Werfe (Jo.) 221
Wert (Joh.) 457
Werthuszen (Jo. de) 371
Wertius (Rol.) 927
Werva (Jo. de) 539
Werva (Rath. Henr. a) 1308
Weseke (Bern.) 868
Wesembecius (Jo.) 741
Wesembecius (Petr.) 740
Wesep (Arn.) 41
Wesop (Jo. Petri de) 607
Westerwolt (Arn. 659, 828
Westerwolt (Volc.) 658, 827
Westrenen (Herm.) 416
Westrenen (Lubb. a) 1312
Weyhusen (Herm. de) 23
Wiarda (Georg.) 1111
Wiarda (Doto) 930
Wibrandi (Frid.) 337
Wicheringhe (Ger.) 1399
Widmarius (Abd.) 1320
Wierus (Jo.) 856
Wifferdingk (Jac.) 1268
Wiket (Rumold.) 463
Wilhelmi (Ant.) 1154
Wilhelmi (Hugo) 443
Wilhelmi (Isbr.) 604
Wilhelmi (Jo.) 36, 299, 410
Wilhelmi (Laur.) 327
Wilhelmi (Lubb.) 266
Wilhelmi (Ludolf.) 169
Winandi (Theod.) 1409
Winandus (Henr.) 1014
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Winbergen (Jo) 742, 730
Wingaert (Adr.) 1442
Winocus (Jac.) 851
Wiringhen (Alard. de) 490
Wise (Heinr.) 167
Wit (Petr. de) 1335
Wittichius (Chph.) 1327
Wolff (Henr.) 380
Wolff (Conr.) 776
Wolff (Jo. Frid.) 1377
Wolphartus (Chph. Joach.) 1431
Woud (Petr. Wilhelmi de) 215
Woudrichem (Barth. de) 216
Wullen (Gerl. a) 1217
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Wurdanus (Sethus Eymerus) 948
Wye (Alardus de) 115
Wye (Jo. de) 37
Wye (Marsil. de) 104
Wye (Theodr. de) 114
Wye (Wilh. de) 24
Wynckel (Raso de Gandavo, al. de) 480
Wyngaerden (Adr.) 1398
Wynter (Wilh.) 381
Wyringia (Andr. de) 404
Wyringia (Alardus de) 199
Wyringia (Heinr. de) 198
Wyringia (Ysebr. de) 195
Wyt (Theod.) 285
Wytman (Jo.) 368
Wytmen (Theodr.) 304
Wytstaet (Conr. de) 197
Xancwyc (Suederus de) 94
Xylander (Theod.) 1106
Yvonis (Petr.) 548
Zadeler (Abrah. de) 1412
Zantwyc (Rutgherus de) 189
Zaunschlifer (Jo. Alb.) Ott. f. 1387
Zelandia (Henr. de) 533
Zelandia (Jo. de) 466
Zelandia (Rud. de) 467
Zerixe (Bald. de) 409
Ziegler (Lud.) 1452
Zolleder (Alb.) 213
Zulen (Swederus de) 181
Zulen (Thielm. de) 252
Zullis (Nic de) 159
Zvelis (Frid. de) 162
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Nederlanders, Studenten te Herborn
door J.G. Frederiks.
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Dr. Ant. v.d. Linde te Wiesbaden gaf aldaar in 1882 het eerste deel van ‘die Nassauer
Drucke’ uit; de oudste van deze verscheen in 1467 en daarin komt een aantal
bijzonderheden voor, die nog meer raken dan het bibliographische; zij betreffen
inzonderheid ons Vorstenhuis en de in Nederland bekende geleerden van vroeger
eeuw. Van de nauwkeurigheid der bewerking en den rijkdom der rondgestrooide
wetenswaardigheden behoeven wij niets te zeggen, tenzij als tegenstelling met
menigen overhaasten en daarom mislukten arbeid, waarvoor immer nog een
onverflauwde liefhebberij blijft bestaan. Ons buitenlandsch Lid onderscheidt zich
boven zeer velen door een zeldzaam streven naar volledigheid, die evenredig moet
zijn aan eene uitgebreide kennis en schaars geëvenaarde werkkracht. Zoo achtte hij
tot eene volkomen beschrijving der uitgaven van hetgeen tot de Herbornsche
hoogeschool behoort noodig, dat de oude Matrikel - het Album Studiosorum - in
haar geheel afgedrukt werd, om geen enkelen uitgever, drukker, letterzetter, binder
of een hunner leerjongens over te slaan. Die Matricula beslaan 157 bladzijden, (p.
340 tot 496); ze beginnen natuurlijk in 1584 en loopen tot in 't begin van 1726. Het
hier gevolgde handschrift heet het oude, want het nieuwe, dat tot 1816 ging en 5720
namen bevatte, is spoorloos verdwenen. Met goedvinden van ons Nassausch Medelid,
deel ik de namen dergenen mede, welke uit Nederland afkomstig
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zijn, of daarop nauwe betrekking hebben, en wel met eenige ruimte van opvatting,
om eerder eenige personen te veel te vermelden, dan een enkelen over te slaan. Die
keuze eischt eene korte verantwoording.
De vermelding van vreemdelingen, die korter of langer in wetenschappelijke
betrekking tot ons land stonden, bracht ook de voorouders der zoodanigen op onze
lijst, zelfs waar de gelijkheid van den naam alleen de onderstelling wettigde, dat zij
tot een bekend geslacht behoorden. Eene afscheiding der Oost-Friezen scheen daarom
gevaarlijk, dewijl de opgaaf niet altijd duidelijk is, wanneer van landgenooten en
van stamverwanten in het Noorden gesproken wordt. Uit den catalogus der disputen
ziet men, dat het Album van Herborn evenmin alle studenten bevat, als dat van andere
universiteiten. Zoo wordt p. 265 eene disp. theol. vermeld van Geo. van Essen,
Capella Moersensis, [van Moerkapelle?], in Juni 1722. Sommige namen, als van
vorstenzonen en hoogleeraren behoefden geene nadere aanwijzing en schenen eene
nadere vermelding te kunnen ontberen; de namen van Matthaeus, Teschenmeijer,
e.a. voegen op de lijst der professoren, niet op die der kweekelingen, welke zich in
lateren leeftijd vermaard gemaakt hebben. Een enkele aanteekening tusschen de
inschrijvingen betreft de rampen van den dertigjarigen oorlog, die de vreedzame
instelling tijdelijk vernielde, en herinnert ons de daarop gevolgde pestziekte, welke
land en stad ontvolkte. Zulke gebeurtenissen betreffen wel de school, maar zeggen
van de studenten alleen, dat deze afwezig waren. De volgende aanteekeningen zijn
dus niets meer dan aanvullingen van het werk waarmede de oud-hoogleeraar Mr. J.
de Wal, de geschiedenis der wetenschap zoo gebaat heeft. Moge de erkenning der
groote waarde van dien arbeid nog in dankbare waar-
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deering blijven, als iedere universiteit haar Album door den druk tot een algemeen
eigendom zal gemaakt hebben!

A me Johanne Piscatore inscripti sunt hi: Anno Domini 1584.
Anno 1585.
1 Eggericus B e n i n g a , Frisius Orientalis.
[Den 2 Juli 1586 werd hij student te Heidelberg; zijn grootvader is de
geschiedschrijver van Oost-Friesland.]
2 Hero A t t e n , Frisius Orientalis.
Nota. Huic Heroni postea impositum est nomen Hieronymi in sacro
baptismo: quem adultus demum suscepit hîc Herbornae 15 Maji 1586,
testimonii causa assistentibus D. Doctore Caspare Oleviano, D. Bernhardo
Condertz ab Helpen, et me. [In 1587 ingeschreven te Heidelberg.]
3 Henricus C o n d e r t z a b H e l p e n .
[In de Koorkerk te Middelburg werd in 1602 een gelijknamig persoon
begraven, die 36 jaar geworden was en ruim acht jaar voor vaderland en
godsdienst gestreden had. Deze was de zoon van Dirk, en van Anna
Tamminga.]
4 Ernestus C a s i m i r u s , Comes a Nassaw-Catzenelnbogen.
5 Ludowicus G ü n t e r u s , Comes a Nassaw-Catzenelnbogen.
6 Philippus L u d o w i c u s , Comes ab Hanaw.
7 A l b e r t u s , Comes ab Hanaw.

Anno 1586.
8
9
10
11
12

Ubbo H a g g a e u s , Frisius Orientalis.
Josias E t e r i n g , Frisius Orientalis.
Walterus H e l l i n c k , Frisius Orientalis.
Sibrandus J a c o b i , Frisius Orientalis.
Albertus L i t h o c o m u s , Dusseldorpens.
[Over de Lat. Spraakkunst van dezen Steinhauer, later Rector in zijne
geboorteplaats, Dr. J.B. Kan, in Rott. Historiebladen, Geschiedk. Stukken,
662, 663.]
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1587.
13 Antonius P e r i z o n i u s , Schuttorpiens., post pastor
in comitat. Teclenburg.
[Een jaar vroeger werd ingeschreven Johannes Perizonius, Schuttorpiens.,
post pastor in comitat. Benthemica. - Antonius andermaal in 1589, als
minister verb. div.]
14 Bernardus M e i n s m a , Frisius Occidentalis.
15 Stephanus d e R e i g e r , Tubantus. Aulae Steinfurtensis magister Socin.
16 Cornelius H e y l i n c k , Antwerpianus.
17 Tido C n i p e n s i s , Frisius.
18 Daniel C n i p e n s i s , Frisius. Relegatus est.
[Indien hun naam tevens de afkomst aanduidt, moeten zij uit Oost-Friesland
komen; Vgl. hieronder op 13 Nov. 1613.]
19 Ritzius L u c a e , Frisius.
20 Viglius H a n j a , Frisius.

1588.
21 Johannes D i b b e c i u s (alias Herfeld), Dosburg.
[Henricus Dibbetius was predikant te Doesburg, van 1593 tot 1598.]
22 Bernhardus F u l l e n i u s , Meppensis.
[Predikant te Leeuwarden; grootvader en vader der gelijknamige
mathematici.]
23 Martinus G r e g o r i i , Venlonensis.
[Vgl. Nijhoffs Bijdr., N.R. 4, 344-355. Vijf jaar later kwam hij te Genève.]
24 Erasmus H a n c k r o t h , Obrister Lieutenant in Belgio.
25 Cunradus Vo r s t i u s , Coloniensis. post Theol. D.
satis clarus a Synodo Dordracena ob heterodoxiam
damnatus.
[Wij vinden hem in 1593 en 1594 te Heidelberg, in 1595 te Genève, het
volgend jaar als hoogleeraar te Steinfurt.]
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26 Joh. Severinus C y l e n a e u s , Ruremundanus.
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1590.
27 Petrus B o r n , Trajectinus.
[Kan dit Pieter Bor, Chr.z. zijn, wiens vader destijds te Rijswijk zou
gewoond hebben?]
28 Johannes D e o d a t u s , Genevensis, nunc ibid. prof.
Theol. clarissimus.
29 Arnoldus G e o r g i i , Venloinensis.
[In 1580 wordt de naam van zijn stadgenoot Mart. Goris met Gregorii
vertaald; kan Arn. zijn van elders onbekende broeder zijn?]
30 Ausonius Ay s m a , Frisius.
[Vgl. G. de Wal, De Claris Fris. JCtis, ann. p. 15; add. p. 422.]
31 Albertus A r n s m a , Frisius.

1591.
32 Georgius P a s o r , Elleranus (Nassovicus); prof. theol.
itemque linguae sanctae et graecae in hac schola
et postea Franeckerae.

1593.
33 Ludolphus R u v e r i u s , Frisius Orientalis, Jeverensis.
34 Henricus B a r l a g i u s , Frisius.
35 Goswinus G e l d o r p i u s , Frisius Orientalis.
[Nog in hetzelfde jaar vertrok hij naar Genève; hij is als predikant te
Amsterdam overleden.]
36 Johannes K l e n c k , Tillaemontanus.
37 Henricus H o b i n g i u s , Frisius.

1594.
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38 Andreas Jacobus H o e n o n i u s , Herbornens.; notarius
et scriba in patria.
39 Philippus Henricus H o e n o n i u s , Dietzensis; jur. dr.
et prof. in hac schola; postea consiliarius nassov.
Dillenburgi.
40 Johannes à M a t e n e s , aliâs Enchusen. Batavus.
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41 Gerardus C a e s a r i u s , Batavus. (Ultrajectinus).
[In 1595 te Heidelberg, 1597 te Genève. Hij wordt hier tweemaal in 1594
vermeld; eerst als Batavus, daarna als Ultrajectinus.]
42 Philipp N i e s , Niderscheltanus; pastor in Belgio.
43 Johannes Cunradus K l e n c k , med. Dr.
44 Gerardus H a c h , Leodiensis.

1595.
45 Henricus C l e m e n s R o s e u s , Hollandus; Pastor
Hagae Comitum.
[Sedert 1607. Weinig bekende bijzonderheid uit de beweeglijke studiejaren
van Wtenbogaerts beschermeling.]
46 Daniel M a n g e r u s , Wetteranus Hessus; Scriba Sigensis.
47 Ambrosius G e r h a r d u s , Hardervicensis.
48 Engelbertus Te s c h e n m a c h e r u s , Elverfeldensis,
med. Dr.
49 Laurentius d e S i l l e , Antwerpiens.
[Fiscaal der XXIV; Brandt, Hist. der Rechtspleginge, 4, houdt hem voor
een' Gelderschman.]
50 Johannes Te s c h e n m a c h e r , Elverfeldensis, med. Dr.
51 Johannes à D o r t h , Zutphaniensis; in Belgio praeses.

1596.
52 Lambertus A d i e r u s , Frisius occidentalis, Leovardiensis.
53 Joannes R h o d i u s , Grunningensis.
[Volgens zijn dispuut de extrema unctione, was hij Groning. Fris. Te
Herford studeerden evenzeer jongelieden uit de Nederl. stad, als uit de
gelijknamige plaats in de Wetterau, doch dit wordt niet altijd
onderscheiden. Den 9 Oct. 1604: Jodocus Rhodius, Herborn., nunc civis
Genevensis, en in 1592 Johannes Rod, sece Rhodius, Herbornensis, pastor.]
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1597.
54 9 Aprilis. Petrus D e s c h e n m a c h e r , Elberfeldensis
Montanus; med. Dr.
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55 9 Apr. Martinus S c h i c k h a r d u s , Sigenensis.
[Later hoogleeraar in de rechten; zie op 4 Juni 1620.]
56 25 Maii. Aegidius H a r c k e n , Frisius Orientalis.
57 4 Julii. Adolphus Ve n a t o r , Duisburgensis.
[Zijne afkomst en deze inschrijving op den tijd, dat De Jager gewoonlijk
geacht wordt zijn ambt te Alkmaar te aanvaarden, zijn vermoedelijk nieuwe
gegevens. In 1594 M. Eberhardus Venator, Rüschenheimensis; pastor.]

1598.
58 8 Maji. Andreas F a r e n h e i t , Borussus.
[Den 23 December van hetzelfde jaar verdedigde hij onder Ant. Matthaeus
zijne Theses ex titulo inst. De Nuptiis.]
59 2 Aug. Stephanus D o u s a , Hollandus. Satrapa in
Nortwigh.
[Door den dood zijner oudere broeders, volgde hij zijn vader als heer van
Noordwijk op, gelijk ook uit de Poëmata van Heinsius blijkt.]
60 2 Aug. Leonhartus C a s e m b r o t u s , Hollandus; consiliarius et agens in patria.
61 8 Sept. Johannes N e o m a g e n s i s .

1599.
[Anno (15)99 calendis Maji pars scholae Sigenensis translata est Herbornam.]
62
Philippus N i e s , Niderscheltanus Nassovius, ex aula
generosi nostri domini ad studia sua continuanda
huc rediit; pastor in Belgio.
[Reeds in 1594 ingeschreven, zie n0. 42 hierboven.]
36
64

Gerardus P e t r i , Frisius Orientalis.
Theodorus Vo r s t i u s , Coloniensis.
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1600.
65 15 Oct. Franciscus d'O r , Antverpiensis. E paedagogeo exemptus.
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1601.
66 15 Jan. Johannes C o i t s i u s , Geldrus.
[Ook Coetsius, Coets; pred. te Nijmegen. Uit zijne inschrijving als student
te Heidelberg, 20 Febr. 1603, ziet men, dat hij te Nijmegen geboren was.
Op den titel van zijn dispuut De Sacramentis, heet hij ook Borculoënsis
Geldrus.]
67 12 Martii. Adamus N e u h o f i u s , Gruningensis.
[Is volgens den titel van zijn dispuut uit de Wetterau.]
68 18 Apr. Antonius W i l h e l m u s , Leowardiensis Frisius.
69 18 Apr. Henricus M e i l i n c k , Borckuloënsis.
70 24 Apr. Philippus K l e n c k i u s , Dillenberg.; Cellarius
Nassovicus in Kirpurg. [Palts].
71 24 Apr. Ernestus K l e n c k i u s , Dillenberg. Secretarius, postea quaestor comitis Ernesti Casimiri in Nassaw.
72 29 Apr. Eberhardus G o d o f r e d u s , Ultrajectinus.
[Een jaar vroeger te Heidelberg ingeschreven.]
73 Juli M. Gilbertus J a c c h a e u s , Aberdonensis Scotus.
Jul. post. prof. hic extraord. nunc ordinarius
in acad. Leydensi.
74 2 Oct. Henricus P u l e m a n u s , Vordensis.
[Is hij afkomstig uit Verden of geboortig van Vorden?]

1602.
75
76
77
78

8 Martii. M. Haloïnus G o t h o f r e d u s , Ultrajectinus.
12 Mart. Jacobus d e G o l d t s t e i n , Geldrus.
21 Mart. Theodorus a b O m m e r e n , Geldrus.
3 Maji.Henricus A l t i n g i u s , Embdanus Frisius,
prof. theol. Heidelbergensis; juniorum principum palatinorum praecept.; prof. post
Groningensis.
79 Maji. Salomon d e T i e f f r i e , Flandrus.
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1603.
80 22 Juni. Habelus H e r m a n n i filius, Frisius.
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81 27 April. Henricus B o ö t i u s , Veteraquinas.
[I. het Album van Genève, 2 Mei 1605, heet hij alleen Batavus; misschien
kan de aanwijzing van Oudewater als zijne geboorteplaats dienen om hem
te onderscheiden van een' kennelijk jongeren naamgenoot onder
predikanten in de eerste helft der zeventiende eeuw. Vgl. op 16 Oct. 1671.]
82 Jacobus S c h i c k a r d u s , Sigenensis. Consiliarius
Trenbanus in provincia Groningensi vel Omlandica.
83 Ico H a g a e i , Frisius.
84 Hobius a b A l w a , Frisius.
85 Phocas K o l d t , Frisius.
86 Hermannus L o d e n i u s , Frisius.

1604.
87 18 Juli. Johannes S a r t o r i u s , Leowardiensis Phrysius.
[Reeds 29 Oct. 1604 te Genève.]
88 Casparus M e n a c h u s , Gruningensis.

1605.
89 19 Apr. Theodorus B a d i u s , Hamonenses.
90 7 Maji. Matthias Q u a d d e W i c k e r a d .
[Vgl. v.d. Aa, Biogr. Wdb. Q, 543.]
91 Calendis Julii, Rector Scholae Herbornensis renunciatus est Antonius M a t t h a e u s , J.U.D.
92 26 Apr. Bernhardus J u l s i n g h , Gruningensis Frisius.

1606.
93 Die octavo Januarii, [dn: doctore Antonio M a t t h a e o Marpurgum evocato in professionem pandectarum et rectoratum simul, surrogatus et], Rector scholae Herb. renunciatus est Phil. Henricus
H o e n o n i u s . J.U. Dr.
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94 Petrus Te s c h e n m a c h e r , Elberfeldensis, pastor
Embricensis, (Vgl. n0 104) non fuit Petrus sed
We r n e r u s .
95 2 Maji. Stefanus Q u a d à W i c k r a d , Juliacensis.
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96 3 Maji. Johannes A g r i c o l a , Esensis Frisius.
97 26 Maji.Jacobus S c h o t , Middelburgicus Hollandus.
[De naam van zijn bekend geslacht is Scotte.]
98 Casparus S i b e l i u s M o n t a n u s . Pastor Daventricensis; scriptis celebriss.
99 Johannes Henricus à B l u m e n t h a l , Geldrus.
[15 Maart 1597, Gerhardus B l u m e n t h a l , Tecklenburgensis.]
100 Abrahamus T h o r e n i c u s , Frisius orientalis.

1607.
101 >Gerhardus D o r n s e i f f e n , Halberensis.
[Geb. 1585, † 1666; zijn overgrootvader en grootvader waren burgemeester
te Siegen, zijn vader was geneesheer te Halver; hij zelf en zijn zoon
bekleedden daar het ambt van Rechter; van hem stamt de Nederlandsche
tak af.]
102 7 die Julii. >Joannes B i s t e r f e l d i u s , scholae Rector
renuntiatus est Sigenae. Obiit in Synodo
Nationali Dordrechtianâ in Hollandiâ.
103 3 Oct. Godefridus P a m p o , Loenburgensis, theol.
stud. conrector Zutphaniae.
[Hij werd daar meester in de tweede school, quintae classis, op een
tractement van ƒ 150.- en in 1659 vervangen ob impotentiam.]

1609.
104 M. Wernerus Te s c h e n m a c h e r , Elferfeldens.
[Volgens den titel van Magister, dien hij in Febr. 1609 te Heidelberg
verwierf, waar hij sedert 1607 studeerde, moet hij dezelfde zijn met den
schrijver der Annales Cliviae.]
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1610.
105 Juli. Christianus L o e c a e t , Doesbergensis.
106 4 Oct. Otto Z a u n s c h l i p f f e r (sic), Braunsfelsianus,
pastor Groninganus.
[Hij kwam in 1645 uit Amersfoort naar Groningen en overleed in 1678,
84 jaar oud. Bracherus, bl. 12.]
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107 4 Oct. Jodocus R e i f f e n b e r g e r u s Heigeranus, j.u.
D. et prof. Rintelius et Franekerae, ubi obiit.
[Den 1 April 1615 is te Heidelberg ingeschreven Justus R., Heieranus
Nassovius; zijne geboorteplaats Hegera ligt bij Dillenburg. Is hij dezelfde
als deze Jodocus, gelijk uit de bijgevoegde aanteekening moet afgeleid
worden, dan is de inschrijving te Herborn eene vroeger onbekende zaak.]

1611.
108 30 Martii. Joannes A m o s , Nivmizensis.1
[Noot van Dr. Ant. v.d. Linde.]
109 10 Apr. Georgius C l a p h a u e r , Borcolocensis, Geldrus.
[Hij was predikant te Terborg, 1613 tot 1626 en daarna te Lochem. In het
Heidelbergsche Album, Oct. 1610, heet hij slechts Geldrus.]
110 11 Apr. Otto B a d i u s , Coloniensis.
[Kwam in 1620 uit Gulikerland te Amsterdam, en stierf er in 1664. In
1585 werd ingeschreven: Johannes, sive Arnoldus, Badius, Roedingensis,
pastor in ecclesia privata Coloniensi; - deze Johannes Badius. Coloniensis,
ingeschreven gedurende het schooljaar 1609-1610, kan de vader van Otto
zijn.]
111 9 Maji. David d u M o r t i e r .
[In zijne disputatio logica De modo definiendi, Herborn, 1612, en zijne
Theses theologicae De Gubernatione mundi, aldaar, 1613, heet hij Batavus,
of Belga. David du Mortier, Haga-Hollandus, werd 5 Maart 1613 te
Heidelberg student, en moet later aan de Latijnsche school te Nijmegen
werkzaam zijn geweest.]
112 1 Oct. Hermannus a b H e l l , Zütphaniensis.
[Vermoedelijk de zoon van den Zutphenschen burgemeester Harmen van
der Hell, en alzoo behoorende tot een geslacht met bekwame en
invloedrijke regeeringspersonen.]
113 1 Oct. Folckerus J a c o b i , Groninganus Frisius.
1

Der berühmte C o m e n i u s , wonach ein datum seiner biographie (vgl. Allg. Deutsche Biogr.,
IV, 1876, s. 431) zu berichtigen ist. - v.d.L.
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1612.
114 ult. Apr. Johannes Georgius P i s c a t o r , (Johannis
Fil.), Sigenensis Nassovicus. Verbi divini
minister in Veluvia ter Borch.
[Hij stond te Terborg, in de Graafschap, 1637 tot 1668.]
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115 7 Maji. Zacharias G e i s l e r u s , Gröningensis.
116 Ego M. Henricus G u t b e r l e t h Hersfeldianus, die
2 Julii Rector scholae Nassov. Herborn. proclamatus.… (Factus est Rector Scholae Hammonensis in Westphalia; deinde vocatus est Daventriam,
etiam ad Scholae rectoratum, ubi adhuc vivit h.a.,
1627 obiit).
117 12 Oct. Gerhardus We e s , Geldrus.
[In zijne Disp. politica, Herborn 1613, wordt hij Gerh. à Wees,
Batavo-Geldrus genoemd.]

1613.
118 19 Apr. Matthias P a s o r , Herborn., S. Th. D. et
Prof. Groning.
[Zie de belangrijke aanteekening van prof. J. de Wal in de Mededeelingen,
1865, bl. 165-167.]
119 15 Maji. Johannes Te s c h e n m a c h e r , Elferfeldensis, promotus ex paed.
120 13 Nov. Nico!aus P e t r i , Frisius Orientalis Knippensis, stud. S. theol.

1614.
121 2 Mart. Jacobus W i j f f e r d i n g , Zwolla-Batavus, ss.
theol. stud.
122 6 Maji. Conradus V i n k i u s , Geldro-Erkelensis, stud.
phil.

1615.
123 16 Febr. Philibertus Ve r n a t , Holandus.
[Ondertrouwd te Amsterdam, 12 Juni 1626, Filibert Vernat, van Delft,
ridder, wedr. Jennetie van der Meyde, wonende tot Rijswijk, Susanna
Huysmans, van Amsterdam, met.… Huysmans en Anna van Valckenburch,
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haer moeie en zuster. Door dit eerste huwelijk was hij verwant aan
Constantie Bartolotti, de voordochter van Hooft, en zoo aan den jongen
Constantijn Huygens, die zijn naam dikwijls in zijn journaal vermeldt;
door het tweede aan de echtgenoote van Cats.]
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124 27 Apr. Jacobus C r a s , Hochstadiensis-Nassovicus.

1616.
125 Bocoldus S a n t e n u s , Hollandus.
[Beukel van Santen, uit Delft.]
126 Gabriel Ve r n a t , Delphensis-Holandus.
127 Jo. Bernhardus Z a u n s c h l i p f f e r , Gridellensis.
128 Petrus Ve r n a u t , Holandus.
[In het laatst der zeventiende eeuw vond Mr. J. Soutendam den naam
Vernatti te Delft vermeld, doch niet meer dan den naam. Volgens dezelfde
hulpvaardige mededeeling, kan bij deze Vernat's niet de inschrijving van
1686 behooren, gelijk daar ook aangeteekend is.]

1617.
129 3 Oct. Johannes C r a t o Wo l f a r t , Lasphensis, medicus Hagae-comit.
[In 1710 ontmoetten wij nog een theologant Cratho, maar deze
geneeskundige uit Laasphen, aan de Lahn gelegen, heeft in Den Haag niet
veel sporen nagelaten.]

1618.
130 29 Mart. Johannes C a m p , Leowardiensis, jur. et politices stud.
131 29 Mart. Johannes H a c h t i n g i u s , Leow. Frisius,
theol. stud. prof. logicae Franequerae.
[Camp en Hachting werden den 29 Sept. 1618 te Heidelberg ingeschreven.]
132 Johannes M a t t h e u s , med. Dr. et professor in rectorem Scholae Nassovicae electus et 2. die Julii
An. 1618 publice proclamatus, sequentium studio-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

sorum nomina inscripsit. (Obiit hic Herbornae Nassoviorum Anno Domini 1621. sepultus, ut voluit,
in coemeterio extra urbem, circa pentecosten).
133 2 Juli. Lambertus G r e g o r i , Arnhemio-Geldrus.
[Van dezen bekenden Lambert Goris, is te Herborn eene Disput. juridica
gedrukt, volgens het tijdvers op den titel in 1620.]
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134 Johannes C o r n e l i i , Noviomus Geldrus.
[Zijne Disput. philos. De intelligentia, Herborn, 1620, geeft geene nadere
aanwijzing omtrent hem.]

1619.
135
136
137
138

Hunoldus Ta e s c h e n m a c h e r u s , Elberfeldensis Montanus.
Antonius M a t t h a e u s , Herbornensis.
Paulus E s p e l i u s , Leidensis Hollandus.
Martinus S c h i c k h a r d u s , U.J.D. et professor
Scholae Nassovicae Herbornensis Rector electus,
et quarto die Julii An. 1620 more recepto publice
proclamatus … (Vocatus est Daventriam ad prof.
Juris ubi obiit.)

1621.
139 Tobias A n d r e a e , Braunsfelsensis Solmensis. Historiarum, et linguae graecae professor in acad. Groning.
140 26 Oct. Jacobus a b O s t e r w y c k , Delphensis- Hollandus.
[Vader der beroemde bloemenschilderes Maria, die op zijne eerste
standplaats Nootdorp geboren werd.]

1622.
141 A me Georgio P a s o r e , Rectore, in album studiosorum relati sunt sequentes; 4 Julii 1622 coepit
Rectoratus meus. (Vocatus Franeckeram etc. factus
professor linguae graecae A.D. 1626.)
142 10 Oct. Johannes Georgius H o e n o n i u s , Herbornensis.
143 10 Oct. Philippus Z a u n s c h l i f e r u s , Braunsfelsensis, apud illustrissimum Comitem Hanoviae fisci praefectus.
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144 10 Oct. Philippus S c h i c k a r d u s , Sigenensis.
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1623.
145 2 Maji. Johannes Henricus A b e r e s c h , Dierdorfensis, Widanus.
[Verschillende inschrijvingen te H. geven vroegere inlichtingen aangaande
dit geslacht van geleerden, welks geschiedenis men gewoonlijk met den
Middelburgschen Rector laat beginnen.]
146 16 Junii. Johannes Nicolaus Rulicius, Kirchpergensis,
sacr. lit. studiosus. Pastor Heidelbergensis et Amsterodamensis.
[Hij schreef Rulitius; over zijne sterke afwisseling van standplaatsen, vgl.
de lijst in Wagenaar, Amsterdam, 80, 7, 487].
147 19 Dec. Jodocus R e n b a c h , Harlem-Batavus.
148 Erasmus H o e n o n i u s , Dilleb., st. jur., postea miles
in Belgio, item sub rege Daniae, tandem inter
alios lectus à Venetianis in urbe Amstelodamensi:
quorum signa e Batavia secutus naufragio in Oceano
Cantabrico submersus ao. 1631. Vgl. 1627 n0 151.

1625.
149 12 Juli. Jacobus B i z o u , Aquisgranensis, postea
pastor gallicus Trajecti ad Mosam.
150 Cunradus M a t t h a e u s , Herbornensis, Medicinae studiosus Dr. et professor medicinae Groninganus.

1626.
Anno 1626, 20 Augusti, incendium, a duobus militum Caesareanorum famulis excitatum, absumsit
aedes huius oppidi ducentas: quas inter curia et
templum extra urbem fuêre. Incendium hoc immane non multo post excepit pestis: quae scholam
ita dissipavit, ut toto semestri hyberno annorum
1626 en 1627 mera hic loci fuerit solitudo. Mense
demum Aprili schola caepit se recolligere.
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1627.
151 Apr. Philippus Henricus H o e n o n i u s , Dillenberg., juris studiosus, postea miles in Belgio,
tandem Signifer sub generosissimo nostro
Comite D. Ludovico Henrico in Nassaw
in exercitu regiae Majestatis Suecicae; in
oppugnatione Ruffaci Alsatiorum oppidi an.
1634 nonis Febr. occubuit. (Vgl. 148)

1628.
152 Philippus Henricus M a n g e r u s , Dillebergensis, Archigrammatus Dillaebergensis.
153 Jodocus H o e n o n i u s , Hernbornensis, aulae praefectus illustrissimae comitissae à Zinzendorf.

1632.
154 9 Oct. Eberhardis R a w , Sigenensis.
[Evenals wij hierboven een' Cras, uit het Nassausche ontmoetten, denken
wij thans aan Sebald Rau, die van Herborn was].
155 Circa finem huius anni [1634], et annis insequentibus tres gravissimas, horrendas et deplorandas
illustris haec schola perpessa est calamitates et
afflictiones. Unam ex hostilibus tum temporis impressionibus, per quas schola nostra miserrime devastata et dissipata, juxta et urbs diversis vicibus
ita depraedata et direpta, ut fere omnes cives reipublicae huius literariae sicut et urbis, tristissima
fuga sibi consulere, saluten unicam quaerere, ac
disgregati in loca tuta tumultarie atque perturbate
sese recipere coacti fuerint. Alteram ex peste aut
lue contagiosa, quae ao. 1635 taliter hanc urbem
invasit, ut professorum, praeceptorum et studiosorum numerus per hanc ab hac luce substractorum
ad unum atque alterum usque fuerit imminutus.
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Tertiam ex disturbatione cruentâ coenobii Trydonis [het klooster Thron bij Werheim in de Wetterau], quâ provectus Scholae ita coangustati, ut
paucis reliquis professoribus et collaboratoribus salaria annua numerari non potuerint. Quae ipsa clades huc usque proh dolor duravit, ut hactenus
diu speratae recollectioni locus haud datus fuerit.
Deus T.O.M. clementissime tum docentium tum
discentium studiis ac laboribus inposterum benedicat et nominis sui reverendi gloriam, Ecclesiae
scholaeque amplificationem (sic). Amen. Amen.
156 Anno Christiano 1638. 13 Julii Scholae patriae Rector publice renunciatus est Georgius Corvinus, Eloquentiae et historiarum professor, et toto Rectoratus huius decursu deploranda hic loci fuit solitudo,
propter decumanos belli fluctus, et summam omnium redituum Scholasticorum penuriam. Deus
tandem ecclesiae suae misereatur, et hanc scholam
clementer restauret.

1640.
157 20 April. Antonius H o e n o n i u s , Dillenb. 17/27
Aprilis anno 1641 abiit in Belgium et
in occupatione Castri Gennep in exercitu statuum Provinciarum Unitarum
miles fuit. postea ad studi rediit annoque sequenti Franekeram se contulit,
ubi literarum studiis etiamnum incumbit.
158 Hoc anno (1640) sicut et antecedentibus per totius
Germaniae πανωλε ριαν et hujus Nassoviae provinciae
miserrimum et magnopore deplorandum statum et
assiduas irruptiones et depraedationes hostiles magna
fuit loco studiosorum penuria, exercitia collegiorum
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et disputationum et collationum plane conciderunt.
Omnipotens Deus velit denuo oculos misericordiae
ad nos hoc in oppido versantes et scholae huic
ministrantes convertere: mala sontica avertere et
pristinum decorem et libertatem restituere.

1645.
159 12 Junii. Groninga huc accessit Johannes G e o r g i u s ,
Pastor Herbornenis, philosophiae studiosus.

1648.
160 13 Oct. (stili veteris). Adamus R e i t z i u s , Grueningensis pastor Umbstadensis in Palatinatu.
[Kunnen wij hier een stamvader van den Terborgschen kostschoolhouder
en diens zonen, de meer bekende rectoren, ontmoeten?]

1649.
161 13 Oct. Johannes Te s c h e m a c h e r u s , Elberfeldensis.

1650.
162 24 Aprilis. Fridericus d'O r v i l l e , Haga-Batavus.
163 24 Aprilis. Joh. Joachimus d'O r v i l l e , Haga-Batavus.
Consiliarius Buedingensis nunc Hassiacus.
[Deze beide Hagenaars behooren tot eene vroegere generatie, dan de
geleerde Hamburgsche broeders, wier familie uit Provence afstamde. In
het Heidelbergsche Album, op 23 Nov. 1652, worden zij met nog een
derden broeder, Jacobus ingeschreven].
164 8 Oct. Sebastianus S c h e l k e o s , Francofurtensis postea Franekeranus. nunc J.V.D. et professor
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Sylvaeducensis.
[Lees Schelkens; zijne biografen maken melding van zijn verblijf te
Herborn. In 1653 vinden wij hem te Heidelberg.]

1653.
165 Gisbertus D e u k , Ultrajectensis.
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166 Petrus S c h u g l , Ultrajectensis.
[Lees Schuyl. Een jaar later kwam hij te Heidelberg.]
167 Johannes Albertus Z a u n s c h l i f f e r u s , Solmensis.

1654.
168 Jacobus S w a r t t e , Groninga Frisius urbis patriae
senator, obiit 1671.

1656.
169 Joannes Jacobus K l e n c k i u s , Herbornensis.
170 Unico M a n n i n g h a , Omlandus.

1658.
171 Johannes Philippus Z a u n s c h l i e f f e r u s , Hanovicus.

1659.
172 10 Oct. Nicolaus Ve d e l i u s , Daventriensis, sacrosanctae theol. st.
[Vgl. de aanteekening van prof. J. de Wal, Mededeelingen, 1865, bl. 237,
238].

1660.
173 23 Maji. Johannes S w a r t t e , Groninga Frisius.
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1662.
174 Rodolphus S i c k i n g h e , iurisprudentiae stud. Groningha, Omlandus.
175 Peter S i c k i n g h e , iurisprudentiae stud. Groningha
Omlandus.
176 Joannes S i b e l i u s , studiosus theologiae Groningha
Omlandus.
[In 1595 ook een Joh. Sibelius, Freudenbergensis].
177 Joannes M e n s i n g a , studiosus juris, Groningha Omlandus, professor eloquentiae Teutoburgensis post
Groning.
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178 Aioldus C r o m h o l t , juris studiosus, Groningha Omlandus.
179 Theodorus M e y n a r d i , Gronningo Omlandus Frisius.
180 Bronno H e l m h o l t , Groningo Frisius.

1663.
181
182
183
184

26 Junii. Wesselus C o m m e n s e s , Groninganus Frisius.
Adolphus Christianus Spisius, Groningensis.
Johannes S w a r t t e , Groningensis Frisius.
Nicolaus W i l s , Groninga-Frisius, J.U.D. et causarum patronus in patria.

1664.
185 14 Oct. Georgius Fridericus A b r e s c h i u s , Dierdorphensis Wedanus, philosophiae studiosus.
186 14 Oct. Johannes Wilhelmus M a n g e r u s , Dillenbergensis, philosophiae studiosus, pastor
Eisemrodensis, ubi obiit.

1665.
187 27 Apr. Daedo Allardus H u n i n g a , Groninga Omlandus.
Tusschen 5 Oct. 1666 en 10 Apr. 1667.
188 Johannes Eberhardus R a w , Sigenensis, pastor in
Raedgen, exinde in Holtzklaw, novissime Inspector Wehrdorfensis.

1669.
189 15 Julii. Andreas H o e n o n i u s , Herbornensis.
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1670.
190 4 Maji. Otto Philippus Z a u n s c h l i f f e r u s , Hanoviensis, J.U.D. et professor eiusdem in
Academia Marpurgensi.
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191 19 Junio. Philippus Conradus Z a u n s c h l i f f e r u s ,
Hanov.

1671.
192 3 Mei. Johannes Jacobus P a s o r , Herborn. U.J.D.
et professor ordinarius in Academia patria.
Secretarius et Bibliothecarius.
193 14 Aug. Johannes Henricus M a n g e r u s , Dillenburgensis Haegerae pastor primarius.
194 14 Aug. Georgius Wilhelmus H o e n o n i u s , Herbornensis.
195 16 Oct. Carolus Gerardus B o o t , Vororaquinas (sic)
juris studiosus.
[27 Sept. 1628, Caspar Rudolphus Bootius, Hanoviensis, phil. stud. doch
Henricus Bootius, die op 27 April 1603 vermeld is, heet daar Veteraquinas,
zoodat deze en Carel Gerardus beide van Oudewater zullen zijn, en
Vororaquinus eene fout is].

1672.
196 11 Oct. Johannes Henricus P a s o r .

1682.
197 12 Oct. Wilhelmus Ludovicus H o e n o n i u s , Herbornensis, 5 albos, utriusque juris licentiatus et syndicus huius civitatis, nunc
consiliarius Schauenburgensis.

1686.
198 Apr. Johannes B o u r n a t , Dicensis Delphinas.
[Is wel afkomstig uit Dauphiné, misschien uit Die].
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1687.
199 Gerhardus F o c k , Noviomagensis.
200 Wilhelmus A b r e s c h i u s , Bivernensis Wedanus.
201 Johannes Gothfridus Te s c h e n m a c h e r , montensis
Elberfelda.
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202 Johannes Antonius Vo o r s t i u s , Ternatensis Batavus.
[Blijkens zijn Specimen de Millennio ligato draconis, Herborn, 1689, was
hij theologant].
203 Johannes v a n d e r H a g e n , Lugduni-Batavus.

1688.
204 5 Oct. Wernerus L a c h , Stolbergâ Juliacensis, Pastor in Bergen op Zoom.

1689.
205 7 Apr. Georgius R i s i u s , Batavia Andus (sic).
206 Abrahamus Te s c h e m a c h e r i u s , Elverfelda-Mont.
ex Acad. Marpurg.

1690.
207 24 Julii. Johannes Jacobus C h u n o , Heidelbergensis,
secretarius legati Belgici ad portam Ottomanicam,
modo consiliarius ecclesiasticus Palatinus.

1693.
208 23 Maji, Jacobus Z o l l i c o f e r u s , Sangallensis, SS.
theologiae studiosus, 7 albos, 4 d.
[In de familie Hoefnagel, waartoe ook Huygens behoorde, komt ook een
S. voor; ze zullen hun naam ontleenen aan Solichhoven of vandaar
afkomstig zijn].
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1695.
209 3 Oct. Abrahamum T r e l l o n t , Hagâ-Batavum.

1699.
210 13 Oct. Johannes Petrus M a n g e r u s , Bonwatensis
Solmaeus.
[In 1584 werd reeds ingeschreven: Wilhelmus Mangerus, Wetteranus, jam
secretarius Dillenburgensis].

1700.
211 2 Jan. Johannes R y h e r u s , Amsterdamus Batavus,
J.V.D.
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1701.
212 26 Apr. Wilhelmus Henricus M a n g e r u s , Eisemrodensis, pastor Fischelbacensis.

1704.
213 Johannes Goswinus Eberhardus A l s t e i n , Unna Westphalus, pastor germanicus Amstelodamensis.
[Wagenaar, Amst., 7, 493. Van 1719 tot zijn' dood in 1740].

1707.
214 6 Oct. Philippus Henricus M a n g e r , Heigeranus.

1708.
215 11 Oct. promotus Johannes Philippus M a n g e r u s ,
Eysemrodensis Nassovicus.
[Andermaal deze naam, 9 Januari en 8 Mei 1710].

1710.
216 9 Jan. Johannes Philippus M a n g e r u s . Promotus die 8
Maji ad lect. publicas.

1714.
217 26 Oct. Johannes Jacobus M a n g e r , Eysemrodensis
Nassov.
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1716.
218 16 Apr. Gothofredus I s h e i m i u s , Grueningensis.
219 26 Oct. Johannes Zacharias H e l l e r , Grueningensis.

1717.
220 14 Apr. Friderich Ludwig A b r e s c h , von Braunsfels,
nunc Rector paedogogei Zwollensis, scriptis clarus.
221 30 Apr. Johannes Christianus M a n g e r , Haegeranus.
222 12 Junii. Johannes Wigandus H o e n o n i u s , Herbornensis.
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223 14 Oct. Fridericus Wilhelmus d e M o t z f e l d t , Geldrus.
224 14 Oct. Christianus Augustus a M o t z f e l d t , Geldrus.
N.B. Numerus omnium huc usque in hanc matriculam
receptorum (d.i. tot 26 Oct. 1717) se extendit
ad - 3409.

1718.
225 10 Juni. Abrahamus K o e n e n , marcoduranus, nunc
nobilis et praeses dicasterii clivensis.
[9 Oct. 1632, Franciscus Koenen, Muelheimensis Montanus].

1719.
226 Nicolaus G u e r t l e r u s , N.F. Daventriensis. Pastor
Sigenensis aulicus primus in Nassavia Catimelibocensi superintendens, quem secutus est J.H. Schrammius, praeceptor
discipulorum.
227 16 Oct. Fridericus G u r t l e r u s , Daventriensis.
[Nicolaas Gürtler Nic.zoon, moet te Basel geboren zijn; schoon hij 45 jaar
telde toen hij te Deventer kwam, kan zijn zoon Nicolaas daar geboren zijn
en ook deze Frederik].
228 Oct. Sebaldus Godofredus M a n g e r u s , Haegera
Nassovicus, nunc pastor apud Harlemenses in Belgio.
[Hij was predikant en hoogleeraar te Maastricht; zijn zoon en kleinzoon
stonden te Haarlem].

1723.
229 13 Febr. Bernard P a g e n s t e c h e r , Groninganus.
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[Van het Bentheimsche geslacht der professoren; Bernard stierf als rector
te Alkmaar].
230 20 Maji. Hermanus U p m e j e r , Groninganus, Batavus, ex Athenae Lingensi.
[In 1657 werd zijn naamgenoot als Med. Licentiatus, van Hamm beroepen
tot rector te Zutfen en in 1669 te Groningen; diens zoon werd theol. dr. te
Groningen en predikant te Eelde, waar hij 175. overleed.]
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1724.
231 Ipsis Kalendis Juniis. Johannes Jacobus R e i z i u s ,
Groningensis, e privata institutione.

1725.
232 12 Kal. Decembr. Philippus Henricus H o e n o n i u s ,
Herbornensis e schola Holtzappelensi.
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Middelnederlandsche Rijmspreuken. Uit een oud Brusselsch
handschrift van de Koninklijke Bibliotheek als vertaalde verzen van
Freidanks Bescheidenheit aangewezen en toegelicht door Dr. W.H.D.
Suringar.
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Ein guter Theil des hochteutschen F r e i d a n k ist in die niederländische
Spruchdichtung übergegangen, wahrscheinlich durch Vermittelung
niederrheinischer HSS. seit dem Anfang des 14 Jahrhunderts.
MONE, Uebersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. S.
304.
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De Koninklijke Bibliotheek te Brussel bezit, onder hare talrijke letterkundige schatten,
een hoogst belangrijk handschrift in groot 40 formaat, dat weleer door Prof. Serrure
(Vaderl. Museum III. 139) genoemd werd ‘eene der rijkste bronnen voor onze
middeleeuwsche letterkunde’; gelijk daarvan ook reeds vroeger in den Catalogus der
Bibliotheca Hulthemiana (VI. 45. n. 192) gezegd was: ‘Ce volume forme à lui seul
une véritable anthologie pour la poésie flamande des XIIe, XIIIe et XIVe siècles.’
Dat zulk eene hooge lofspraak niet onverdiend aan dit HS. toegekend is, zal men
gereedelijk toestemmen, als men verneemt, dat daarin niet minder dan 210
onderscheidene stukken staan - 185 in verzen, de overige 25 in proza - die in
verschillende tijdschriften door Angillis, Blommaert, Hoffmann, Mone, Serrure,
Snellaert en Willems door den druk zijn bekend gemaakt; zoo als dit zeer nauwkeurig
is opgegeven door Serrure t.a.p. met aanduiding van de werken, waarin elk van die
stukken gevonden wordt: aan welke lijst echter behoort te worden toegevoegd, dat
later nog een achttal gedichtjes - die men in Belgie gemeend had om bijzondere
redenen liefst ongedrukt te moeten laten - uitgegeven is door Dr. E. Verwijs in het
boekje, getiteld: Dit sijn X goede boerden ('s-Gravenhage 1860.)
Tot de vroegst uitgegeven stukken behooren drie verzamelingen van
Middelnederlandsche Rijmspreuken - in
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boven vermelden Catalogus genoemd ‘Trois Collections de Proverbes rimés’ waarvan de eerste in 1837 door Willems werd uitgegeven in het Belg. Mus. I. 101-136;
de tweede door denzelfden in 1842. ibid. VI. 184-212; de derde in 1858 door Serrure
in het Vaderl. Mus. II. 176-195; welke laatstgenoemde geleerde er zich over beklaagt
dat Willems eene verkeerde manier van uitgeven gevolgd heeft en meermalen het
HS. slecht heeft gelezen, waarom hij vermeent dat de beide eerstgenoemde
Spreukenverzamelingen wel op nieuw zouden mogen gedrukt worden1.
Hoezeer die opwekking van Serrure wel reeds meer dan 25 jaar ter algemeene
kennis gebracht is, heeft echter niemand zich tot dus verre geroepen gevoeld de taak
eener verbeterde uitgaaf te ondernemen, zoodat de toestand van deze geschriften
thans nog even gebrekkig is als die bij hunne verschijning is geweest. Alleen werd
in 1883 eene kleine bijdrage geleverd door Prof. Ve r d a m in het Tijdschrift v.
Nederl. Taal- en Letterk. 3e Jaarg. bl. 177-188 onder het opschrift Over twee
Spreukenverzamelingen uit het Hulthemsche Handschrift, waarin deze geleerde
dezelfde grieven, als door Serrure geopperd waren, tegen

1

S e r r u r e schrijft aldaar: Willems heeft de spreuken noch van de eene, noch van de andere
verzameling uitgegeven, zooals ze zich in het handschrift op elkander volgen. Hy heeft eerst
al de tweeregelige, dan de vierregelige, dan de zesregelige, enz. byeengebracht. By deze
rangschikking heeft men niets gewonnen. - Jammer is het dat Willems hier en daer het
handschrift slecht gelezen heeft, en daer door soms eenen zeer gebrekkigen tekst heeft gegeven.
- Uit dit weinige zal het blyken dat deze spreuken wel op nieuw zouden mogen gedrukt worden.
Deze laatste woorden schreef Serrure nadat hij een paar verbeterde lezingen uit het HS. had
opgegeven, en dan laat hij daarop volgen: Misschien zal ik later al de verkeerde lezingen
van Willems opgeven, ten einde men aldus eenen verbeterden tekst zou kunnen leveren. Of
aan dit voornemen gevolg gegeven is, heb ik niet kunnen ontdekken.
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Willems inbrengt, en onderscheidene verbeteringen van den door dezen geleverden
tekst voorstelt1.
Terwijl ik de bezorging eener verbeterde uitgaaf van die beide verzamelingen, die
ook aan Verdam wenschelijk toeschijnt, voor anderen moet overlaten, wil ik in de
volgende bladzijden mededeelen, wat ik tot verbetering van een gedeelte daarvan
kan bijdragen.

1

Dit was het eenige geschrift, dat als zoodanig kon vermel worden toen ik de kopij van dezen
mijnen arbeid aan het Bestuu. der Maatschappij aanbood om achter de in dit jaar uit te geven
Mededeelingen gedrukt te worden. Doch later verscheen nog, in den 5en Jaargang van boven
genoemd Tijdschrift, een dit onderwerp betreffend Opstel van Dr. J. t e W i n k e l , Vrîdanc's
Bescheidenheit in 't Dietsch, waarvan ik de vermelding hier ter plaatse meen te moeten
inlasschen. Daarin heeft de schrijver de uitkomsten medegedeeld van een volkomen gelijk
onderzoek, als door mij was ingesteld, welke hij meende niet te mogen terughouden, daar
hij vermoedde dat de in het vorige jaar door mij gedane belofte wel niet spoedig zou vervuld
worden; waartegen ik echter de verzekering geven kan, dat ik met de bewerking van deze
Brusselsche Rijmspreuken nagenoeg gereed was toen ik beloofde deze ‘ter gelegener tijd’
op de Haagsche Rijmspreuken te zullen laten volgen. - Bij vergelijking van dit geschrift met
mijnen arbeid, heb ik de voldoening gesmaakt van te zien dat door mij niets was overgeslagen,
althans van 't geen daar wordt opgegeven, terwijl ik tevens ontdekte, dat aldaar de aanwijzing
van een achttal plaatsen gemist wordt. - Ook heb ik in dit geschrift nagenoeg dezelfde
emendaties opgegeven gevonden, als reeds door mij gemaakt waren; welke overeenstemming
echter geen verwondering wekken zal, indien men ziet dat zij meestal zoo voor de hand lagen
dat zij zich bij iederen oplettenden lezer als van zelf aanboden. - Kortheidshalve heeft Dr.
te Winkel zich bij de vergelijking van de Vertaling met het Oorspronkelijke bepaald ‘tot de
opgave van de spreuknummers van de versnummers naar de uitgave van Willems en van de
bladzijden en versnummers van Grimm's eerste uitgaaf’; zoodat alsdan aan den lezer, wil hij
de Vertaling met het Duitsch vergelijken, overgelaten wordt de beide teksten telkens naar
de aangegeven nummers op te slaan. Reeds wegens deze omstandigheid, en wellicht ook
nog om andere redenen, zal het wel niet overbodig geacht worden dat ook ik de resultaten
van mijn onderzoek door den druk bekend maak, waartoe zelfs Dr. te Winkel de beleefdheid
gehad heeft mij aan te moedigen.
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Ik zal mij namelijk bepalen bij de t w e e d e van de genoemde verzamelingen, (Belg.
Mus. VI. 184-212. bij M o n e vermeld in zijn Uebersicht der Niederl. Volks-Literatur
n0 484. bl. 305) welke uit 836 regels bestaat, die in 164 deels grootere deels kleinere
strophen verdeeld zijn; en daarvan zullen ook slechts die verzen door mij behandeld
worden, welke mij gebleken zijn uit F r e i d a n k s B e s c h e i d e n h e i t vertaald te
zijn: waarbij ik op dezelfde wijze denk te werk te gaan als ik ten vorigen jare met de
Haagsche verzameling gedaan heb. Mijn oogmerk is alzoo, ook nu weder, evenals
vroeger, door het vergelijken van die verzen met het Origineel, aan te wijzen wat in
den uitgegeven tekst van deze Brusselsche verzameling zal kunnen verbeterd worden;
waaraan dan ook weder, zoo noodig, hier en daar eene opheldering zal worden
toegevoegd.
Voor de behandeling van het overige, dat hier onaangeroerd gelaten wordt, zal het
noodig zijn dat een nauwkeurig onderzoek gedaan worde naar de herkomst van al
die passages, welke uit andere geschriften zijn overgenomen; waaruit dan wellicht
nog eenig nut voor de kritiek daarvan ontstaan kan, zoo als dit met een sprekend
voorbeeld ten opzichte van den Roman van Limborch door Verdam t.a.p. bewezen
is. Immers valt het niet te betwijfelen of men heeft hier te doen met een soort van
Anthologie, dat is, eene verzameling van ongelijksoortige versjes, die door een
onbekend vervaardiger uit allerlei werken tot een geheel zijn vereenigd onder het
opschrift Van vele edeler parabelen ende wiser leren. Zoo toch treft men hier aan:
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15-16. 19-22.
Men (l. Hem) behoeft enen dicken scilt
Die alle dinc anden wilt. enz.

ook gevonden in een oud HS. ofschoon in andere volgorde, onder het
opschrift Der minnen guet, uitgegeven door Ve r w i j s in: Van Vrouwen
ende van Minne (Biblioth. van M Nederl. Letterkunde, Groningen 1871)
bl. 47 n. 41.
+

Wetti hoe de werelt staet?
Doet mi goet, ic doe u quaet;
Doet mi ere, ic doe u lachter;
Trect mi vore, ic sette u achter.

uit dezelfde bron afkomstig, waaruit A n t . H u s e m a n n (Spruchsammlung
1575. uitgeg. door Dr. We i n k a u f f in Monatschr. für Rh-Westf. Gesch.
Forsch. und Alterthk. 1er Jhrg. S. 467. n. 6.) deze verzen, (die later nog
eens, met geringe verandering, voorkomen . 505-508), aldus heeft
medegedeeld:
Eth ys nu der werlt staet,
Do my gud, ick dho dy quaet,
Verhaue my, ick vornedere dy,
Laue my, ick laster dy.
+

Minne, sonder trouwe,
Biechte, sonder rouwe, enz.

opgenomen in een Brusselsch HS. N0. 1452. 120 van de XVI eeuw. Zie
M o n e , Uebersicht der Niederl. Volks-Literatur. bl. 311.
+

Ay hoort, die clerc es, die can latijn. enz.

ook voorhanden in het gedicht van de Frenesie . 57-60. door W i l l e m s
uitgegeven in zijne Mengelingen bl. 39.
+

Siet van wien ghi sprect ende wat,
Ende waer, ic rade u dat, enz.

ook in een oud HS. uitgegeven door Ve r w i j s t.a.p. n. 42.
+

Ic woude niemen en conde
Anderen vrienscap toenen, enz.

ook in hetzelfde oude HS. uitgegeven door Ve r w i j s t.a.p. n. 11.
+
+
+
+
+

59-62.
67-70.
291-294.
299-302.
319-322.
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+

Ghetrouwe vrient, hulp ter noot,
Hine vliet doer vrese, no doer doot, enz.

overgenomen uit De bouc van Seden (uitg. van K a u s l e r in Denkmäler
Altniederl. Literatur 2e B. Tübingen 1844) . 343-348. waar de eerste
regel aldus gelezen wordt:
Ghetrouwe vrient helpt ter noet.

521-528.
Mijn vader wan mi hier te voren,
Eer hi ghewonnen was ofte gheboren, enz.

een raadsel, dat uit een HS. der XVe eeuw, zijnde eene Wereldkronyk,
reeds vroeger door W i l l e m s was medegedeeld (Belg. Mus. V. 100.)
waar hij tevens zegt, dat het ook gevonden wordt op het achterste schutblad
van zijn HS. van M a e r l a n t s Naturen Bloeme en achter het HS. van Der
Vrouwen Heimelicheit ter bibliotheek van Gent. (Blomm. Ovl. Ged. II
64). Een gedeelte van dit raadsel, dat in de Middeleeuwen nog al schijnt
besproken te zijn, t.w. regel 6 en 7.
Ende oec wasic, eer ict verdroech,
Die tfierendeel vander werelt versloech

vindt men ook bij F r e i d a n k 109. 8. 9.
Ein man sluoc (daz was unheil)
Al der werlt daz vierteil.

gelijk ook daarop gedoeld is in Der Leken Spieghel I. 29. 4.
Dit luudt oft ware wonder groot,
Dat een man dootsloech, waerlike
Dat een vierendeel van aertrike.

De oplossing ‘Caïn’, wordt door W i l l e m s opgegeven in Belg. Mus. V.
462.
+

Alse mi een nonne biedt den mont,
Ende op mi wipsteert een hont, enz.

waarschijnlijk uit dezelfde bron, waaruit deze verzen met geringe variatie
opgenomen zijn in M a t t h a e i Veteris aevi Analecta III. 654, waar
evenwel die bron niet wordt opgegeven. Zie daarvoor M o n e Uebersicht
bl. 310.
+

Als ij Reinaerden werden ghecoren
Te scependomme, ende hebben ghesworen enz.
+
+
+

359-364.
577-584.
692-701.
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met eenige verschillende lezingen op een perkamentblad uit de 13e of 14e
eeuw, in 1844 medegedeeld door D e V r i e s in N.W. van de Mij. der
Nederl. Letterk. VI. bl. 150.
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+

Want hens te prisen gheen gherechten,
Dan goede onste ende blide ansichten. enz.

komen nagenoeg zoo voor in de eerstelijk uit het Brusselsch HS. uitgegeven
Spreukenverzameling (Belg. Mus. I. 107) . 17-20.
+

Heimelijcheit, die u ghesciet,
Die en soldi versegghen niet enz.

uit Der Leken Spieghel III. 3. 115-128. reeds door D e V r i e s aangewezen;
zie Bijlage B. bl. 319.
+

Die tijt lijdt ende henen veert,
Ende oec alle dinc verteert, enz.

uit den Roman van Heinric en Margriete van Limborch X. 1-18. zoo als
reeds door Ve r d a m t.a.p. is opgegeven.
+

Die ene stat wilt regeren
Selen dese XI poente anteren, enz.

uit het Handschrift H van Der Leken Spieghel tusschen cap. XII en XIII
van het derde boek, doch niet tot Der Lek. Sp. behoorende. Zie D e V r i e s
bl. 143. en Bijlage B. bl. 319. Ook voorhanden in twee HSS. van V.
Hulthem. Zie M o n e Uebersicht bl. 296, en S e r r u r e Vaderl. Mus. III.
161 n. 189.
En zoo vindt men hier nog eene reeks van 12 strophen, die zeer waarschijnlijk uit
een werk van denzelfden dichter zijn overgenomen, vermits zij alle dit eigenaardige
gemeen hebben, dat elke strophe uit 9 regels bestaat met overspringend rijm, terwijl
de 6e, 8e en 9e regel met gelijkluidende rijmklanken eindigen; t.w.
+

Alle tgoet dat ons gheven mach
Beide de werelt entie natuere, enz.
+
Het heet menech nu ten tide
Wesen een goet edel man, enz.
+
Ons ware beter enen hellinc
Met Gode ghewonnen ende verteert, enz.
+
Die aelmoesene gheeft,
Hi doet hem selven meerder goet, enz.
+
Die ghenoecht dat hi heeft,
Hi heeft al sinen noet verwonnen, enz.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

735-738.
767-780.
781-798.
799-816.
585-593.
594-602.
603-611.
612-620.
621-629.
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+

Die scalken knechten licht gheloeft,
Entie verraders niet en kint, enz.
+
Ic wil mi des vermeten wel,
Waren wi dat wi wesen souden, enz.
+
Die hem verlaet op joncheit,
Op scoenheit, ochte op ghesonde, enz.
+
Die rijcheit hevet, ende diese hout,
Hi moet sorghen al sijn leven, enz.
+
Die wille wachten voor den wijn,
Al dunct hi ons smaken wale, enz.
+
Dobbelsteen ende vrouwen minne,
Ende drunkenscap, diese antiert, enz.
+
Die God wijsheit ghevet ende sin
Hi gheeft hem de meeste gave, enz.

Waarschijnlijk zal menig ander, die beter dan ik op dat terrein te huis is, nog van
onderscheidene andere passages de plaats kunnen aanwijzen van waar zij ontleend
zijn, waardoor dan nog meer overtuigend zou blijken, dat dit geschrift niets anders
is dan eene Bloemlezing van deels vertaalde deels uit oorspronkelijke gedichten
overgenomene strophen; in welk opzicht het grootelijks verschilt van de Haagsche
verzameling, die geene andere rijmspreuken bevat dan die uit Freidank vertaald zijn.
Met terzijdestelling dus van de hier opgenoemde gedeelten en van al het overige dat
wellicht nog zal kunnen aangewezen worden als woordelijk te zijn overgenomen uit
andere geschriften, zal ik mijn onderzoek bepalen bij datgene wat in deze Bloemlezing
gevonden wordt als klaarblijkelijk vertaalde verzen van Freidanks Bescheidenheit:
waarvan wel enkele passages reeds door Willems t.a.p. bl. 214-216 waren aangewezen,
doch zonder dat die
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aanwijzing iets heeft opgeleverd of tot verbetering van den tekst of tot opheldering
van hetgeen in deze verzen onverstaanbaar was1.
Doch wat hier dan alzoo te bespreken zal zijn, bestaat niet enkel, even als de
Haagsche verzameling, uit tweeregelige Rijmspreuken, maar daartoe behoort ook
een vrij groot getal strophen van 4 of 6 of meer regels. Wel is waar zou voor het
meerendeel van deze langere versjes de benaming van Rijmspreuken niet volkomen
passende kunnen geacht worden en zouden deze alzoo, daarvan afgezonderd, onder
een anderen naam moeten zijn geplaatst geweest. Doch vermits zij ook bij Freidank
niet afzonderlijk staan, maar onder den hoop van diens tweelingverzen doorloopen
zonder ooit aanstoot gegeven te hebben, kwam het mij onnoodig voor hier eene
scheiding te maken; te minder nog om niet door zulk eene verplaatsing de fout te
begaan, die in de uitgaaf van Willems is afgekeurd.
Ten opzichte van deze langere versjes wil ik nog opmerken dat de zoodanige niet
zijn opgenomen door hen die uit Freidanks Bescheidenheit langere of kortere
uittreksels vervaardigd hebben, om deze, zoo als ik reeds elders gezegd heb, van
eene Latijnsche vertaling voorzien, tot schoolboek in te richten, en dat het alzoo wel
zeker is, dat onze vertaler niet zoodanig uittreksel, maar de geheele Bescheidenheit
gebruikt heeft. Een natuurlijk gevolg hiervan is, dat die Latijnsche vertaling, waarin
ik bij de bewerking der Haagsche verzameling, meermalen

1

Wat als zoodanig door W i l l e m s werd opgegeven, bepaalt zich tot een 26tal verwijzingen
naar de Bescheidenheit Het is vreemd, dat deze geleerde, daar het toch blijkt dat hem deze
bron niet onbekend geweest is, het niet der moeite waard geacht heeft den ganschen Freidank
nauwkeurig door te lezen. Dat de tekst der door hem aan 't licht gebrachte verzen, door
vergelijking met het Duitsch, zou kunnen verbeterd worden, schijnt hij zelfs niet vermoed
te hebben.
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de verklaring vond van 't geen in Freidanks woorden duister was, mij hier slechts
zelden eenigen dienst heeft kunnen bewijzen, vermits de daarin niet opgenomene
langere strophen hier juist een zoo aanzienlijk deel uitmaken. Waar zij intusschen
in de uitgaaf van het S t e t t i n e r h a n d s c h r i f t (1868 door Dr. H. Lemcke) en in
die van het G ö r l i t z e r h a n d s c h r i f t (1873 door Dr. R. Joachim) gevonden
wordt, zal dit ook hier weder nevens de citaties van Freidank worden opgegeven.
Dat ik daarentegen menige aannemelijke verklaring aan de uitgaaf van
B e z z e n b e r g e r (Halle 1872) verschuldigd ben, wil ik dankbaar erkennen; gelijk
ook aan het handige boekje van K a r l P a n n i e r , dat in 1878 onder den titel van
Freidanks Bescheidenheit. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt, mit Einleitung
und Anmerkungen versehen te Leipzig verschenen is bij Ph. Reclam en een deel
uitmaakt van de door dezen uitgegevene Universal-Bibliothek.
Om nu de taak, die ik ondernomen heb, behoorlijk te volbrengen, achtte ik het
alleszins noodzakelijk mij niet te vergenoegen met de door Willems geleverde uitgaaf,
maar inzage te nemen van het Brusselsche handschrift. Daardoor toch alleen zou niet
slechts kunnen worden tegemoet gekomen aan de door Serrure en Verdam
uitgesproken grief betreffende de verhaspelde volgorde der strophen, maar ook hier
en daar verbeteringen worden aangebracht van de verkeerdelijk opgegeven lezingen,
waaraan Willems zich volgens beide geleerden had schuldig gemaakt. Toen evenwel
bij het Bestuur der Brusselsche Bibliotheek bezwaar gemaakt werd tegen het tijdelijk
afstaan van dit zoo kostbare handschrift, zou ik het begonnen werk hebben moeten
opgeven, ware ik niet verrast geworden door het heusche aanbod van Prof. Verdam
om gebruik te mogen
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maken van een Afschrift dat hij zich indertijd van dit gedeelte van het HS. gemaakt
had; voor welk bewijs zijner welwillendheid ik dezen mijnen hooggeschatten vriend
en voormaligen ambtgenoot gaarne openlijk mijnen oprechten dank betuig1.
Bij het gebruik van dit Afschrift, voor welks nauwkeurigheid de naam van Verdam
een genoegzamen waarborg levert, is het mij gebleken dat in het Handschrift
menigvuldige fouten moeten aanwezig zijn, waaruit met zekerheid kan worden
opgemaakt, dat hij, die deze verzen in het HS. geboekt heeft, niet tevens de
vervaardiger daarvan geweest is, maar ze van elders heeft afgeschreven; en dat hij
soms enkele woorden òf verkeerd gelezen heeft, òf wel, daar hij ze niet verstond,
naar welgevallen heeft veranderd. Daarom zal het dan ook m.i. wel geoorloofd zijn
verbeteringen in den tekst voor te stellen.
Neemt men nu aan, dat het HS. een afschrift is, dan vind ik daarin genoegzamen
grond voor eene nog niet geopperde grief tegen den afschrijver. Ik bedoel namelijk,
dat hij meermalen twee of meer disticha tot éen geheel gemaakt heeft, waarvan de
deelen weinig of niets op elkaar passen en die ook bij Freidank ieder op zich zelven
staan en meestal zeer verre van elkander gescheiden zijn. Waar die deelen door de
voegwoorden ende, want, nochtan enz. aan-

1

Terwijl ik de orde zal volgen, waarin de versjes in het Handschrift voorkomen, hetgeen ook
Verdam gedaan heeft in zijn hierboven genoemd opstel, kan het voor hen, die de uitgaaf van
Willems gebruiken, dienstig zijn de nummers der verzen van die uitgaaf te kennen; daarom
heb ik ze ook hier, nevens die van het HS., opgegeven. - Voorts heb ik onder den tekst de
lezing van het HS, die overigens getrouw gevolgd is, vermeld, ingeval die, genoegzaam
blijkende foutief te zijn, stilzwijgend verbeterd werd; waarbij eindelijk ook gevoegd is eene
opgaaf van de lezingen zoo als die door Willems geleverd werden.
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een gekoppeld zijn, heb ik de strophen zoo gelaten, - hoezeer daardoor beide deelen
niet altijd behoorlijk verbonden worden - dewijl ik meende in die samenkoppeling
het werk van den vertaler te zien; en zoo heb ik ook gehandeld in die gevallen, waar
twee bij Freidank onmiddellijk op elkaâr volgende disticha door den vertaler 't
achterstevoor geplaatst zijn; - doch waar zulk een voegwoord niet aanwezig was,
heb ik het ten onrechte saamgevoegde weder gesplitst, om daardoor, zoo als ik ten
minste meen, eene fout te verbeteren, die aan den overschrijver moet geweten worden:
welke splitsing van zelve meêbrengt, dat het vroeger opgegeven cijfer van 164
strophen aanmerkelijk hooger zal moeten gesteld worden.
Zoo heb ik ook gemeend mij aan het HS. te moeten houden, waar het bleek, dat
in de vertaling eene kleine uitbreiding aan Freidanks woorden gegeven was door
toevoeging van een paar regels, soms vóor soms achter dezelve geplaatst. Daarbij
toch bestaat de mogelijkheid dat deze uitbreidingen moeten toegeschreven worden
aan het door den vertaler gebruikte HS. waarin onechte toevoegsels kunnen zijn
opgenomen geweest - die thans niet meer bekend zijn; - waarvoor hier zelfs een
overtuigend voorbeeld aanwezig is in n. 83. ( . 589-592) ofschoon het waarschijnlijker
is, dat zij een gevolg zijn van de meer vrije behandeling van den vertaler, die trouwens
ook in andere opzichten niet te miskennen is, waar hij wel den zin en de bedoeling,
maar niet de woorden van Freidank door zijne vertolking heeft teruggegeven.
Buitendien zag de vertaler zich ook wel eens verplicht een regel meer te geven, alleen
om het rijm vol te maken; terwijl dan ook nog een gedeelte van die uitbreidingen
voor rekening zal kunnen komen van het persoonlijk inzicht van den vertaler. Om
die toegevoegde regels dadelijk in 't oog te doen
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vallen, heb ik ze, ter onderscheiding, met cursieve letters laten drukken.
De arbeid, welken de Vertaler ons geleverd heeft, kan m.i. geen aanspraak maken
op hooge waardeering: slechts enkele malen is zijne vertolking tamelijk wel gelukt,
doch veelal blijkt het, dat hem de noodige vaardigheid ontbroken heeft. Ook valt het
licht in het oog, dat zijne kennis van het Duitsch nog al iets te wenschen heeft
overgelaten, en dat hij zich alsdan er mede vergenoegd heeft, indien zijne regels met
gelijken rijmklank eindigden. Wanneer wij dus de vroeger behandelde Haagsche
verzameling bij deze Brusselsche vergelijken, dan kan het niet twijfelachtig zijn of
deze, hoezeer grooter van omvang, echter in waarde bij gene zal moeten achtergesteld
worden. En beschouwt men eindelijk deze verzameling van versjes in haar geheel,
dat is, met inbegrip van hetgeen hier onaangeroerd gelaten is, als eene bloemlezing
uit vroegere dichters, dan twijfel ik zeer of iemand in gemoede erkennen zal, dat de
inhoud genoegzaam beantwoordt aan het boven (bl. 8) vermeld opschrift, waaronder
dit alles is samengebracht. Wie met zulk eene keuze van bloemen tevreden is en
geene bedenking maakt tegen zoodanige rangschikking daarvan, die toont voorwaar
dat hij geene hooge eischen voor eene bloemlezing stelt, die toch door eene blijkbare
strekking òf leerzaam òf onderhoudend zijn moet.
In weerwil nochtans van dit gebrekkige, mag toch, hetgeen wij hier zullen
behandelen, als belangrijk genoeg geacht worden en verdient wel, dat zij, die de
studie der Middelnederlandsche taal ter harte nemen, hunne aandacht daarop vestigen.
Men vindt hier immers soms uitdrukkingen die slechts zelden voorkomen, en zelfs
dezulke die elders nog niet zijn opgemerkt; buitendien
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een groot aantal woorden die wel verdienen om daarmede de uitgegevene Glossaria
te verrijken: al hetwelk mag gerekend worden van zoo veel te meer belang te zijn
omdat het hier meestal in korte spreuken of spreekwoorden wordt aangetroffen.
Ik vertrouw dat zoowel het een als het andere den lezer blijken zal zoowel door
eigene opmerking als uit de Aanteekeningen, die ann den tekst zijn toegevoegd,
waarvoor ik meestal gebruik gemaakt heb van hetgeen door anderen reeds gezegd
was, en dus geenerlei aanspraak maken wil op verdienste. Ik schreef ze neer, steeds
gedachtig aan het
Indocti discant, placeat meminisse peritis, terwijl het hoofddoel van mijnen arbeid
slechts was om die Middelnederlandsche versjes als vertalingen uit Freidank aan te
wijzen, en, waar het noodig was, eenigszins toe te lichten of te verbeteren.
Of dan uit de door mij ingestelde vergelijking van de vertaling met het origineel
ook nog eenig nut zal kunnen getrokken worden voor de kritiek van Freidank, moet
ik weder aan de Duitsche geleerden overlaten te onderzoeken; dat zij voor de
verbetering van den tekst der vertaling bevorderlijk heeft kunnen zijn, daaraan zal
wel niet meer getwijfeld worden. Buitendien zal nu weder op nieuw blijken, dat de
oude Duitsche poëzie grooten invloed gehad heeft op de Nederlandsche Letterkunde;
al is het dat deze, door de kennismaking met Freidank wel niet met een statig boekdeel
is verrijkt geworden, maar slechts met stukjes en brokjes, die vermoedelijk veelal
zullen zijn geplaatst geweest op omslagen of schutbladen van andere HSS. en die
dan later zullen zijn samengebracht om dienst te doen als bladvulling van ruimte die
in andere HSS. aan het einde onbeschreven gebleven
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was1. Waarschijnlijk moeten alzoo deze vertaalde verzen gehouden worden voor het
werk van hen, die zich met het afschrijven van HSS. bezighielden, en die deze
eenvoudige oefening in 't vertalen zullen hebben aangewend om zich nu en dan onder
dien eentonigen arbeid te verpoozen.
Als een sterk sprekend bewijs voor zulk eene vooronderstelling moge hier eene
plaats vinden, wat de ijverige M o n e in 1836 heeft medegedeeld in zijn Anzeiger
für Kunde der teutschen Vorzeit, Ver Jhrg. S. 427, waarbij ik de woorden van Freidank
uit de aangewezen plaatsen zal afschrijven:
‘In der HS. Der Naturen bloeme, die Hr. Willems in Gent besitzt, stehen auf den
ersten Blättern treffliche niederländische Denksprüche, worunter auch einige aus
dem Freidank vorkommen, z.B.
(1) Enghêne hoede es soe goet,
soe êne vrouwe haer selven doet.
Dehein huote ist sô guot,
sô die ein wîp ir selbe tuot.
Frdk 101. 7. 8.
(2) Die twê dinghen te gader doet,
die sijn selden beide goet.
Swer zwei were mit einander tuot,
diu werdent selten beidiu guot.
Frdk 115. 10. 11.
(3) Hî es sot, die daer trouwe soecht,
daer menre een twint niet enroecht.
Erst tump, der triuwe suochet,
dâ man ir niht enruochet.
Frdk 96. 25. 26.

1

Een soortgelijken oorsprong heb ik toegekend aan de vroeger behandelde Spreuken uit het
Haagsche Handschrift. En ditzelfde blijkt ook uit de plaats, waar D e V r i e s in 1844 eenige
oude Spreuken - die echter met Freidank niets gemeen hebben - ontdekt heeft, welke door
hem uitgegeven zijn in de N.W. van de M. der Nederl. Letterk. D. VI. bl. 150 e.v.
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(4) Wie gherne mînen wille doet,
dien dragh-ic gherne houden moet.
Swer nâch mînem willen tuot,
dem trage ich iemer holden muot.
Frdk 106. 24.
(5) Wie vele gheloeft sonder gheven,
wilt sonder noet in schanden leven.
Swer vil geheizet âne geben,
der wil ân nôt mit schanden leben.
Frdk 111. 18. 19.
(6) Met dommen dom, met wîsen wijs,
want het es nu der werelt prijs.
Mit tumben tump, mit wîsen wîs,
daz was ie der werlde prîs.
Frdk 85. 13. 14.
(7) Hoe verre een vrient den anderen sî,
daer sal doch trouwe wesen bî.
Swie fremede ein friunt dem andern sî,
dâ sol doch triuwe wesen bî.
Frdk 96. 13. 14.

van welk zevental spreuken het grootste gedeelte nagenoeg woordelijk in deze
Verzameling is opgenomen; t.w. n0 3 = 104; n0 4 = 110. n0 6 = 43; n0 7 = 115.
En dat er niet slechts ten onzent, maar ook in het Buitenland wel eens verzen van
Freidank, hetzij in de origineele taal, hetzij in een ander dialect, op de omslagen van
HSS. zijn geplaatst geworden leert ons M o n e , die vrij wat HSS. onderzocht heeft,
waar hij (Anzeiger IV. 61.) schrijft: ‘Als Federproben findet man oft auf alten
Buchdeckeln Sprüche, die entweder wörtlich aus Freidank genommen oder in
ähnlicher Weise aufgefaszt sind. Auch alte Stammbücher sind in dieser Hinsicht zu
beachten’. Buitendien heeft hij later (Anzeiger V. 423.) als bewijs daarvan
medegedeeld een ‘Niederrheinisches Bruchstück’ van 126 regels uit Freidank, in dat
dialect overgebracht, geschreven op een perkamentblad der 14e-15e eeuw, dat als
omslag diende van een HS. der Tübinger Bibliotheek.
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In de eerste, uit het Brusselsch HS. verschenen, Spreukenverzameling (Belg. Mus.
I. bl. 101-136) hier boven door mij aangeduid, heb ik slechts twee disticha gevonden,
die aan Freidank ontleend zijn, t.w.
+

Ach, men siet selden
Trouwe met trouwen ghelden.
Man siht nû leider selten
mit triuwen triuwe gelten.
Frdk 44. 11. 12.

+

bl. 101. v. 5.

+

Te wale spreken daer toe hoert sin:
Als dwort es uut, en mach niet weder in.
Mit witzen sprechen daz ist sin,
daz wort enkumt niht wider in.
Frdk 80. 12. 13.

+

bl. 105. v. 9.

De derde Verzameling, door Serrure uitgegeven (Vaderl. Mus. II. 176-195) is van
gansch anderen aard en bevat hoegenaamd niets, dat aan Freidank doet denken.
Het is niet onwaarschijnlijk - om dit ten slotte hier nog bij te voegen - dat in andere
HSS., die nog niet geheel onderzocht zijn, enkele versjes zullen gevonden worden,
die uit Freidank vertaald zijn. Zoo althans is mij door den heer J. T i d e m a n ,
hoofdambtenaar a/d Koninklijke Bibliotheek te 's Hage, uit een HS. dier Bibliotheek
(genummerd AA 64), dat eene verzameling bevat van Nederduitsche, Hoogduitsche
en enkele Fransche gedichten, een zestal Rijmspreuken medegedeeld, waarvan deze
twee mij gebleken zijn hunnen oorsprong aan Freidank verschuldigd te zijn:
+

God hait dem wisen sorge geben
Vnd dem doren jenste leben.
Got hât den wîsen sorge gegeben,
dâ bî den tôren senfte leben.
Frdk 78. 7. 8.
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+

Die sinen liefsten vrient misdoet
Aen hem selven die en es niet vroet.
Swer an friunden missetuot
ze langer frist, daz ist niht guot.
Frdk 96. 23. 24.

Moge het voor hen, die veel met HSS. omgaan, niet zonder gevolg blijven, op deze
omstandigheid gewezen te hebben!
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Middelnederlandsche Rijmspreuken. (Brusselsch Handschr. van de
Koninkl. Biblioth. Bibliotheca Hulthemiana VI. N0 192.)
Het opschrift luidt: Van vele edeler parabelen ende wiser leren. Het begin fol. 136d
is: Heimelycheit die u ghesciet enz., welke 14 regels, zooals ik in de Inleiding
opgegeven heb, ontleend zijn aan het derde boek van Der Leken Spieghel. - De laatste
regels fol. 141d zijn:
Die Wale sprect elken tuwe:
‘Qui bien est, ne se remue’.
Wetti wat dat in Dietsche bediet?
Die wel es verwandel hem niet.

En dan volgt in het HS. de Verzameling Spreuken, uitgegeven in Serrure's Vaderl.
Museum II. 176-195.
Aan deze Verzameling heeft Willems (Belg. Mus. VI. 184) tot titel gegeven: Oude
Rijmspreuken en Priamelen.
HS. 15-20. 1.1 Ws. 347-352.
Alse dwater jeghen berghe gaet,
Mach der zielen werden raet:
Ic meine soe dat vlieten moghe
Vander herten tote in doeghe.

1

De eerste regel zou ons licht doen denken aan iets dat onmogelijk is; doch de daarop volgende
verklaring bewijst dat wij hier voor ons hebben eene zeer verhevene gedachte, mits men in
den tweeden regel, voor d e r z i e l e n , in overeenstemming met Freidank, schrijve d e s
z o n d e r s . Immers daar wordt gezegd: De zondaar zal, in het jongste gericht, vergiffenis
vinden, indien de tranen - die wel niet uit, maar toch door zijn hart verwekt worden - naar
de oogen (t o t e i n d o e g h e ) opstijgende, het bewijs zijn van oprecht berouw, en waarvan
de stroom (v l i e t ), hoe weinig geruisch die ook maken moge, toch in den hemel gehoord
wordt. Hetzelfde denkbeeld, doch op eenvoudiger wijze uitgedrukt, vindt men in de door
Bezzenberger aangehaalde verzen.
Gregor. 2531.
Iwer sêle ist nie sô ungesunt,
wirt iu daz ouge ze heiner stunt
von herzelîcher riuwe naz,
ir sît genesen; geloubet daz.
Uit den laatsten regel van de vertaling blijkt, dat daarvoor de lezing gevolgd is, die in 5 HSS.
gevonden wordt:
Man hoert in himmel sînen duz.
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Dat water en loept soe sachte niet,
Men hoert tot in den hemel die vliet.
Sô wa er hin ze berge gât,
sô mac des sünders werden rât:
ich mein, so fliu et tougen
vom herzen zuo den ougen;
di wa er hât vil lîsen flu ,
und hoert got durch der himele du .
Frdk 35. 12-17.

HS. 21-26. 2.2 Ws. 353-358.
Vier grote loene daelmoesen heeft:
Si verblijdt dien mense gheeft;
Hi es blide diese mach gheven;

2

De belooningen, die aan den gever van aalmoezen worden toegekend, zijn bij Freidank niet
duidelijk opgegeven. Bezzenberger omschrijft dit viertal aldus: ‘Die vier löhne werden
bestimmt durch die freude des empfängers, die grösze der gabe, die höhe der not, vor allem
durch den guten willen des gebers, welcher erst den almosen einen sittlichen wert gibt’. In
de vertaling, die echter van 't origineel afwijkt, komt veel duidelijker een viertal aan den dag;
daar toch zijn het: de blijdschap van hem, die de aalmoes ontvangt, en de vreugde van hem,
die ze geeft; voorts heeft de gever dit loon, dat zijne zonden worden uitgewischt en zijn leven
verlengd. - Van die verlenging des levens vond ik elders geenerlei melding gemaakt; doch
dat een aalmoes de zonden van den gever uitwischt, even als het vuur door het water wordt
uitgebluscht (v e r b l u s c h t ), is reeds door Jesus Sirach III. 32 gezegd, wiens woorden
bedoeld werden door den schrijver der Dietsche Doctr. I. 832 e.v., en wellicht ook Freidank
voor den geest zweefden, toen hij de aan de opgegeven plaats voorafgaande verzen schreef:
Wazzer lescht fiur unde gluot,
almuosen rehte dez selbe tuot:
daz leschet sünde z' aller zît,
dâ manz mit guotem willen gît.
Ook lateren hebben diezelfde leer besproken; zoo als Petrus Bloccius en Buchler, wier verzen
door mij opgegeven zijn in de Aanteekening op de Disticha van Glandorp I. 22. waaraan
nog kan worden toegevoegd Lucidar. 3751 (Ovl. Ged. III. 45.)
Alse blust dwater 't vier
Alse blust daelmossen de sonden hier.
Het ww. l i n g h e n beteekent verlengen, lang maken; zoo staat in Floris e. Blancefl. 19.
Men moet corten ende linghen
die tale, sal mense te rime bringhen.
O n s t e l i k e beteekent welwillend, met een toegenegen hart (mit guotem willen), afkomstig
van onste gunst; en dat van onnen, gunnen. Lksp. Gloss. Vrij algemeen zeggen wij in die
beteekenis van harte, welke uitdrukking ook bij de Duitschers niet vreemd is. Zie Körte, die
Sprichwörter der Deutschen n. 98.
Almosen, das von Herzen kommt,
Dem Geber wie dem Nehmer frommt.
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Si verbluscht die sonde ende linghet leven.
Soe wiese ghevet onstelike,
Hie heeft dese .iiij. sekerlike.
Vier grô e loene almuosen hât:
als frô der ist, der e enpfât,
als vil sîn ist, des man dâ gît,
als durft sîn ist in hungers zît.
swer gît mit guotem willen dar,
dem werdent die vier loene gar.
Frdk 39. 10-15.

HS. 127-132. 3.3 Ws. 377-382.
Die giereghe entie vrecke mede
Souden deilen ene maerct tere stede:

3

Waar drie marken - die men zich denken moet dat niet gesplitst kunnen worden - onder twee
personen te verdeelen zijn, is het eene onmogelijkheid dat beide een gelijk aandeel verkrijgen,
en dan is het natuurlijk gevolg dat er strijd ontstaat tusschen hen die even hebzuchtig zijn. Voor het Duitsche drî marc vinden wij in de vertaling e n e m a e r c t , dat Willems verklaart
als ‘marktgeld, d.i. wat zij samen ter markt gewonnen hebben’. Doch waartoe de verklaring
zoo verre gezocht en niet liever, wat toch voor de hand ligt, in plaats van ene maerct,
overeenkomstig 't origineel, geschreven: iij merc? Volgens Kil. is merc eene muntspecie,
die in Vlaanderen ‘XVI stufer’ gold. - W e d e r s e i t = wederseide, d.i. betwistte, weersprak;
wedersegghen beteekent het tegendeel beweren. Lksp. III. 3. 861.
Des die liede volghen ghemene,
Dat en wederseght niet allene.
zoo ook Heim. d. Heim. 44. Flor. en Bl. 2310. Doctrin. Sauage 91. (uitg. d. Kausler, Denkm.
3er Bd.) Zie Verdam, Aant. op Theophilus bl. 129. - S o e e e s t (d.i. es het)
o n b e s c h e e d e n , d.i. onbeslist, niet uitgewezen. Zie Gloss. op Hildegb. bescheiden. - De
vorm b e d e n , voor beiden, wordt niet slechts in het rijm gebruikt; maar ook buiten het rijm.
Ferguut 4947. De Bouc van Seden 101.
Wes in dinen zin ghestade, Beede in sprekene ende dade.
De opgegeven verzen van Freidank worden later (158. 14-21) nog eens woordelijk herhaald,
doch onder toevoeging van twee regels ter aanduiding, wie onder die twee even hebzuchtigen
te verstaan zijn:
Der keiser unde der soldân
hânt dem gelîch getân.
Hier toch zou volgens Bezzenb. gedoeld zijn op het niet tot stand gekomen verdrag tusschen
Frederik II en den Sultan; waarbij eerstgenoemde niet wilde toegeven het grooter voordeel
dat de andere zich bedong.
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Die ghiereghe woude hebben dbeste deel,
Die vrecke wederseit gheheel.
Alnoch soe eest onbescheeden
Die strijt tusschen hem beden.
1 HS. en die. Ws. ende die - 5 Ws. Al noch.
Vilkarc unde Samkarc
solten teilen drî marc:
Vilkarc wolte ' be er hân,
Samkarc wolte e niht lân;
der strît ist ungescheiden
under'n kargen beiden.
Frdk 132. 26 e.v.

HS. 133-138. 4.4 Ws. 383-388.
Soe waer dat een jonc man
Sijn recht behout, daers doghet an.

4

In de twee eerste der aangehaalde verzen zegt Freidank dat het betamelijk is dat aan ouderdom
en jeugd datgene worde toegestaan, wat aan elk van die levensperken toekomt: in
overeenstemming met hetgeen in eene oude elegie gezegd is: Non omnibus annis omnia
conveniunt. Doch dit denkbeeld heeft de vertaler niet terugegeven, daar hij slechts zegt: ‘Wie
als jongeling den rechten weg houdt en het pad der deugd blijft bewandelen, is braaf’, waaraan
hij dan eene andere uitspraak van Freidank verbindt, t.w. dat deugd edel maakt, tot welken
stand men ook behoore: Men zij slaaf (e i g h e n ) of een vrij geborene (v r i ), mits men geen
bedrieger of booswicht (s c a l c ) is, dan kan men zich den adeldom door braafheid verwerven.
- In de twee laatste regels is het vreemd, dat de vertaler niet geschreven heeft, wat zeer voor
de hand lag:
Die sel hem edel maken
Met dooghdeliken saken.
Aan het woord s c a l c moet hier eene zeer ongustige beteekenis gehecht worden. Van
zoodanige personen worden een paar streken vermeld door Maerlant Wap. Mart. I. 92.

ibid. 122.

Sint scalke droegen overeen,
Dat neen was ja, ende ja was neen.
Die scalc hout boesheit over spel,
Hi pijnt hoe hi doghet smale - Dus soect die scalc sijns heren vel,
Hoe hine getrect te dale.
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Es hi eighen ofte vri,
Indien dat hi niet scalc en zi,
Sine doeghdelike saken
Selen hem emmer edel maken.
5 HS. doghdelike.
Swer dem alter und der jugent
ir reht behaltet, da ist tugent.
Frdk 51. 23. 24.
Er sî eigen oder frî,
der von geburt niht edel sî,
der sol sich edel machen
mit tugentlîchen sachen.
Frdk 54. 8-11.

HS. 139-142. 5.5 Ws. 83-86.
Twee dinghen God niet doen en mach,
Die ic wale doe alden dach:

5

I c g a w e l t e n e n b e t r e n m a n . De zin is klaarblijkelijk: ‘Ik ontmoet wel mijns
gelijke, die beter is dan ik ben’; hetgeen zich niet laat denken van het Opperwezen (Exod.
IX. 14). - Op dezelfde eigenschappen van de Godheid wordt ook gedoeld in den Seghelijn
van Jherusalem 7957 e.v.
Hem sijn moghelijc te doene
Alle dinghe sonder drie - Hi en mach . . doen gheen sonden - Hi en vint niewer sijns ghelike,
Hi es God al sonder ghenoot - Dede hi sonde, hi en waer gheen God.
Sonder ghelike es hi bescreven.
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Ic ga wel tenen betren man;
Ic sondeghe; des God niet en can.
2 Ws. al den.
Got zwei dinc niht getuon mac,
die tuon ich wol, da ist mîn slac:
ich vinde mînen tiurren hie;
ich sünde; da entete er nie.
Frdk 39. 2-5.

HS. 143-148. 6.6 Ws. 389-394.
Visscheren, weveren, tolnaren mede
Connen wel meneghe scalchede

6

De Vertaler noemt slechts drie soorten van personen, op wier eerlijkheid veel valt af te dingen,
terwijl Freidank er vier noemt. Alzoo zijn hier vergeten de schergen, d.i. de gerechtsdienaars.
Dit woord schergh wordt door Kiliaen opgegeven als Germaansch, met de verklaring van
tortor, lictor. - De twee laatste regels zijn een bijvoegsel van den vertaler; of het moest zijn,
dat hij ze in zijn HS. gevonden heeft. De beste HSS. van de Bescheidenheit missen deze
gansche strophe, waarom zij dan ook voor onecht gehouden wordt. - Zij l i e g h e n
b e s c h e e d e l i k e , d.i. zij kleeden hunne leugens zoo in, dat zij niet ontdekt worden, zij
gebruiken daarbij hun verstand en gaan met oordeel te werk, zij liegen met talent. Vgl.
Verdam Mnl. Wdb. I. 988 op bescheidenlike.
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Ende menegherande dinc,
De oit de duvel wel ontfinc,
Ende lieghen bescheedelike;
Nochtan werden si selden rike.
4 Ws. oic.
Vischaere unde vergen,
zolnaere unde schergen
die kunnen manegen boesen list,
der dem tiuvel liep ist.
Frdk 75. 5a-5d.

HS. 185-190. 7.7 Ws. 395-400.
Seidic de waerheit talder tijt,
Soe vondic meneghen wederstrijt,
Dies moetic dicke omlegghen:
Men mach te vele de waerheit segghen;
Ende seidic al dat ic weet,
Soe wiste de vremde al mijn leet.
2 Ws. weder strijt - 3 Ws. om legghen.
Seit ich die wârheit z' aller zît,
sô funde ich manegen widerstrît;

St. 225a 10. Frdk 74. 23. 24. G. ontbr.
dar umbe muo ich dicke dagen:
man mac ze vil der wârheit sagen.
Frdk 74. 25. 26.

7

O m l e g g h e n , d.i. inkleeden, bemantelen. Het is dezelfde metaphora als er doekjes om
winden Lksp. Gloss. - Het Duitsche dagen verklaart Lexer I. 407 door zwijgen, waarvoor
Freidank elders (71. 20) gedagen bezigt:
Swer niht kan von der erden sagen,
der mac der himele wol gedagen.
De laatste regel van den vertaler geeft niet duidelijk weder de bedoeling van Freidank: ‘Dan
mocht ik wel het land verlaten en mijn fortuin in den vreemde zoeken’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

212
seit ich alle , da ich wei ,
sô müeste ich bûwen fremden krei .

St. 201a 19. Frdk 74. 27. 28. G. 345.
HS. 223-228. 8.8 Ws. 401-406.
Niemen sijn vriende en weet
Alse sijn dinc ten besten steet:
Maer de vriende worden becant
Alst hem ten quaetsten gheet in hant.
Gheet mi wel, soe hebbic vriende,
Maer lettel alse mi steet onsiende.
8

Voor deze verzen heeft de vertaler wel aanleiding genomen uit de woorden van Freidank,
doch deze allesbehalve woordelijk teruggegeven. Daar toch wordt gezegd: ‘Niemand weet
of hij ware vrienden heeft, dan wanneer zijn leven of eer in gevaar is; alsdan kent men den
waren vriend - die ons niet verlaat als wij zijne hulp wellicht noodig hebben - maar de valsche
vriend trekt zich terstond (ze hant) terug en is weldra verdwenen’. - De gedachtengang van
den vertaler heeft veel overeenkomst met hetgeen de Dietsche Doctr. II. 1453 zegt:
Alsmen in groten vorespoede staet
Dan sijn vriende te kinnen quaet;
Maer alse daventuere omme wint
Dan sijn vriende thant bekint.
En dan heeft de vertaler er nog twee regels bijgevoegd, die, wanneer later in deze verzameling
( . 809-812) deze strophe nogmaals voorkomt, zijn weggelaten. Dit toevoegsel zegt nagenoeg
hetzelfde wat in het voorafgaande reeds gezegd was en herinnert aan de bekende verzen van
Ovidius Trist. I. 9. 5.
Donec eris felix, multos numerabis amicos;
Tempora si fuerint nubila, solus eris.
N i e m e n . Deze schrijfwijze wordt door Kiliaen niet vermeld - wel nieman - en toch vindt
men ze; zoo als Alex. VI. 1185.
Wie so valsch es ende fel,
Hi en betrouwt niemen wel.
en herhaaldelijk bij onzen vertaler . 368. 471. 481. 548. 653. die echter ook niement schrijft
. 446 en nie man . 651. - W e t e n beteekent hier kennen. Zoo wordt in de Statenvertaling
Hand. XVIII. 25 van Apollos gezegd dat hij was wetende (d.i. kennende) alleenlick den doop
Joannis. - L e t t e l (zoo ook . 476.) meestal luttel, weinig. Van der Feesten 845.
Noch soudic gherne, hadden wi stade,
Al lettel vragen sonder waen.
De Bouc van Seden 943. Car. e. Eleg. 158. 1267. - A l s e m i s t e e t o n s i e n d e , d.i. als
het slecht met mij gesteld is. Voor onsiende (zoo ook voorkomende Lanc. III. 11510) vindt
men meermalen onsiene, b.v. Walewein 10017.
Die wonden, die hi conste vinden
An hem, die fel waren ende onsiene,
Van dien vant hiere viertiene.
Lorr. II. 4130. Troyen 1465. Zie ook v.d. Bergh, aant. op Geestel. Ged. van Maerlant bl. 71.
Verdam Gloss. op Segh. van Jherus. op onsiene en op het tegenovergestelde siene, dat mooi,
schoon, fraai, beteekent.
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2 Ws. beste - 6 Ws. alst.
Niemen wei , wâ er friunde hât,
wan sô an lîp und êre gât:
dâ wirt der rehte friunt erkant,
der valsche friunt wenkt ze hant.
Frdk 96. 9-12.
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HS. 347-352. 9.9 Ws. 407-412.
Lisemuschs seit al oppenbaer:
Al waert dat sonde geen sonde en waer,
Ende God geen sonde en wrake
Ende niement quaet van sonden en sprake,
Nochtan soude men scuwen sonde,
Want si comt ute soe quaden gronde.

3 Ws. gheen - 4 HS. niemet.

9

Hier heeft de vertaler den vrijen teugel gevierd aan zijne gedachten, en zijne woorden komen
slechts in de verte met die van Freidank overeen; ook beroept hij zich op 't gezag van een
ander, t.w. Lisemuschs, waarbij Willems aanteekent: ‘Lisimus? Ik ken geen schrijver van
dien naem’. Ook mij is die niet bekend. Doch het is ook niet noodig, dat hier aan een schrijver
gedacht worde, immers kan ook wel de een of andere tijdgenoot van den vertaler bedoeld
zijn, die deze gedachte wel eens heeft uitgesproken, hetzij uit zich zelven, hetzij naar
aanleiding van Freidanks woorden. Wel vindt men diezelfde gedachte bij den schrijver van
De bouc van Seden 954.
Al wistuut dat God soude vergheuen,
Ende ghene lieden wisten die leuen,
Du souds vlien quaetheit tallen stonden
Dor die vuulheit van den sonden.
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Ob sünd niht sünde waere,
si solt doch sîn unmaere
durch vil manege unreinekeit,
die man von der sünde seit.
Frdk 40. 5-8.

HS. 353-356. 10.10 Ws. 545-548.
Het drincken si hondert hen selven doot,
Die niet en storven van derste groet;
Want wie vele sonder dorst drinct,
Die doot hi te hem wert winct.

2 Ws. dorste groot - 4 Ws. hemwert.

10

De vertaler heeft hier - door het voegwoord Want - twee strophen van Freidank, die verre
van elkander staan, bijeengevoegd, daar in beide het overmatig drinken besproken wordt.
De tweede regel had volgens het origineel moeten luiden:
Eer dat een sterft van dorstes noot.
Ditzelfde zegt de schrijver van Der Leken Spieghel III. 24. 23. sprekende van over-aet en
over-dranc, d.i. overmatig eten en drinken:
Het sterven liede vele meer
Van eten ende drincken te zeer
Dan van des honghers onghevoech,
Want die nature heeft lichte ghenoech.
Dat het overmatig drinken een vroegtijdigen dood ten gevolge heeft, is meermalen ook in
Latijnsche verzen verkondigd, zoo als in die, welke door Buchler in zijne Gnomologia p.
261. worden opgegeven:
Non mare tam varios homines, quam pocula, mergit.
vel: Arma dedere neci multos, sed crapula plures.
vel: De plenis cyathis multos periisse sciatis.
De vorm d e r s t voor d o r s t vindt men meermalen in Rijmb. 5898. 20984. 26592 in
Maerlants Sp. Hist en Lucidar. (Ovl. Ged. III. 34) 2537.
D i e d o o t h i t e h e m w e r t w i n c t , d.i. hij wenkt den dood naar zich toe, hij noodigt
dezen bij zich en haalt hem alzoo zich zelf op den hals.
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E trinkent tûsent ê den tôt,
ê einer stürbe in durstes nôt.
Frdk 94. 25 e.v.
Dem tôde maneger winket,
der âne durst trinket.
Frdk 177. 17. 18.

HS. 357-360. 11.11 Ws. 549-560.
Dronckenheit es selden goet,
Want si den wisen dolen doet;
Ende si es roeverse der zinnen
Ende bode der doot; wildijt bekinnen.
Trunkenheit ist selten guot,
si tobet und velschet wîsen muot;

St. 220b 3. Frdk. 94. 1. 2. G. 1430.
si ist ein roup der tugende gar,
si ist tôdes bilde; nemt es war.
Frdk 94. 3. 4.

HS. 361. 362. 12.12 Ws. 413. 414.
11

De twee eerste regels luiden in de Haagsche verzameling n. 44. aldus:
Dronckenscap is selden goet,
Want si valscht eens wisens moet.

12

In den derden regel staat het woord r o v e r s e - de vrouwelijke vorm van rovere - even als
porterse voor portierster gezegd werd D. Doct. III. 22. costersse en sondersse, voor kosterin
en zondares, in Beatr. 29. 554. Zie Bilderd. Verh. over de Gesl. bl. 85. en Mnl. Wdb. op
ersse. - Hier wordt dus gezegd dat dronkenschap de z i n n e n , d.i. het verstand, wegneemt;
doch dit was reeds in de vorige regels gezegd. Volgens 't origineel had moeten gezegd worden,
dat de dood de deugd doet verdwijnen, d.i. dat de dronkaard een slecht mensch wordt. E n d e b o d e d e r d o o t . Men merke wel op, dat doot hier (even als 356) vrouwelijk
gebruikt wordt. Dat dit in de gedichten van Maerlant steeds plaats heeft, is door Clarisse
aangewezen in zijne Aanteek. op Heim. bl. 510 e.v. - Voor b o d e heeft Freidank bilde; het
vermoeden rijst alzoo of ook hier beelde moet gelezen worden.
Wanneer boozen mij wél ontvangen, mij prijzen of mij hulde betoonen, dan is dit een bewijs,
dat ik iets slechts gedaan heb en alzoo tot hun gild behoor. Dezelfde gedachte vindt men
uitgedrukt in de door Bezzenb. aangehaalde verzen MS. I. 75a.
Der boesen hulde nieman hât, Wan der sich gerne rüemen wil:
Swes muot ze valschen dingen stât, Den kroenent si und lobent in vil.
en bij den schrijver van Der Leken Spieghel III. 3. 1195.
Als ghi den quaden wel behaecht
Ende u die goede van hem jaecht,
So sijts zeker ende ghewes
Dat u doen niet goet en es.
Het ww. o n t f a e n beteekent: ontvangen; zoo ook . 399. Van der Feesten 342.
Als haer lief iet heeft mesdaen Dat si die boeten willen ontfaen.
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Zie Lksp. Gloss. Op gelijke wijze is vaen . 507. hetz. als ons vangen.
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Soe hebbic emmer iet mesdaen.
Swann ich der boesen hulde hân,
so hân ich etewa missetân.
Frdk 90. 21. 22.

HS. 363. 364. 13.13 Ws. 415. 416.
Hets beter der quader haet,
Dan haer vrienscap; wel verstaet.

2 HS. vriescap.
Noch be er ist der boesen ha
dan ir friuntschaft; merket da .
Frdk 90. 19. 20.

13

De woorden w e l v e r s t a e t zijn een toevoegsel, dat wel dient ter bevestiging van het
gezegde, doch eigenlijk niet meer is dan een stopwoord, waarvan de Mnl. dichters zich
menigmaal bedienden alleen om te rijmen. In der Lksp. III. Prol. 13. vindt men daarvoor
verstaet wel dat en wet wel dat III. 4. 343. in de D. Doctrin. I. 909, wel wet dat. Tot hetzelfde
doel wordt ook gebruikt dat verstaet, zie hier . 422. Van gelijken aard is te beschouwen het
vroeger ( . 360) gebezigde wildijt bekinnen en het later ( . 389) voorkomende dat wet wel,
even als in de D.D. II. 684. Ook Freidank gebruikt hier zelf een merket daz, waardoor de
vertaler althans op deze plaats verontschuldigd is. En zoo vindt men bij Freidank wizzet daz
22. 21. en 86. 13, insgelijks als stopwoord gebruikt, gelijk ook nemt es war 12. 8; 30. 24;
31. 10; 94. 4.
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HS. 365. 366. 14.14 Ws. 417. 418.
Men sal metten goeden wandelen
Ende metten quaden geen dinc handelen.

1 HS. goede - 2 Ws. met den.
Man sol hân mit den besten pflicht,
die boesen hoeren unde volgen niht.

St. 219b 19. Frdk 90. 23. 24. G. 1406.
HS. 367-370. 15.15 Ws. 419-422.
Waren alle der lieden zinnen ghelijc,
Sone ware niemen aerm no rijc.
Ende wie dat riket ane sijn goet,
Hi wert aerm in sinen moet.
Waer aller liute sin gelîch,
son waere nieman arm noch rîch.
Frdk 43. 22. 23.
Swer rïchet an dem guote,
der armet an dem muote.
Frdk 56. 11. 12.

14

De vertaler heeft zich hier veel vrijheid veroorloofd, daar hij een zin levert, waardoor wel
de bedoeling, maar geenszins de tekst van 't origineel wordt teruggegeven. - De vertaling
van Freidanks verzen in de Haagsche verzameling n. 40 is wel iets meer woordelijk, doch
loopt op het einde van den tweeden regel mank. Zij luidt aldus:
Der wiser wercken salmen plien,
Der boser horen, mer niet te gheschien.

15

Indien men daar, voor de laatste woorden, leest: mer saen ontvlien, geeft men althans den
zin weder van Freidanks woorden unde volgen niht.
De vertaler heeft weder - door het voegwoord Ende - twee strophen van Freidank
saamgekoppeld, die verre van elkaar af staan, doch beide over arm en rijk zijn handelen. W i e d a t r i k e t , d.i. wie rijk wordt. Hildegb. 4. 78,
Een heer en mach daer niet af riken,
Die mit sinen luden wort contraer.
Belg. Mus. IX. 193.
Is hy arm, hy en sal niet rijcken.
M o e t beteekent hier, even als v. 401. 614. 660. 682. gemoed. Zoo in Die Rose 6401.
Want men seit ter meneger stont:
Dat es in moede dat spreect de mont.
Zie nog Ferguut 424. 1894. Lorr. I. 466. 696. ML. I. 208. De Bouc van Seden 994.
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HS. 371. 372. 16.16 Ws. 423. 424.
Alse een aerm mensche wert rijc,
Soene es niemen soe onverdrachelijc.

2 Ws. sone.
Sô swache liute werdent rîch,
sost niht sô unvertregelîch.

St. 231a 15. Frdk 41. 8. 9. G. 832.
HS. 373-378. 17.17 Ws. 425-430.
Hoe sere dat wi sijn in sorghen,
Wi gheren emmer enen morghen.
Om den morghen roepen wi sere,

16

Dit is overeenkomstig de uitspraak van Claudianus in Eutrop. I. 181. reeds door Bezzenb.
aangehaald:
Asperius nihil est humili, cum surgit in altum
en Aurel. Victor de Caes. 39. Compertum est, humillimos quosque maxime, ubi alta
accesserunt, superbia atque ambitione immodicos esse. Zoo ook Eberh. Betun. Graecism.
II. 108.
Cui sors arridet prospera, corde tumet.
In dien geest hoort men ook thans wel eens uit den mond van het volk:
Als niet komt tot iet,
Is 't allemans verdriet.
of: Kent het zich zelven niet.

17

Bij deze zeer vrije vertaling had althans de bedoeling van Freidank beter moeten uitkomen,
t.w. dat men den dag pas loven kan, als de avond is gevallen. Hiertoe behooren de gezegden:
Diem vesper commendat. - A casu describe diem, non solis ab ortu. - Vespere laudari debet
amoena dies. (Rein. Vulp. II. 596.) en een dertig dergelijke, die vermeld zijn in mijn werk:
Erasmus over Nederl. Spreekw. bl. 256 e.v. ter verklaring van het Adagium Nescis quid serus
vesper vehat. In den voorlaatsten regel had dus de vertaler van den avond moeten spreken,
b.v.
Maer hadde den avont des hi begheert.
W i g h e r e n d.i. wij begeeren. Zoo komt dit ww. hier ook voor . 536. 586. 626. Ferguut
1259:
Ende Ferguut doet dat hi gheert,
en meermalen bij Hildegb. Zie Gloss. Het ww. heeft niet slechts den 4en, maar ook den 2en
naamval bij zich. Zoo leest men stridens geren in Lorr. II. 577. voor: naar den strijd verlangen,
en rovens gheren in Van Vrouwen ende van Minne XI. 234. Op gelijke wijze staat hier in
den voorlaatsten regel des hi begheert, en . 510. dier hi gheert.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

219
Ende als wine hebben, sijn wi here.
Maer die hebben mochte des hi begheert,
Het ware hem .M. morghen weert.

1 Ws. an - 2 Ws. eenen - 3 HS. wi ontbr. - Ws. [wi] - 5 HS. mochten - 5 Ws. dat h.b.
- 6 HS. hem ontbr. - Ws. [hem].
Mich grüe ent iemer sorgen
zum êrsten an dem morgen.
Den morgen sorget menneglîch,
so ist der âbent fröuden rîch.
hete ein âbent, des er gert,
er waere tûsent morgen wert.
Frdk 58. 24. e.v.

HS. 379-388. 18.18 Ws. 711-720.
Vier dinghen sijn op ertrike,
Die leven herde wonderlike:
18

Over het bijzonder voedsel, waarmede de hier genoemde vier dinghen - waarom schreef de
vertaler niet liever dieren? of schreef hij wellicht zoo? - hun leven onderhouden, wordt op
gelijke wijze gesproken in de door Bezzenb. aangehaalde plaatsen uit de OHD. gedichten
Renner, W. Gast, Georg en Boner; waarbij nog te voegen zijn de Latijnsche verzen van een
onbekende uit de middeleeuwen (Zie Carminum Proverb. Loci Comm. Basileae 1576. p.
16.):

Animalia sine cibis viventia.
Quatuor ex puris vitam ducunt elementis:
Chameleon, talpa, maris halec, et salamandra.
Halec unda fovet, ignis pascit salamandram,
Talpam terra nutrit, aër quoque chameleontem.
O p e r t r i k e = aertrike. Het verdient opmerking dat dit znw. vergezeld van een vz. in, op,
van, veelal zonder lidwoord gebruikt wordt. Zie Der Leken Spieghel III. 3. 147. 271. III. 4.
387. 538. Mnl. Wdb. op erderike. Op gelijke wijze vindt men van en in hemelrike Lksp. III.
19. 5. III. 23. III. 229. Heim. d.H. 649. Die Rose 4915. 5219. Waarschijnlijk moet deze
gewoonte daaraan worden toegeschreven, dat men oudtijds deze woorden eenigszins als
eigennamen behouwde. Zie Leendertz Gloss. op het afzonderlijk uitgegeven gedicht van W.
van Hillegaersberch Van den Sacramente van Amsterdam (Sneek 1845). - D a t
s a l m a n d e r . Men merke hier op, dat dit woord hier onzijdig gebruikt wordt. - N u t t e n
beteekent hier nuttigen, eten, Kil. uti, frui, vesci. Ferguut 3300:
Nuttet ghincbere, hets u goet.
Lksp. I. 24. 45. Franciscus 2211. Heim. d.H. 970. - N a e n e w . m a n i e r . Beter ware
indien in het HS. stond maniere, rijmende op v i e r e , den gewonen vorm van het telwoord
vier. Lksp. III. .8. 5.
Soudemense alle noemen schiere;
Maer zonderlinghe isser viere.
Dietsche Doctr. II. 3527.
Diere ic v segghen wille viere.
De bouc van Seden 552. Vgl. ook tiene, vijftiene in Troyen 10561. 10761. Die Rose 4889.
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En nut, sonder dat vier allene;
Ende dat water de harinc;
De stoor de locht, geen ander dinc;
Ende bi der erden leeft die mol,
Die hi nuttet in sijn hol:
Dus soe leven dese iiij
Na ene wonderlijc manier.

3 Ws. negheene - 7 Ws. de mol - 10 Ws. maniere.
E sint vier gotes geschaft,
der leben diu sint wunderhaft:
salamandrâ spîset sich
mit fiure, da ist wunderlich;
gamâlîôn des luftes lebt,
der herinc wa ers, swâ er swebt;
der scher sich niht wan erden nert;
sus ist den viern ir nar beschert.
Frdk 109. 14-21.
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HS. 389-394. 19.19 Ws. 431-436.
Drie dinghen sijn, dat wet wel,
Die ons sijn altoes te fel:
Ene vliegh, ene vloie ende sduvels nijt,
Dese ligghen op ons talder tijt.
Dits een nijt, die niet en beghevet,
Van selker macht alse elc hevet.

3 HS. Die vlieghende vloie - Ws. Die vlieghende v. - 4 HS. taltder
Fliegen, floehe, des tiuvels nît,
die müent die liute z' aller zît.
Frdk. 146. 1. 2.

HS. 395-400. 20.20 Ws. 437-442.
19

Alleen de twee middelste regels zijn aan Freidank ontleend, zoo dat het overige als een
bijvoegsel van den vertaler moet beschouwd worden. - D a t w e t w e l . Zie de aant. op n.
13. - In den door Willems uitgegeven tekst staat: D i e v l i e g h e n d e v l o i e , hetgeen
men voor een drukfout zou houden, indien het niet juist zoo in het HS. stond, hetwelk hij
dus al te getrouw gevolgd heeft. Beide regels vindt men aldus in de vroeger vermelde
Spruchsammlung van Ant. Husemann n. 22:
Flohe, Flegen vnd de Duuelsche nydt,
De bemoyen den menschen to aller tydt.

20

O n t s i e n beteekent hier hetzelfde als vreezen, even als in Dietsche Doctr. II. 3235:
Men sal die doet ontsien niet;
Want soe wie die doet ontsiet
Es altoes droeue ghesint.
Lksp. III. 2. 147:
Want die ghene diemen ontsiet
En mach ghemint wesen niet.
D e s h e b b i c n o e t , d.i. dat baart mij grooten angst. ML. IV. 527.
Die maechden waren truerich zeer
Ende leden van rouwen groten noet.
N o c h t a n v r u c h t i c . Het ww. vruchten - klaarblijkelijk hetzelfde woord als het Duitsche
fürchten - is thans niet meer in gebruik, even min als het znw. vrucht, dat oudtijds gezegd
werd voor vrees. Dietsche Doctr. II. 3269:
Menich es ghestoruen van vruchte
Om dat hi de doot te sere duchte,
hetwelk nu slechts over is in godsvrucht. Dat het ww. vruchten oudtijds in de beteekenis van
vreezen gebruikt werd, blijkt uit Der Minnen Loep I. 222:
Gode voer al te glorificieren,
Te vruchten, te eeren mit allen sinne
Dat heten wi godlike minne.
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Dat ic den duvel entie doot
Ontsien moet, des hebbic noet,
Die ic nochtan noit en sach;

Zie ook Ferguut 1250. 1989. Flor. en Blanc. 1566 Lksp. Gloss. - H o e s i s i j n g h e d a e n ,
d.i. hoedanig zij zijn. Zie de aanteek. op de Haagsche verzam. n. 42. Op gelijke wijze leze
men in De Bouc van Seden . 11. dus ghedane wort, d.i. zoodanig woord, vgl. aldaar . 250.
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Nochtan vruchtic haren slach.
Van hem beiden moetic anxt ontfaen:
Nochtan en weetic niet, hoe si sijn ghedaen.

2 Ws. noot - 6 HS. si ontbr. Ws. [si].
Da ich den tiuvel und den tôt
muo fürchten, deist ein grô iu nôt:
und ich ir deweder nie gesach,
und fürhte doch ir ungemach;
ich muo ir beider angest hân
und enwei doch, wie si sint getân.
Frdk. 67. 9-14.

HS. 401. 402. 21.21 Ws. 553. 554.
Menech mensche hout in den moet,
Dat hi an loghene clein mesdoet.
Ein ieglich man ze schirme hât
lüge für sîne missetât.

St. 214a 15. Frdk 171. 2. 3. G. 1769.

21

Wat de vertaler hier zegt, geeft de gedachte van Freidank niet terug; volgens dezen toch
beschouwt ieder mensch den leugen als een scherm, waarachter hij zijne misdaad verbergen
kan: de leugen is hier dus z.v.a. de ontkenning der bedrevene misdaad. Het D. schirm verklaart
Lexer III. 754 door was zur deckung, zum schutze dient; welke beteekenis ook ons scherm
heeft; van waar beschermen, d.i. verdedigen, beveiligen, eigenlijk iemand met een scherm
bedekken. Doch de vertaler zegt dat menig mensch zich overtuigd houdt dat het liegen slechts
eene geringe misdaad is, dat hij daaraan slechts eene kleine fout begaat.
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HS. 403. 404. 22.22 Ws. 555. 556.
Die scilt mach onlanghe hulpen mi,
Die van loghenen ghemaect zi.
Der schilt wert deheine frist,
der von lüge gemachet ist.

St. 214a 19. Frdk 171. 7. 8. G. 1777.
HS. 405-408. 23.23 Ws. 557-560.
Want menech mach mi herkinnen,
Die hem selven niet en kint binnen;
Bekinde hem selven elc man,
Hi soude te men lieghen dan.

1 Ws. mer - 2 Ws. hen.
Maneger waent erkennen mich,
der selbe nie erkande sich;

St. 195a 7. Frdk 106. 12. 13. G. 86.
erkande sich ein ieglich man,
er lüge ein andren selten an.

St. 195a 11. Frdk 106. 14. 15. G. 90.

22

D i e s c i l t . Dit woord, dat thans onzijdig is, was vroeger mannelijk. Zie ook . 419. D.
Doctr. III. 113. Alexander 1425:
Dese scilt en mach u helpen twint,
Want ic weet wale dat gi mint.
Voor helpen z.v.a. dienstig zijn, schreef men oudtijds ook h u l p e n ; zie Rijmkr. v. Braband
(Ovl. Ged. 1. 88) 270. ML. II. 2027. Lorr. I. 234. Theophilus 86. Dietsche Doctr. II. 2847:
Wat hulpt v rijcheit inder tijt,
Als ghi arm van herten sijt?

23

Vgl. ons znw. hulp met het Mnl. helpe. Zie Kiliaen en voorbeelden bij Hildegb. 34. 98; 92.
8. Het impf. i c h a l p vindt men . 531.
Deze vier regels komen ook in de Haagsche verzameling voor, doch eenigszins anders
geredigeerd, n. 9 en 10. - Het voegwoord want is niet in staat deze strophe behoorlijk aan de
vorige te verbinden. Gaarne zou ik geschreven zien:
Wel menech man waent mi te kinnen.
Wellicht zou men nog beter schrijven: waent mi herkinnen; zoo toch wordt waenen in 't Mnl.
gebruikt met een volgenden infinitivus zonder te. Zie Ferguut 2730. Lorr. II. 4129. Flor.
2848. Hildegb. 92. 6. Die Rose 4390. 5529. - T e m e n d.i. te minder. Zoo in Lorr. II. 3985.
Ovl. Ged. I. 1. 34. Lksp. III. 3. 875:
Want die worp diemen comen siet,
Quetst men dan diemen ensiet niet.
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HS. 409. 410. 24.24 Ws. 561. 562.
Ic doe mi selven leets meer
Dan al de werelt; dats mi zeer.
Ich tuon mir selbe leides mê
dan al diu werlt; da tuot mir wê.

St. 222a 11. Frdk. 113. 18. 19. G. 1535.
HS. 411. 412. 25.25 Ws. 563. 564.
Mochtic mijn selfs meester zijn,
Soe haddic saen den wille mijn.
Möht ich mîn selbes meister sîn,
sô hete ich gar den willen mîn.

St. ontbr. Frdk. 113. 12. 13. G. 1515.

24

Ik berokken mij zelf meer onheil, dan de gansche wereld mij kan aandoen, namelijk door
mijne eigene booze handelingen, zooals te recht in de Latijnsche vertaling ter verklaring is
bijgevoegd:
Me plus offendo semper mala facta sequendo,
Quam totus mundus; sed hoc in memet reprehendo.
D a t s m i z e e r , d.i. daarover ben ik bedroefd, dat doet mij leed. Het w. zeer kan hier òf
znw. zijn met de beteekenis verdriet, droefheid, zoo als Lucid. 2844. 2868. Carl. en El. 946.
Lksp. I. 47. 135. De bouc van Seden 903. Troj. Oorl. (Blomm.) 715. Die Rose 4923. Flor.
en Blanc. 1243:
In rouwen ende in groot seer
òf bnw. met de beteekenis treurig, pijnlijk. Rein. (Jonckbl.) 754:
Die voete waren hem so seer
Dat hi tlopen niene conste ghedoghen.

25

Deze vertaling is bijna woordelijk gelijk aan die in de Haagsche verzameling n. 76.
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HS. 413-416. 26.26 Ws. 565-568.
Mochtic mi selven aftrecken
Van dinghen, die mi bevlecken,
Soe dat ic rede ofte ginge,
Mine volghede gheen quade dinghen.

1 Ws. af trekken - 3 HS. gingen.
Möht ich mir selbe widersagen,
sô müeste ich mînen vîent tragen.

St. ontbr. Frdk 113. 14. 15. G. 1662.
möht ich mir selbe ane gesigen,
sô het ich mîn nôt gar überstigen.

St. 212a 17. Frdk 113. 16. 17. G. 1666.
HS. 417-422. 27.27 Ws. 443-448.
26

27

De vertaler wijkt hier weer van 't origineel af; immers hij zegt: Mocht ik mij van schandelijke
dingen onthouden, dan zou geen kwaad mij genaken (waar ik mij ook moge bevinden), hetzij
ik rijdende ben, hetzij te voet gaande. Doch Freidank zegt: Mocht ik mij zelven iets ontzeggen,
verbieden (widersagen = untersagen, verbieten Lexer III. 851.) om alzoo mijne hartstochten
te bedwingen, dan zou ik mij dit moeten getroosten en den vijand verdragen, dien ik te
bestrijden heb (mînen vîent tragen); doch mocht ik over mij zelven de overhand weten te
behouden (mir ane gesigen = über m. siegen, Lexer I. 912) dan ware ik mijnen angst te boven
gekomen (überstigen = überwältigen, Lexer II. 1663) en zou ik volkomen gerust kunnen
zijn.
Voor y s e r e n m o e t behoort gelezen te worden yseren h o e t , waardoor een metalen
kapje, onder den helm gedragen, bedoeld wordt, in 't Mnl. ook c.ijfie geheeten; Lanc. II.
26679. Ovl. Ged. I. 33. . 2738. - Wilde men de vertaling geheel gelijk maken aan 't origineel,
dan moest men schrijven:
Vondic veil een yseren hoet.
doch v o n d i c alleen is voldoende om aan te duiden: vond ik ergens, in een winkel b.v. of
te koop. - D i e r e beteekent duur. Ferguut 1303: Magh icken verwinnen ende matten, Ic sal
sijn hoeft diere scatten. G h e l d e n beteekent hier betalen. De bouc van Seden . 581:
Die wel ghelt heden, comt hi morgen,
Men sal hem vele te houder borghen.
Door de in den 5en regel vermelde borch zal te verstaan zijn een harnas, waardoor borst en
armen beveiligd worden tegen 's vijands schot en stoot, die daarop afstuiten (wiederschiezend
armbrust). .n 't Mnl. heet dit wapen halsberch (ook wel alsberch geschreven, zie Lorr. II.
321. 449.) en zoo vermoedt Verdam dat hier moet gelezen worden. Het woord komt
herhaaldelijk voor in Caerl ende Elegast, alwaar de wapens van dezen beschreven worden
. 278 e.v. Men moet daarbij denken aan een malienkolder. Dit blijkt uit den Roman van
Walewein 6730:
Doe dedi uut als hi eerst mochte
Sinen halsberch, besach die maelgen,
Offer hem yet vele faelgen.
Zie ook Ferguut Gloss. halsberch = scobbe (gescubt) jak.
D a t v e r s t a e t , weest hiervan overtuigd. Deze uitdrukking behoort tot de stopwoorden,
waarvan de Mnl. dichters zich menigmaal bedienden alleen om aan het rijm te voldoen. Zij
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Vondic enen yseren moet,
Die jeghen loghene waer goet,
Ende enen scilt jeghen scelden,

komt ontelbare malen voor: b.v. in het derde boek van Der Leken spieghel noteerde ik: c. 1,
123; c. 2, 1. 38. 69; c. 3, 157; c. 7, 39; c. 10, 175; c. 11, 69; c. 17, 97; c. 21, 13; c. 22, 19; c.
23, 91; c. 25, 119. Zie voorts de aant. op n. 13.
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Dese woudic diere ghelden,
Ende een borch jeghen verraet,
Ic soudse hueren; dat verstaet.

5 Ws. berch.
Funde ich veile ein îsenhuot,
der für lüge waere guot,
und einen schilt für schelten,
den wolte ich tiure gelten.

St. 213b 16. Frdk 170. 14-17. G. 1746.
und für arger liute unkust
ein widerschie end armbrust,
da künde mir nieman gelten,
und kaeme ouch von mir selten.
Frdk 170. 26 e.v.

HS. 423-426. 28.28 Ws. 569-572.
Mi heeft menech man gheloghen

28

M i h e e f t g h e l o g h e n . De spreekwijze iemand (dat.) lieghen is z.v.a. iemand eene
onwaarheid zeggen. Zie 654. ML. IV. 2027:
Ghelovets my, en (= ic en) lieghe u niet.
De Bouc van Seden 245:
Die de weerelt al bedrieghen
Ende bi haren abite ons lieghen.
I c s o u d e b e d r i e g h e n beteekent: ik zou kunnen bedriegen, d.i. ik zou hem ook wel
misleiden, als ik wilde. Het zal dus niet noodig zijn de vertaling nog nader aldus in
overeenstemming met Freidank te brengen:
Dien ic wale conde bedrieghen.
Het voegwoord o p d a t - zoo ook voorkomende . 644. - beteekent indien. Hildegb. 89. 67:
Al bleefstu doet in een kijff,
Wat verloerstu dan dijn lijff,
Op dat di God ghenadich waer?
Zie over die beteekenis de Gloss. op Lksp. Minnen Loep, Dietsche Doctr. en Van Wijn op
Heelu bl. 53.
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Ende waent dat hi mi heeft bedroghen,
Dien ic wale soude bedrieghen,
Op dat ic hem woude lieghen.

2 HS. want.
Mir hât manic man gelogen,
und waent, er habe mich betrogen,
den ich ouch künd' betriegen,
wolt ich hin wider liegen.
Frdk 172. 2-5.

HS. 427-430. 29.29 Ws. 573-576.
Men mach de lieden wel bedrieghen,
Daer men niet en spaert dat lieghen.
Die hem ane Gode houden moghen,
Bliven altoes onbedroghen.

4 Ws. altoos.
Man mac vil liute triegen
mit gelübde und mit liegen.
Frdk 172. 5 a b.

29

M e n m a c h d e l i e d e n w e l b e d r i e g h e n beteekent niet, volgens het tegenwoordig
taalgebruik, het is geoorloofd, maar men kan, men is wel in staat. Evenals in n. 39. Zoo zegt
een oud spreekwoord in de Prov. Comm. 497.
Men mach den buuc niet lieghen,
waar de Latijnsche vertaling dit bevestigt:
Mentiri ventri nullus valet esurienti.
D a e r m e n n î e t e n s p a e r t d a t l i e g h e n . Overeenkomstig het origineel had de
vertaler moeten schrijven:
Met beloften en met lieghen.
Van de twee laatste regels vindt men bij Freidank niets deze moeten dus voor een bijvoegsel
van den vertaler gehouden worden. Wellicht dat hem voor den geest zweefde, wat elders 2.
14. 15. bij Freidank staat:
Vil selten ieman missegât,
swer sîniu dinc an got verlât.
ofschoon de rijmwoorden meer doen denken aan 169. 18. 19.
Swie dicke gote wirt gelogen,
er ist doch iemer unbetrogen.
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HS. 431-434. 30.30 Ws. 449-452.
Dier heren dicke leide ghesciet,
Die de liede node eten siet;
Hoe mochtem dan wers ghescien,
Dan hise met hem moeste eten sien?

1 Ws Dier herten - 3 Ws. machtem.
Vil dicke dem wê geschiht,
der liute ungerne e en siht;
wie möhte dem wirs geschehen!
er muo sich selben e en sehen.
Frdk. 88. 7-10.

30

Voor d i e r h e r e n , zoo als in 't HS. staat, gaf Willems dier herten, met de verklaring ‘Aen
zulk hart geschiedt dikwijls leed’ waartegen meer dan eene bedenking zou te maken zijn.
Terecht gist Verdam dat Dien here moet gelezen worden. De zin is: Ziet iemand ongaarne
(node) anderen eten, die zal dan algedurig (dicke) leed te verdragen hebben; doch hoeveel
slechter (wers) zal het met hem gesteld zijn, hoeveel meer leed zal hij gevoelen, indien hij
ze m e t h e m ziet eten d.i. bij zich, aan zijnen disch, te zijnen koste. Intusschen beantwoordt
dit laatste gedeelte niet aan de door Freidank uitgedrukte gedachte. Volgens dezen toch zal
niemand van het zien eten kunnen vrijloopen, daar toch elk - wil hij niet van honger sterven
- verplicht is zich zelven te zien eten. - L e i d e is hier bijwoord van bet bvnw. leet, en wordt,
even als wale, bat, wers, met gescien verbonden.
W e r s beteekent: slechter. Maerl. Stroph. Ged. 81. 46:
Mi dinke dat men weldoene verget;
Men loent hem wers die dienet bet.
en is volkomen hetzelfde woord als het Mhd. wirs, dat als compar. bij übele gevoegd wordt
en dus schlimmer, schlechter beteekent (Lexer III 931).
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HS. 435. 436. 31.31 Ws. 453. 454.
Ic weet wel dat selden ghenutten can
Bi eighenen broede een noedech man.

2 HS. eighene - Ws eighene.
Ich wei ouch, das selten wirt
bî eigenem brôt ein milter wirt.
Frdk 87. 10. 11.

HS. 437-440. 32.32 Ws. 95-98.
Soe waer een wolf herde zi,
Daer en sijn die scape niet vri;
Ende daer de wolf bestrijt den ram,
Ic weet wel wie tierst wert lam.

2 HS. die die.
Swâ der wolf ze hirte wirt,
dâ mite sint diu schâf verirt.

St. 197a 3. Frdk 137. 11. 12. G. 82.
Swâ der wolf den boc bestât,
dâ wei ich wol, wer be er hât.

St. 239b 3. Frdk 137. 21. 22. G. 1177.

31

32

De vertaler geeft weder iets anders dan wat bij Freidank ge. vonden wordt. De zin van deze
verzen is: Dit weet ik wel, dat een gierig, zuinig (Mnl. n o d i c h ) man zelden genot zal
hebben, genieten zal bij (het gebruik van zijn) eigen brood. - G h e n u t t e n is = het Mhd.
genützen = geniessen (Lexer I. 866.) - Doch Freidank zegt, dat iemand zelden een gulle
gastheer is, als hij het brood moet opzetten, dat niet tevens voor anderen, maar slechts voor
hem toereikend is (eigen brôt).
Voor de eerste regels verwijs ik naar de Haagsche verzameling n. 8. - In de laatste regels
zegt Freidank dat het bij een strijd tusschen den wolf en den bok niet twijfelachtig is, wie
van hen er het best afkomt; waarvoor de vertaler schrijft wie er het slechtst afkomt. Doch
het spreekt vanzelf, dat door beide uitdrukkingen hier volkomen hetzelfde wordt gezegd.
Zoo heeft ook de Latijnsche vertaler het begrepen, waar hij zegt
Inter vervecem cum pugna lupumque movetur,
Qui prior ex ipsis, cognosco satis, superetur.
T i e r s t beteekent: het eerst. Beatr. 95. 316. Flor. en Bl. Gloss. Zie Mnl. Wdb. II. 570.
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HS. 441-446. 33.33 Ws. 455-460.
Reine herte ende reinen moet
Sijn in allen tiden goet.
Ende gherecht te sine in ghewinne,
Dats gherechte Gods minne.
Want die ontrouwe wert soe coene,
Datter hem niement en scaemt te doene.

1 Ws. herten - 6 HS. niemet.
Reine herze und reiner muot
diu sint in allen waeten guot.

St. 229a 3. Frdk 112. 21. 22. G. 740.
Unrehter gewinne
unde unrehter minne
unde untriuwen ist sô vil,
da sich ir niemen schamen wil.
Frdk 44. 17-20.

33

De D. woorden in allen waeten beteekenen niet, zoo als hier staat, i n a l l e n t i d e n , maar
in allerlei kleeren (wât = kleidung, kleidungstück, Lexer III. 703), waarbij dan gedacht moet
worden aan den schamelen rok, waaronder dikwijls deugd of wijsheid verborgen is: Saepe
est etiam sub palliolo sordido sapientia, zoo als de dichter Caecilius gezegd heeft (Cic. Tusc.
III. 23. 56.) Bij Freidank was voorafgegaan:
Dem schadet keiner slahte kleit,
der ein reinez herze treit.
En dit wordt bevestigd door de Latijnsche vertaling:
Cor vitiis purum, simul et mens immaculata,
Qualibet in veste sunt haec domino duo grata.
De twee middelste regels zijn wel naar aanleiding van Freidanks rijmwoorden gemaakt, doch
geven eenen op zich zelven staanden zin, waarvan bij Freidank geen sprake is. - Ook schijnt
het wel dat de vertaler gelezen heeft Unde rehter gewinne. - In de laatste regels zegt Freidank:
de ontrouw is zoo menigvuldig, men ziet haar dagelijks door iedereen gepleegd worden, dat
niemand zich schaamt haar te bedrijven. Daarvoor zegt de vertaler: d i e o n t r o u w e
w e r t s o e c o e n e , dat niet anders kan beteekenen dan: wordt zoo driest, zoo vermetel,
dat enz. Zie Gloss. op ML.
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HS. 451. 452. 34.34 Ws. 103. 104.
Ic wil minen aermen maghen
Selden minen commer claghen.
Ich wil armen wârsagen
selten mînen kumber klagen.
Frdk. 124. 1. 2.

HS. 453. 454. 35.35 Ws. 105. 106.
Ic en wil oec minen scat niet
Berghen, daerne de duvel siet.
Ich wil mînen schatz niht
verbergen, da der diep siht.
Frdk 47. 14. 15.

HS. 455. 456. 36.36 Ws. 107. 108.
Soe wie dat mi quijt met eeden,
Hi quijt mi met behendecheden.

34

De zin van Freidanks woorden schijnt wel te zijn: Ik wil aan profeten (wârsage = wahrsager,
aruspex, Lexer III. 696), die arm zijn, mijne ellende niet openbaren en hen raadplegen
aangaande de toekomst; die toch zouden zij niet anders dan gunstig voorstellen in de hoop
op eene rijkelijke belooning. Van dat profeteeren is bij den vertaler geen spraak, die slechts
aanraadt niet te klagen bij arme bloedverwanten, die toch niet kunnen helpen. - Door
m a g h e n versta men: aanverwanten. Floris ende Blancefl. 1410:
Hi sal hem selke gheven te wive,
die scone sal sijn ende van hoghen maghen.

35
36

Het enkelvoud is maech, dat later voorkomt . 568.
In den tweeden regel had de vertaler, overeenkomstig het origineel, moeten schrijven: daer
een d i e f het siet.
Het ww. q u i j t e n beteekent zoowel vrijmaken als voldoen. Zie Hildegb. Gloss. Hier zou
men die beide beteekenissen kunnen te pas brengen, mits er in den eersten regel voor m i
gelezen worde h e m , dat is zich, waarop ook het origineel wijst; zoodat alsdan de zin is: wie
zich door een eed ontslaat van hetgeen hij schuldig is, die betaalt mij slechts met listige
streken; of, zoo als de Latijnsche vertaler het heeft opgevat: wie mij door een eed het geloof
aan zijne woorden opdringt, die heeft mij slechts door een listige streek overtuigd:
Qui sua iurando me cogit credere dicta,
Ars sua me vincit simul et fallacia ficta.
B e h e n d e c h e i t , ook wel bendicheit geschreven (Die Rose . 140.) heeft meestal, gelijk
hier, eene ongunstige beteekenis. Zie Flor. en Blancefl. 2355. 2841. Elders in dat gedicht,
1511. 2427. 2738 heeft dit woord de beteekenis van kunst, bedrevenheid.
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Swer sich mit eiden fristet,
der hât mich überlistet.
St. 231b 15. Frdk 122. 19. 20. G. 848.

HS. 457. 458. 37.37 Ws. 109. 110.
Stake elc eet als enen doren,
Hen worde cume soe vele ghesworen.
Staech ieglich eit als ein dorn,
irn würde niht sô vil gesworn.
Frdk. 122. 21. 22.

HS. 459. 460. 38.38 Ws. 111. 112.
Die alle dinc wilt besorghen,
Hevet selden saechten morghen.
Swer alliu dinc besorgen wil,
da ist alles leides zil.
Frdk 58. 13. 14.

37

Eene dergelijke opmerking als hier door Freidank gemaakt is, vindt men elders bij hem 171.
9. aangaande den leugen:
Koste ieglich lüge ein kölnisch pfunt,
man lüge niht sô manege stunt.

38

C u m e , waarvoor Kiliaen opgeeft kuym, kume, beteekent nauwelijks, en is hetzelfde woord
als het Duitsche kaum. Zie de Gloss. op Lksp. Lorr. Hildegb. e.a., vooral ook Taalk. Bijdr.
II. 67 e.v.
Wie zich met alles bemoeit en zijne zorgen tot velerlei dingen uitstrekt, heeft zelden
s a e c h t e n m o r g h e n d.i. een rustigen dag; welke toestand door Freidank veel erger
wordt voorgesteld, daar hij zegt: die heeft niets dan allerlei leed in 't vooruitzicht.
W i l t . Deze vorm van den 3en pers. is in 't Mnl. zeer gebruikelijk. Zie ook . 468. 603. 679.
Dietsche Doctr. III. 1113. 1267. 1852. In de Staten-vertaling leest men nog 1. Cor. XII. 11.
Gelijckerwijs hij wilt, doch ook slechts op die plaats, want in de overige plaatsen (Spr. XXI.
1. Dan. IV. 17. 25. 32. V. 21.) staat wil. Bij Cats, Spiegel v.d.O. en N. Tijd, bl. 444 vindt
men dien vorm nog:
De katte die veel snoepen wilt,
Wort licht eens op den neus geknilt.
Zoo ook D. II. bl. 116a en 134b doch ook daar aan het einde van den regel en dus ter wille
van het rijm. De schrijfwijze wilt vindt men steeds, ook buiten het rijm, gebezigd bij den
tijdgenoot en vriend van Cats, J. de Brune in zijne Spreeck-woorden, uitgegeven onder den
titel van Nievwe wyn in oude Lêer-zacken (Middelb. 1636. 120). In de uitgaaf van de Prov.
Comm. die omstreeks 1495 te Delf in hollandia verschenen is, staat overal wilt. Zie n. 34.
196. 199. 231. 260. waar Hoffmann (Hor. Belg. IX.) steeds geschreven heeft wil.
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HS. 461. 462. 39.39 Ws. 113. 114.
Die bi daghe niet varen en mach,
Vare bi nachte, ende late den dach.

1 Ws. wie.
Swer niht ba gevarn mac,
der vert die naht und lât den tac.

St. 215b 11. Frdk 120. 9. 10. G. 1834.
HS. 463. 464. 40.40 Ws. 115. 116.
Wie dat ontsiet den donderslach,
Clopper jeghen al dat hi mach.
Swer fürhtet donres blicke,
der muo erschrecken dicke.

St. ontbr. Frdk 123. 26. 27. G. 1110.

39

Freidank zegt: ‘Wie geen andere, geen betere gelegenheid (baz) heeft om te reizen, reist bij
nacht en maakt geen gebruik van den dag (lât den tac). Intusschen doen de woorden van den
vertaler vermoeden, dat hij voor baz in zijn HS. gelezen heeft den tac. De Latijnsche vertaler
zegt: Wie op zijne reis niet spoedig genoeg kan thuis komen, reize dag en nacht door:
Ad sua qui citius nequeat pergendo meare,
Hic studeat nocte pariterque die properare.

40

bij wien de 2e regel aldus luidt: Der var die naht vnd den tag.
Wie bang wordt bij het hooren van een donderslag, moet daar tegen in, zooveel hij kan,
geraas maken, om zoodoende dien slag niet te hooren. Het door Freidank gebezigde donres
blicke beteekent eigenlijk niet den slag, dien wij donder noemen, maar het licht, dat bij ons
de bliksem heet; zoo zal daar dan bedoeld worden: Wie bang wordt bij het zien van een
bliksemstraal, zal menigmaal schrikken t.w. door den daarop volgenden donderslag. En zoo
zegt de Latijnsche vertaling:
Fulguris ignito si quis splendore pavescit,
Ex tonitru subito terrorem saepe capescit.
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HS. 465. 466. 41.41 Ws. 117. 118.
Wie den anderen ontsien moet,
Anveerden, soe es sier zorghen boet.
Swer den andern führten muo ,
dern ruochte, würde im sorgen buo .
Frdk 58. 15. 16.

HS. 467-470. 42.42 Ws. 119-122.
Meneghen stoet moetie ontfaen,
Die met Gode wilt ommegaen;
Ende sal hi Gode bestaen nochtan,
Soe moeti wesen een kersten man.

1 Ws. moeti - 2 Ws. omme gaen - 4 Ws. moetti.

41

Deze strophe is bijna van dezelfde beteekenis als de voorgaande; in het HS. zijn zij dan ook
aan een gevoegd. De zin is: wie voor een ander moet vreezen, trotseere dien (anveerde hem);
en alzoo zal dit een geneesmiddel (boet) voor zijnen angst wezen. Zoo verklaart Kiliaen
boete = baete door emendatio, correctio, remedium. Zie Mnl. Wdb. op boet en boete. Doch
volgens Freidanks woorden had hier moeten gezegd zijn: Wie voor een ander vreezen moet,
dien zou het lief zijn (dern ruochte), als hem die zorg ontnomen werd, als hem de verlossing
daarvan gewerd (buoz würde). In dezelfde beteekenis gebruikt Freidank 83. 3. 4. de
spreekwijze buoz werden met dat. en genit.
Swer dem tôren flêhen muoz,
dem wirt selten sorgen buoz.

42

Buoz = besserung, abhülfe, Lexer I. 390.
Alleen de twee laatste regels blijken aan Freidank ontleend te zijn. - B e s t a e n met den dat.
beteekent toebehooren. Zoo Lksp. I. 26. 131.
Ende gheestelic goet, sijts ghewes
Dat dat der heiligher kerken es,
Ende der werelt niet en bestaet.
Zie Mnl. Wdb. op bestaen.
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Swer mit gote wil bestân,
der muo kristen glouben hân.
Frdk 11. 1. 2.

HS. 471-474. 43.43 Ws. 123-126.
Niemen en mach ghedoen bat,
Dan die hem pine te doene dat.
43 Wie door de wereld wil geprezen worden, kan niet beter doen dan zich de moeite te geven
om onder dommen den schijn van dom aan te nemen en zijne wijsheid dan pas te openbaren
als hij onder wijzen is. Het veinzen van domheid, als de omstandigheden dit meêbrengen,
wordt reeds in de z.g. Disticha Catonis II. 18. aanbevolen en als de hoogste wijsheid
voorgesteld:
Insipiens esto, dum tempus postulat aut res;
Stultitiam simulare loco, prudentia summa est.
G h e d o e n , d.i. doen. Zie Mnl. Wdb. op ge. Van der Feesten 85:
Want zonder minne en mochti
Niet ghedoen die hoveschede.
Floris e. Blancefl. 2330:
Dus eist ende hoe so ment ghedoet.
Aangaande dit voorvoegsel ghe heeft Verdam in zijne Tekstcritiek bl. 48 de belangrijke
opmerking gemaakt, dat in 't Mnl. nagenoeg alle werkwoorden, met een der hulpwerkwoorden
moghen, kunnen, willen, sullen, laten samengevoegd, ge voor zich krijgen; zie ook hier .
587. en 628. welk voorvoegsel i. de tegenwoordige taal alleen over is in de uitdrukkingen
niet kunnen gebeteren, laten en niet kunnen geworden en zich laten gezeggen. - D a n d i e
h e m p i n e , d.i. die zich bevlijtigt, de noodige moeite aanwendt. Lksp. III. 4. 155:
Dinc die ghi hebt misdaen
Pijnt u te beteren zaen.
Zie ook het Gloss. aldaar en M Loep Gloss.
De schrijfwijze d o m p in . 473 en 583 voor dom, die voor domb staat, vindt men nagenoeg
slechts in geschriften van ouderen tijd, zooals bij M. Stoke II. 1425;
Hijs domp die der werelt dient.
in Maerlants Sp. Hist. I. p. 111. bl. XLV. 46:
Hijs domp die an hem gelovet.
Zie Mnl. Wdb. op domp. - En zoo gebruikte men ook dompheid. Zedelessen 173. (Ovl. Ged.
III. 115.) De bouc van Seden 1046. Op gelijke wijze schreef men toen ook cromp voor krom,
en lamp voor lam. Van den levene ons Heren 844. 3057. - d e r w e r e l t p r i j s = dat is
nu de roem der wereld, dat is het wat nu algemeen geprezen wordt. Zoo wordt prijs gebezigd
in Caerl e. Elegast 1323:
Ic wil prijs aen u begaen.
Floris e. Blancefl. 2970. waar van Clarijs gezegd wordt:
Ende hadde naest Blancefloer den meesten prijs.
De Bouc van Seden . 730. Lksp. Gloss.
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Met dommen domp, met wisen wijs;
Want het es nu der werelt prijs.

2 HS. Dan hi - Ws. hi - 4 Ws. is.
Mit tumben tump, mit wîsen wîs,
da was ie der werlde prîs.

St. 201b 11. Frdk 85. 13. 14. G. 357.
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HS. 475. 476. 44.44 Ws. 127. 128.
Die wise hi can menech goet,
Daer na die domme lettel doet.
Die wîsen kunnen manegen list,
der fremede tumben liuten ist.

St. 205a 15. Frdk 79. 11. 12. G. 1943.
HS. 477. 478. 45.45 Ws. 129. 130.
Menech wise doet nochtan
Daer hi doet onwijsheit an.
Manic man hât wîsen muot,
der doch vil tumplîche tuot.

St. 221b 17. Frdk 85. 11. 12. G. 1523.

44

Een verstandig mensch is in moeilijke omstandigheden nog wel eens op iets goeds bedacht
d.i. heeft een goeden inval en weet het eene of andere redmiddel te bedenken, waarvan een
domme zich zelden bedienen kan, omdat dit hem vreemd en onbekend is. Dien overeenkomstig
luidt de Latijnsche vertaling:
Ars quaedam cunctis sapientibus est bene nota,
Cordibus a stultis quae dicitur esse remota.

45

Menigeen doet, in weerwil dat hij overigens verstandig is, wel eens eene daad, waardoor hij
onverstand aan den dag legt. Dit is de beteekenis van n o c h t a n , waarmede het Duitsche
doch wordt teruggegeven en dat ook door den vertaler in de Haagsche verzameling gebezigd
is, waar hij Freidank meer woordelijk volgt, n. 90.
Die menighe hevet wisen moet,
Die nochtan dommelijcke doet.
Het thans in onbruik geraakte o n w i j s h e i t komt nog voor in de Staten-vertaling II. Cor.
XI. 1 en 17. in de beteekenis van dwaasheid; het nu nog gebruikelijke onwijs wordt slechts
voor krankzinnig gebezigd.
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HS. 479-482. 46.46 Ws. 131-134.
Dat wijsheit gheen erve en zi
Noch conste, wanhaghet mi;
Want niemen hevet sonder aerbeit
Wijsdom, ere, noch rijcheit.

1 Ws. si - 2 Ws. wanhaget.
Da nieman wîsheit erben mac
noch kunst, da ist ein grô er slac.

St. 228b 19. Frdk 79. 7. 8. G. 736.
Nieman hât ân arebeit
wîstuom, êr, grô rîcheit.

St. 229b 19. Frdk 92. 7. 8. G. 766.

46

W a n h a g e n werd oudtijds gebruikt voor het tegenwoordige mishagen; zie Kiliaen en
voorts Lksp. II. 47. 20. ML. I. 2341. Hildegb. 36. 3. Ovl. Ged. I. 63. . 331. De kracht van
wan ziet men in de thans gebruikelijke woorden wandaad, wantrouwen, wanbegrip,
wangedrag en zeer veel andere, waarin zij soms eene ontkenning, soms eene afkeuring
aanduidt. - Freidank bezigt hier eene veel sterkere uitdrukking daz ist ein grôzer slac z.v.a.
dat is eene groote teleurstelling, een zware slag. - Voor de laatste regels had Willems
verkeerdelijk opgegeven Freidank 41. 16. 17:
Swer wîstuom, êr, grôz rîcheit
mêrt, der mêrt sîn arebeit.
S o n d e r a e r b e i t is z.v.a. zonder moeite en inspanning, of ook zonder pijn, zoo als in
het spreekwoord bij de Brune bl. 135:
Gheen goet is mijn, Of 't is met pijn.
en ook reeds in den Roman van Die Rose 2609:
Wet dat men engeen groet goed
En mag gecrigen, pine en doet.
W i j s d o m voor wijsheid, thans niet meer in gebruik, vindt men bij de vroegere schrijvers,
zie Kiliaen en voorts Lksp. III. 3. 689, waar het evenwel niet de echte lezing is. Flor. e. Blanc.
79. 2424. Die Rose 5089. Dietsce Catoen 239:
Sone, lere so in dinen sin
Datter wijsdom wone in.
Met r i j c h e i t (zie ook . 602) is het juist omgekeerd, want dit woord heeft plaats gemaakt
voor rijkdom. Het vroeger gebruik blijkt uit ML. I. 1612:
Ic heb ghelaten vader ende moeder,
Mijn lant, mijn rijcheit ende vrende.
Zie voorts Lksp. III. 5. 4. 42. Die Rose 4942. De bouc van Seden 548. Dietsche Doctr. II.
2847. 2981. III. 1313.
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HS. 483-486. 47.47 Ws. 135-138.
Dat Salomon den wisen leerde
Maercolf dic dit wederkeerde;
Nochtan vintmense die in hare lere
Souden de wisen gherne verkeren.

3 Ws. vint mense.
Salmôn wîsheit lêrte,
Marolt da verkêrte;
den site hânt noch hiute
leider gnuoge liute.
Frdk 81. 3-6.

47

De naam van Salomo's bestrijder wordt zeer onderscheiden geschreven; Bezzenberger
vermeldt zeven verschillende schrijfwijzen. In welke taal dit geschrift, - waarvan de oudheid
door de vermelding van Freidank bewezen wordt, (zie ook Jans Feesteye, cap. XXXIII) het eerst geschreven werd, is moeilijk uit te maken. Er bestaan onderscheidene bewerkingen
in 't Hoogduitsch, Nedersaksisch, Latijn en Fransch, meerendeels in veelmalen herhaalde
uitgaven, die reeds in de vroegste tijden der Boekdrukkunst verschenen zijn. Ook bestaat er
eene bewerking in 't Vlaemsch, die in 't jaar 1861 voor rekening van de Maetschappy der
Vlaemsche Bibliophilen, ter drukkery van C. Annoot - Braekman, in een beperkt getal
exemplaren, herdrukt werd naar een druk die in 1501 te Antwerpen by Hendrik van Homberch
verschenen was, onder den titel van: Dat Dyalogus of Twisprake tusschen den wisen coninck
Salomon ende Marcolphus; alwaar de uitgevers in de Voorrede den aard van dit geschrift
aldus geschetst hebben: ‘De tweespraek tusschen koning Salomon en Marcolf, is een
wedstrijdslied, waarin de wyze spreuken en leerzame zinnebeelden Salomons, door de
volksspreuken Marcolfs op eene parodische wyze worden teruggegeven. De spreekwoorden
des eersten zijn verheven van gedachten en bewoording, die des anderen zijn uit lage
voorwerpen en toestanden genomen, soms ruw van uitdrukking, doch niet zonder komisch
zout, des te meer dat zy niet zelden in een tegenovergestelden zin als die des konings kunnen
worden verstaen.’ Daarna laten zij eene opgaaf volgen van alle bekende uitgaven en wat
verder tot de literatuur van dit geschrift behoort, waaraan ik slechts heb toe te voegen de
vermelding van de later verschenen Verhandeling van W. Schaumberg, Untersuchung über
das deutsche Spruchgedicht ‘Salomo und Morolf’ in: Paul u. Braune's Beiträge z. Gesch. der
Deutsch. Spr. u. Liter. 2er B. (Halle 1876) S. 1 -63.
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HS. 487-490. 48.48 Ws. 139-142.
Een sot nemt eens sots sanc
Vore der vedelen gheclanc;
Ende, wat men den sotten leert,
Sinen sanc hi niet en verkeert.

1 Ws. eens sot sanc.
Ein tôre naeme des gouches sanc
für der süe en harpfen klanc.
St. 230a 7. Frdk 84. 2. 3. G. 780.
Swa man den gouch gelêret,
sînen sanc er niht verkêret.
Frdk 143. 17. 18.

48

Het Duitsche g o u c h beteekent wel menigmaal een zot; zoo zegt Freidank 54. 22: Swer
blinden winket, derst ein gouch; maar het beteekent ook een koekoek. Zie Verdam Tekstcritiek
van Mnl. Schr. bl. 10 e.v. De vertaler nam het in de eerstgenoemde beteekenis; doch dat
Freidank het in de andere bedoeld heeft, is meer dan waarschijnlijk, en wordt ook bevestigd
door de Lat. vertaling:
Delectant stultum cuculi plus cantica foeda,
Quam faciat forte dulci cantu citharoeda.
waar volgens het Görl. HS. voor forte beter gelezen wordt forsan. - Ve d e l beteekent viool.
MLp. I. 1576:
Wat soudmen prisen een schoen vedel,
Daer gheen snaren op en sijn,
Die huer gheluut maken fijn?
v.d. ook vedelspel en het ww. vedelen. Hildgb. Gloss.
Dat voorts ook in de twee laatste regels - die later ( . 533) nog eens herhaald worden - niet
aan een sot, maar aan den koekoek moest gedacht zijn, blijkt uit de navolging van Renner
5861:
Wan swie vil man der gauch lêrt,
sin gukguken er doch niht verkêrt.
Zie nog andere plaatsen aangehaald in mijne uitgaaf van Bebel's Proverbia Germanica n.
534.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

240
HS. 491-494. 49.49 Ws. 143-146.
Bi sinen worden kinnic den doeren,
Enten esel bi sinen oeren;
Want dien doeren dunct selden goet,
Soe wat dat die wise doet.

1 Ws. doren - 2 HS. Entie - Ws. Entie - 4 HS. alleen wat - Ws. wat dat.
Bî rede erkenne ich tôren,
den esel bî den ôren.

St. 231a 11. Frdk 82. 10. 11. G. 828.
Den tôren dunket selten guot,
swa ein wîse man getuot.
Frdk 84. 14. 15.

HS. 495-498. 50.50 Ws. 147-150.
Selken raet de duvel gheeft,
Daer menech bi in sonden leeft.

49

De gedachte van de eerste regels vindt men terug in de door Bezzenberger aangehaalde plaats
van Helbling I. 250:
Swer esel niht erkennet, der sehe in bî den ôren;
alsô ist dem tôren, der stellet sich nâch sîner art.
en in de middeleeuwsche Latijnsche spreuk:
Ex verbis fatuos, ex aure tenemus asellum
waarvoor bij Ritzius, Florilegium Adag. et Sententiarum p 814. foutief gedrukt staat ex ore.
Ook Hildegb. 32. 35. zegt dit in dezelfde woorden:
Byden spreken kentmen doren
Ende den ezel biden oren.

50

Het woordje want, waarmeê de vertaler het laatste gezegde aan het eerste verbindt, heeft hier
niet de kracht van een redegevend voegwoord, daar toch elk van deze gezegden op zich zelf
staat.
In het origineel wordt de duivel gezegd zoodanigen raad te geven, dat menigeen, als hij dien
opvolgt, in de val, in den strik geraakt. Het schijnt wel dat de vertaler het Duitsche woord
d r û h e (drûch, drû) niet verstaan heeft. Lexer I. 470. verklaart het door: Fessel, Falle um
wilde thiere zu fangen. - Met het v e r d r a g h e n in den volgenden regel is waarschijnlijk
bedoeld: Wie zich niet stoort aan dien raad, baart den duivel eene groote teleurstelling. - Bij
Freidank ziet de duivel zich teleurgesteld, indien de mensch zich van hoovaardigheid onthoudt,
die hij hem had aangeraden.
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Soe wie dat verdraghen mach,
Gheeft den duvel enen swaren slach.

4 HS. den den d.
Solchen rât der tiuvel gît,
un maneger in der drûhe lît.
Frdk 36. 13. 14.
Swer hôchvart dâ vermîden mac,
deist dem tivel ein grô er slac.
Frdk. 29. 20. 21.

HS. 499. 500. 51.51 Ws. 151. 152.
Soe wie roevers ende drunken siet,
Hi es sot, ontsiet hire niet.

1 Ws. rovers.
Swâ trunkene liute und tobende sint,
swer die niht fürhtet, derst ein kint.
Frdk 94. 5. 6.

HS. 501. 502. 52.52 Ws. 153. 154.
Drunckenheit es selden soe vri,
Daer en es sonde, scande, scade bi.

51

Tobende liute zijn niet r o e v e r s , zoo als de vertaler ons hier geeft, maar: razenden,
dolzinnigen, furiosi, insani, rabidi (Lexer II. 1453); het woord is part. adj. van toben = nicht
bei verstand sein. - Hij die deze en de dronken menschen niet ontziet (fürhtet), voor hen uit
den weg gaat, is onverstandig (ein kint). - D r u n k e n = dronken, eig. bvnw., is hier znw.
waarvoor wij zouden zeggen dronkenen, dronkaards. D. Doctr. II. 3085:
Soe waer ghi den dronckenen siet,
Daer en es hi selve niet.

52

De dronkenschap is eene ondeugd, die zelden op zich zelve staat; meestal gaat zij vergezeld
van zonde, schande en schade, of heeft die ten gevolge. - Het woordje s o e zou niet gemist
worden, indien het er niet stond.
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Trunkenheit ist selten frî,
da ensî sünde, schande, schade bî.
Frdk 94. 7. 8.

HS. 503. 504. 53.53 Ws. 155. 156.
Men siet selden rijcs mans huus
Sonder dief ochte sonder muus.
Man siht vil selten rîche hûs
âne diep und âne mûs.

St. 236a 11. Frdk 141. 15. 16. G. 1014.
HS. 505. 506. 54.54 Ws. 157. 158.
De dieve salmen te rechte hanghen
Ende die muse met vallen vanghen.
Miuse sol man vâhen,
Diebe sol man hâhen.
Frdk 47. 18. 19.

HS. 507. 508. 55.55 Ws. 159. 160.
Wie vosse met vosse vaen sal,
Hi moet kinnen haer weghe al.
53

Voor o c h t en o c h t e zeggen wij thans of. Bij de Mnl. schrijvers werd het eerste meestal
gebruikt als het volgend woord met eene vocaal, het tweede als dat met eene consonant
aanvangt. Floris e. Blancefl. 761.
Oftu best eneghe creature,
Dier goet ocht evel mach ghescien
Entie men mach horen ochte sien.

54

en vele andere plaatsen aldaar, opgegeven door Hoffmann.
Uit de volgorde van deze regels blijkt, dat de vertaler een van die HSS. van freidank voor
zich gehad heeft, waarin ze aldus gelezen worden:
Die diebe sol man hâhen,
die miuse in vallen vâhen.

55

Wie vossen wil vangen, moet met vossen op de jacht gaan, d.i. met slimme jagers, die hunne
sluipgangen en verborgene wegen kennen. Zoo zegt reeds het Grieksche spreekwoord (Zenob.
I. 70) Αλωπεκιζειν προς ετεραν αλωπεκα, waaraan Erasmus (Adag. I. 2. 27.) de verklaring
toevoegt: Cum astutis astutiis agito. - Volgens Husemann (Spruchsamml. n. 40.) hebben de
jagers voor zoodanige vangst geen bijzondere slimheid, maar wel een groot geluk noodig:
Wol Vosse mit Vossen vangen wil,
De moth geluckes hebben mehr alse tho vyl.
Voor v a e n , d.i. vangen, zie men Aant. op . 361. Esopet bl. 172
Hi quam daer hi waende vaen
Een hase, die hem es ontgaen.
Gedichten van Hildegaersb. 141. 222.
Die nu jaghen sonder vaen.
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Swer fuhs mit fuhse vâhen sol,
der muo ir stîge erkennen wol.

St. 242b 3. Frdk 139. 3. 4. G. ontbr.
HS. 509. 510. 56.56 Ws. 161. 162.
Wie dat vosse muse weert,
Hi werent hem spise, dier hi gheert.

1 Ws. [met] muse - 2 Ws. weret.
Swer dem fuhse mûsen wert,
der hât im spîse gar verspert.

St. 224a 11. Frdk 138. 23. 24. G. ontbr.

56

Willems wil hier gelezen hebben: Wie dat vosse met mu weert en verklaart dit laatste woord
door ‘huisvest; hiervan ons weerd hospes’. Doch uit Freidank blijkt, dat de bedoeling is: wie
den vo het muizen belet en hem daarvan afweert, die onttrekt hem de spijs, welke hij gaarne
wil hebben. Misschien moet voor m u s e gelezen worden musen d.i. muizen vangen. Parabelen
(Vaderl. Mus. II. 185. . 257:
Om dat nature soe sere trect
de catte haer te musen set.
hetgeen Cats, Spiegel v.d.O. en N. Tijd bl. 424. aldus teruggeeft:
Al wat van katten spruyt dat is geneyght te muysen.
Zoo ook in deze verzameling . 719 (Ws. 19).
Wat ghi hoert ofte siet
Muust wel, maar en mauwet niet.
welke laatste regel als referein voorkomt in een gedicht van 54 regels, onder den titel van:
Op de boze tongen ende pochers, uitgegeven in Vaderl. Museum I. 97 e.v. vermeld door
Mone, Uebersicht bl. 275. - D i e r h i g h e e r t . Over gheren = begeeren, zie de Aant. op
. 374.
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HS. 511. 512. 57.57 Ws. 163. 164.
Het hevet selden vette muus
Den vos ghebeten in sijn huus.
E hât selten wîsiu mûs
den fuhs geladen heim ze hûs.

St. 233a 7. Frdk 141. 11. 12. G. 904.
HS. 513. 314. 58. Ws. 165. 166.
Der muus es alle weelde ontseght,
Als si in die valle leght.
Diu mûs hât boese hôchgezît,
die wîle s' in der vallen lît.
Frdk. 141. 9. 10.

HS. 515. 516. 59.59 Ws. 3. 4.
57

De v e t t e muis van den vertaler is de kloeke, verstandige muis van Freidank (wîsiu mûs),
die geen vos bij zich in haar huis noodigt; waarvoor dus de vertaler had moeten schrijven
wise of vroede muus. - Het is duidelijk dat voor g h e b e t e n moet gelezen worden ghebeden
(D. geladen) d.i. te gast genoodigd. In denzelfden geest zegt Freidank 141. 19. 20. van den
kikvorsch, die den ooievaar noodigt:
Der frosch gewinnet lîhte schaden,
wil er den storch ze hûse laden.
Het is niet zeldzaam dat bidden in de beteekenis van uitnoodigen gebruikt wordt. Zie Mnl.
Wdb. op bidden. Zoo Van der Feesten. I:
Teenre feesten was ic ghebeden.
Van Vrouwen ende van Minne VII. 69:
Mijn lantheer mi ten eten bat.
De bouc van Seden . 614.
Niet ne kies te sittene stede,
Vor dat hi die stede gheuet,
Die wert die di ghebeden heuet.

59

alwaar in den 2en regel voor hi moet gelezen worden hu, d.i. u, met verplaatsing van de
comma van gheuet achter wert.
De zin van Freidanks woorden is: ‘Wat men in zijne jeugd geleerd heeft, blijft ons steeds
onveranderd bij’; dit komt alzoo overeen met hetgeen hij elders zegt 108. 17. 18:
Den site ein man unsanfte lât,
des er von jugent gewonet hât.
zoodat in de vertaling het ww. v e r o u d e n , niet, zoo als veelal, de beteekenis heeft van
verzwakken, zijne kracht verliezen ten gevolge van ouderdom, maar moet genomen worden
voor: duurzaam, bestendig zijn, waarvoor men wel zegt dat iets wortel geschoten heeft. Zoo
vindt men het in De bouc van Seden . 419:
Want en wert men niet bi tide
Ende het verhoudert bi langhe bide,
Teuel mach den mensche doden.
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Swer schalkeit lernet in der jugent,
der hât vil selten staete tugent.
Frdk. 143. 5. 6.

HS. 517. 518. 60.60 Ws. 167. 168.
Wie oude honde in bande leidt,
Hi verliest, dat hi aerbeit.
Swer alten hunt an lannen leit,
der verliuset michel arebeit.
Frdk 109. 26. 27.

HS. 519. 520. 61.61 Ws. 169. 170.
Eens ossen scinckel hadde liever een hont,
Dan van roeden goude een pont.
Eins rindes schenkel naeme ein hunt
für rôtes goldes tûsent pfunt.

St. 242a 7. Frdk. 138. 3. 4. G. 1293.

60

61

Zoo algemeen was steeds dit spreekwoord, dat het niet licht in eenige
Spreekwoordenverzameling zal gemist worden. Van een veertigtal heb ik aanwijzing gedaan
in mijn werk Erasmus bl. 387. tot toelichting van hetgeen deze geleerde (Adag. I. 2. 61.)
geschreven had: ‘Vulgo quidem, attamen haud quaquam ineleganter dicitur, Serum esse,
canes vetulos loris assuefacere’. Zie ook nog Husemanns Spruchsamml. n. 14.
In den tweeden regel zal moeten geschreven worden:
Dan van roeden goude .M. pont.
Het verdient opmerking dat in de Middeleeuwen van r o o t gout gesproken wordt, waardoor
rosachtig bruin moet verstaan worden, welke kleur van dat metaal in die tijden bijzonder
geliefd was. Caerl ende Elegast 564:
Men liet mi waerlic niet ontgaen
om mijn ghewichte van goude root.
De bouc van Seden . 1083:
Want vrihede die es groot,
Soe es beter dan gout root.
Zie voorts Verwijs Bloeml. uit Mnl. dichters I. 112. 58. III. 138. 52. Gelijk bij Freidank
wordt ook in Wigal. 75 van rôtez golt gesproken.
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HS. 521. 522. 62.62 Ws. 171. 172.
Hoe wel een hont ghetemt si,
Eens honts sede es hem emmer bi.
Swie man vert den hunden mite,
si hânt doch iemer hundes site.

St. 213b 11. Frdk 138. 1. 2. G. 1746.
HS. 523. 524. 63.63 Ws. 173. 174.
Al ginge die hont talder stont
Ter kerken, nochtan bleeft een hont.
Gieng ein hunt tages tûsent stunt
ze kirchen, er waer doch ein hunt.
Frdk 138. 5. 6.

62

S e d e is z.v.a. aard, eigenschap, en wordt in die beteekenis ook van dieren gezegd. Zoo zegt
Maerlant in der Nat. Bloeme II. 32. van honden sprekende:
Ende al slapen si gherne mede,
Nochtan so ist hare sede
Dat si thuus wachten vor den dief.
Doch vreemder is het, dat dit woord ook van levenlooze zaken gezegd wordt, b.v.
De stocvisch heeft enen goeden zede

63

met welke woorden een gedicht van 22 regels aanvangt, dat in een Hulthemsch HS. gevonden
wordt. Zie Mone, Uebersicht S. 284. En dat het gebruik van dit woord oudtijds van veel
ruimeren omvang geweest is dan thans, blijkt b.v. uit De bouc van Seden . 181. Lksp. III.
2. 166.
Gherechticheit heeft den zede - Datsi elken gheeft tsine.
In den tekst van Freidank wordt het woord tages in vijf HSS. niet gevonden; het D. tûsent
stunt is in 't Mnl. dusentstont, (zie ML. II. 1061. en Mnl. Wdb.) en beteekent eenvoudig:
tallooze malen, herhaaldelijk. Sandvoss liet het woord weg; doch Bezzenb. meende dat het
niet ontbreken mag en gaf aan de woorden tages tûsent stunt de verklaring van: tausendmal
am tage. Voor het behoud pleit eene Nederduitsche vertaling in een Magdeburger HS. die
aldus luidt:
Gy schult it rechte merken - ghinge eyn hunt to kerken
eynes dages dusent stunt - he were doch van arde eyn hunt.
Uit onze vertaling kan niets met zekerheid beslist worden.
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HS. 525. 526. 64.64 Ws. 5. 6.
De muus niet gherne te kinde en gheet,
Daer si bi die catte weet.
Diu mûs ungerne ziuhet kint,
swâ si wei , dâ katzen sint.
Frdk 141. 13. 14.

HS. 527-532. 65.65 Ws. 461-466.
Een extere sprac, des es niet lanc,
Ter duve: Leert mi uwen sanc.
Die duve seide: Ic lere u wel gaen,
Woudi u huppelen laten staen.
Jaic, seide dextere; maer en halp niet,
Soe wat haer die duve hiet.
64

De muis bezoekt niet licht het nest van hare iongen om deze te voederen, als zij weet dat
katten in de nabijheid zijn. De kat daarentegen verwijlt gaarne daar, waar zij weet dat jonge
muizen rondloopen; of, zoo als Freidank een paar regels verder zegt:
Swâ junger miuse loufet vil, - dâ hebt diu katze gerne ir spil.

65

Voor T e r d u v e d.i. tot de duve, geeft Willems Ve r duve, welk woord, bij namen geplaatst,
z.v.a. vrouw beteekent. Zie de Gloss. op Limb. Lksp. Hildegb. Die Rose 3673. e.a. Indien
dit werkelijk zoo in het HS. staat - wat ik niet kan beslissen - dan is het zeer waarschijnlijk,
dat de vertaler een van die HSS. van Freidank voor zich gehad heeft, die de lezing hebben
frou Tûbe, welke Sandvoss in zijne uitgaaf heeft opgenomen. Ook behoeft het geen bezwaar
te zijn dat een dier aldus wordt aangesproken; immers in den Rein. 4014 wordt een paard
als Ver merrie aangesproken. en in Hildegb. 33, 37 Vrou Ave (ekster) met de var. Ver Ave.
Zie Mnl. Wdb. op ave.
L e e r t m i u w e n s a n c . Dit moet wel stellig zijn uwen ganc; immers kan de duif wel
om haren statigen gang, maar niet om haren zang als leermeesteres optreden.
In de laatste regels laat de vertaler de ekster zeggen J a i c = Ja ic. dat is: Goed, dat zal ik
doen, ik zal het huppelen nalaten. Deze woordjes vormen eene elliptische uitdrukking, welke
uit den voorafgaanden zin moet aangevuld worden. Seghel. v. Jherus. 9753. Flor. e. Bl. 1341.
Die Rose 4164. Carl. e. Elegast 646:
Elegast seide: Ja ic, gherne.
Een goet exemple (Kausler, Denkmäler III. 133) . 59:
Sech, constu wale bodscap doen?
‘Ja ic, heere! bet dan yeman hel.
Zoo wordt voor den 2en persoon Ja ghi (Seghel. v. Jherus. 9843) en voor 't meervoud iawi
(Dietsche Doct. III. 1552.) en het ontkennende neenic (Seghel. v. Jherus. 8131. 8336) gebruikt.
- Vgl. Verwijs, Bloeml. (2e uitg.) III. bl. 211. - De vertaler vervolgt het verhaal: Maar het
hielp niet al wat de duif beval. Freidank stelt dit eenigszins anders voor; bij hem loopt de
ekster nu eens voor, dan achter de leermeesteres en blijft rechts en links (beidenthalp = auf
beiden seiten, Müller I. 615) in den drabbigen grond (hor = kotiger boden, Lexer I. 1337)
pikken, om haar voedsel te zoeken, en het verkregen onderwijs vergetende volgt zij hare
gewoonte. Alzoo wordt dan de waarheid bewezen van het bekende woord (Propert. III. 7.
20)
Naturae sequitur semina quisque suae.
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Ein agelster sprach (des ist lanc),
zer tûben: ‘lêrt mich iuwern ganc.’
diu tûbe sprach: ‘ich lêre iuch gân,
muget ir die alten tücke lân’.
si gienge nâch oder vor,
si bicte ie beidenthalp in' hor.
Frdk 142. 21. e.v.

HS. 533. 534. 66.66 Ws. 175. 176.
Soe wat manne den sot leert,
Sinen sanc hi niet en verkeert.
Swa man den gouch gelêret,
sînen sanc er niht verkêret.

St. 236b 11. Frdk 143. 17. 18. G. 1038.

66

Deze regels zijn slechts eene herhaling van . 489 en v., waar wij zeiden dat gouch niet in
de beteekenis van zot, maar in die van koekoek behoort genomen te worden; hetgeen ook
daaruit blijkt dat Freidank te dier plaatse over vogels en andere dieren spreekt, waaronder
men wel kan verwachten dat een koekoek, maar geenszins een zot zal vermeld zijn. De
vertaler had hier dus moeten schrijven:
Soe wat manne den cuccuc leert.
Voor die opvatting pleit ook de Latijnsche vertaling:
Consilio cuculus licet ad meliora trahatur,
Nec tamen ipsius mens ad cantus variatur.
S o e w a t m a n n e d.i. welke man, hoe voortreffelijk ook, den koekoek onderwijst (leert)
= quicunque vir, eig. quidquid virorum; manne is 2de nv. mv. van man.
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HS. 535. 536. 67.67 Ws. 177 178.
Des sots sanc en es niets weert,
Want hi te beteren niet en gheert.

1 HS. sancs.
Des gouches sanc ist niergen wert,
wan dâ man be ers niht engert.

St. 240a 11. Frdk 143. 15. 16. G. 1209.
HS. 537. 538. 68.68 Ws. 179. 180.
Ic weet wel dat verradere ende dief
Selden met goeden lieden sijn lief.

1 HS. verraderen - Ws. verraderen. 2 HS. goede - Ws. goede.
Ich wei wol, rei er unde diep
sint selten guoten liuten liep.
Frdk 47. 24. 25.

67

Ook hier had de vertaler het D. gouch in de beteekenis van koekoek moeten nemen, en
buitendien den tweeden regel in overeenstemming brengen met het origineel door te schrijven:
Des cuccucs sanc es nergent weert,
Dan waer men beteren niet en gheert.

68

Freidank toch zegt: Alleen daar wordt des koekoeks zang geacht, waar men daarmede tevreden
is en niets beters verlangt.
Het D. woord reizer heeft de vertaler niet verstaan: het beteekent iemand die anderen tot haat
en twist of ook wel tot diefstal opstookt; en die bete.kenis wordt niet wel door verrader
teruggegeven. Lexer II. 401. verklaart het ww. reizen door: antreiben, verlocken, incitare,
irritare. Beter zou dus de vertaler gedaan hebben zoo hij geschreven had verleidere of
verlockere. Indien men verradere neemt voor iemand die een verkeerden raad geeft, dan zou
de daardoor aangeduide boosheid wel wat te zwak zijn om nevens die van den dief te staan.
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HS. 539. 540. 69.69 Ws. 181. 182.
Wie gherne vint, gherne steelt,
Wie gherne verliest, gherne speelt.

2 Ws. gerne speelt.
Swer gerne vindet, gerne stilt,
swer gerne verliuset, gerne spilt.
Frdk 49. 5. 6.

HS. 541. 542. 70.70 Ws. 183. 184.
In trouwe mach men an hem verstaen,
Die al greenkenden henen gaen.

1 HS. In trouwen - Ws. In trouwen - Ws. an hen.
Untriuwe in deme schînet,
swer lachende grînet.

St. 207a 3. Frdk 43. 24. 25. G. 486.
HS. 543. 544. 71.71 Ws. 185. 186.
Men scelt onghetrouwe menech man,
Dies hem selven onthouden niet en can.
Untriuwe schiltet manic man,
der si selbe niht vermîden kan.

St. 203a 7. Frdk 44. 1. 2. G. 417.
69

70

Aan Freidanks woorden heeft W. Grimm deze zeer aannemelijke verklaring toegevoegd:
‘Wer gern findet d.h. wünscht zu finden, um das gefundene zu behalten, und vorgibt gefunden
zu haben, der begeht auch leicht geradezu diebstahl; und wer gern d.h. bereitwillig verliert
und sich aus dem verluste nichts macht, der spielt auch gern, da der spieler, zumal in
glücksspielen, immer auf verlust gefaszt sein musz.’
Dat hier voor I n t r o u w e moet gelezen worden Ontrouwe, heb ik reeds opgegeven bij de
spreuk van de Haagsche verzameling n. 25:
Soe wye dat lacht ende grijnt,
Ontrouwe dat in hem schijnt.

71

Ook werd daar het woord greenkende verklaard. Zie daarover nog Verwijs, Gloss. op Wap.
Mart. op grinen.
Men verwijt (s c e l t ) menigeen zijne ontrouw, ofschoon men zich zelf ook aan die ondengd
schuldig maakt. - Opmerking verdient het woord o n g h e t r o u w e voor ontrouw, het
tegenovergestelde van het znw. ghetrouwe, d.i. trouw. Zoo komt het ook voor in Lksp. II.
4080:
Dit wort uwen man gheseit,
Dat ghi sijt ene valsche vrouwe
Ende hem ghedaen hebt onghetrouwe.
en ML. II. 4079. IV. 2303. - Van denzelfden aard is onghemate voor onmaat in De bouc van
Seden 1010:
Onghemate scadet zeere.
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HS. 545. 546. 72.72 Ws. 467. 468.
Wie dat trouwe ende wet begheert
Es te lettel steden weert.
Swer unrehter dinge gert,
den sol man lâ en ungewert.

St. 197a 11. Frdk 112 11. 12. G. 174.
HS. 547. 548. 73.73 Ws. 469. 470.
Die sine mesdaet merken woude,
Niemen hi berispen en soude.

1 Ws. werken.
Swer merket sîne missetât,
die mîne er ungemeldet lât.

St. 199b 3. Frdk 34. 1. 2. G. 273.
HS. 549. 550. 74.74 Ws. 471. 472.
72

Deze regels zijn, zoo als ze daar geschreven zijn, niet te verstaan; waarschijnlijk is een of
ander woord bedorven. Het origineel zegt: ‘Wie onrechtvaardige zaken verlangt, dingen die
de wet niet gedoogt, is niet waard dat men acht op hem slaat, naar zijne woorden luistert’.
En zoo heeft ook de Latijnsche vertaler Freidanks woorden verstaan:
Qui nimis affectat, quae non sunt iure petenda,
Illius non est oratio percipienda.

73

74

In plaats van die ‘ongerechte zaken’ spreekt onze vertaler van trouwe ende wet, waar het dus
ontrouwe ende onwet, moest heeten.
Dat hier bij Willems werken staat, schijnt wel aan een drukfout te moeten geweten worden.
- In deze en de volgende strophe heeft de vertaler telkens de plaats van den tweeden regel
verwisseld.
Wie zijn eigene misslagen zou willen opmerken, zou wel van de mijne zwijgen. Een passend
voorschrift wordt in dit versje uit de middeleeuwen gegeven:
Quando voles verbis alios mordere protervis,
Foeda tui cordis respice, mutus eris.
zoo ook in Husemanns Spruchsamml. n. 42:
Wol yn syn egen herte sicht,
De redet van nemandt quades nicht;
An sick suluest vyndet ein yderman
Gebrecks genoch, wol idt mercken kan.
M e r k e n beteekent hier - niet, zoo als menigmaal, heimelijk ontdekken, maar - eenvoudig
opmerken, op iets acht geven. Zoo ML. II. 3482:
Wat schaet leren ende mercken?
De bouc van Seden 309. 941. Dietsche Doctr. II. 611:
Ghi selt merken ende sijn vroet
Wie v doet quaet ofte goet.
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Swer naeme sîner sünden war,
der verswige die fremden gar.

St. 193b 19. Frdk 34. 3. 4. G. 40.
HS. 551-554. 75.75 Ws. 187-190.
Een man, die maer een mesdaet doet,
Machmen beteren ende bliven goet.
Nochtan hem selc quaden name gheeft,
Die selve hondert quadere heeft.

2 Ws. Mach men.
Der rüeget 's andern missetât,
der selbe hundert grô er hât.

St. 213a 11. Frdk 34. 5. 6. G. 1718.

75

De twee eerste regels worden bij Freidank niet gevonden, en moesten hier slechts opgegeven
worden, omdat het w. Nochtan in den derden regel vorderde dat iets moest zijn voorafgegaan.
- In den tweeden regel moet gelezen worden: Mach h e m d.i. kan zich beteren. - S e l c , ook
s u l c geschreven, beteekent als znw.: menig een; zoo ook als bvnw. menig, zie Lksp. I. 30.
33:
Doot steect ofte verminct:
Sulc verbrant, sulc verdrinct,
In sulc lant doet die hongher noot,
In sulc lant is orloghe zo groot.
Troyen 3667:
Selc ginc te wortafel, selc ten scake.
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HS. 555-558. 76.76 Ws. 191-194.
Wie .XXX. dogheden begheet,
Eest dat hi eens omme sleet,
Der doghet wert vergheten al,
Maer de mesdaet hout ghetal.

1 Ws. Die - HS. doghden begheert - Ws. doghden begheet.
Swelch man drî ec tugende begât,
und begât er eine missetât:
der tugende wirt verge en,
diu missetât geme en.
Frdk 46. 1-4.

HS. 559-564. 77.77 Ws. 473-478.
Clavarius es een vogel, God weet,
Wies cracht vore des menschen geet;
Maer waer hi enen sieken siet,
76

D o g h e d e n b e g h a e n beteekent: deugden, goede daden verrichten. Thans gebruikt men
dit ww. in een ongunstige beteekenis, als er sprake is van fouten of misdrijven; doch oudtijds
stond het niet in dien kwaden reuk en werd zelfs, zoo als hier, van de deugd gezegd. Ruusbr.
Tab. I. 20. v. 24. Ende hieromme sijn wi medewerkeren gheestelike alle der dogede, die men
in ertrike begheet. Zie Mnl. Wdb. - E e s t d a t h i e e n s o m m e s l e e t , d.i. gebeurt
het, dat hij verandert en de deugd verlatende tot misdaden overgaat. Zoo vindt men omme
slaen gebezigd in Doctrin. III. 1641: Maer dits al gheslaghen omme, d.i. dit is geheel
veranderd. - D e m e s d a e t h o u t g h e t a l , d.i. wordt niet vergeten, blijft den dader
aangerekend. - De bedoeling van deze verzen is dus, dat een enkele misslag alle vroeger
verrichte goede daden ontsiert, zoo als een middeleeuwsch versje zegt:
Omne bonum, quod habes, contaminat unica labes.
waarvoor Buchler Gnomol. p. 355. deze betere verzen geleverd heeft:
Funditus una quidem tetrae labecula noxae
Virtutum quod habes, auferet omne decus.

77

Willems teekent hierbij aan: ‘Clavarius, een vogel, wiens naem ik noch in de Naturen Blome
van Maerlant noch in het kapittel de Volatilibus by Bartholomeus den Engelschman vinde
opgenoemd.’ Doch Verdam heeft aangewezen, dat de vermelding van dezen vogel - nu eens
Caladrius, dan weer Calandris of nog anders genoemd - toch wel gevonden wordt in Maerlants
Naturen Bloeme III. 749:
Caladrius es een voghel wit - Sine nature es dusghedaen,
Doet menne tenen sieken gaen,
Men mach bi hem weten al bloet
Sal hi (de zieke) ontgaen of bliven doet:
Wil hi op den sieken niet sien,
So nes der doet gheen ontvlien;
Ende keert hi doghen op den man,
So mach hi wel ghenesen dan.
Volgens Conr. Gessner, die dezen vogel Triel noemt, zou hij de geelzucht genezen. Vergelijk
Mhd. Wb. I. 788. b. 21. - In den vierden regel van de vertaling moet voor hi gelezen worden
het d.i. het ziek zijn. - W a t s i e k e n . Zie de aant. op n. 66. wat manne.
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Dien en deert hi emmer niet;
Wat sieken ghenesen niet en can,
Dien en siet hi nemmer an.

1 Ws. voghel.
Karadrîus ein vogel ist,
des sinne gânt für mannes list:
swelchen siechen er gesiht,
dem enwirret schiere niht;
swelch sieche niht genesen kan
den gesiht er niemer an.
Frdk 143. 7-12.

HS. 565-570. 78.78 Ws. 479-484.
Tusschen vader ende tkint
Men dicke ontrouwe vint;
Een brueder den anderen bestrijt;
Deen maech den anderen benijt.
Besiet de werelt al te samen,
Ghine siet hem niemen sonde scamen.

3 Ws. broeder d. andren - 4 Ws. andren - 5 Ws. wereld.

78

De vertaler geeft hier slechts de zes eerste regels van Freidanks zestienregelige priamel,
waarin de hier genoemde - en nog eenige andere - misdaden en zonden van het menschdom
worden opgegeven als de voorloopers van den weldra te verschijnen dag des vloeks of den
ondergang der wereld. De priamel eindigt met deze verzen:
Sô sult ir wizzen âne strît,
uns kumet schiere des fluoches zît.
Eene dergelijke klacht over de algemeen heerschende ontrouw van bloedverwanten en
vrienden werd ook geslaakt door een onbekend dichter der middeleeuwen (aangehaald door
Gartner Proverbialia Dicteria p. 47):
Heu crucior corde, quia iam fraus regnat in orbe:
Jam frater fratrem, iam fallit filia matrem,
Jam socius socium, iam fallit amicus amicum.
De treurige toestand der wereld in zijnen tijd beschrijft de profeet Micha VII. 1. e.v. aldus:
Ay my! De goedertieren is vergaen uyt den lande; ende daer en is niemant oprecht onder de
menschen: Sy loeren al te mael op bloet; sy jagen, een yegelick sijnen broeder met een
jachtgaren. De beste van hen is als een doorn; de oprechtste is scherper als een doornhegge.
En geloovet eenen vrient niet. Want de sone veracht den vader, de dochter staet op tegen
hare moeder, de schoondochter tegen hare schoonmoeder. Eens mans vyanden zijn sijne
huysgenooten. Vgl. Evang. van Marcus XIII. 12. - B e s i e t d e w e r e l t enz. De
verkeerdheid der menschen is zoo algemeen, dat niemand zich schaamt ze te bedrijven.
Vergelijk n. 33. . 445: Zoo zegt de schrijver van de Zedelessen (Ovl. Ged. III. 115) . 165:
Als vele liedevolcs mesdoet te samen,
Soe comen si allen uuter scamen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

255
Sît beide vater unde kint
einander ungetriuwe sint,
und bruoder wider bruoder strebt,
und mâc mit mâge übele lebt,
und sich diu werlt allesamt
nekeiner slahte sünde schamt: u.z.w.

Frdk 46. 5-10.
HS. 575-578. 79.79 Ws. 721-724.
Springen, singen es al de joeght,
Die oude sal peisen om de doeght.
Hadden alle die lieden jongen moet,
Dat en soude niet wesen goet.

1 Ws. springhen, singhen es al der - 3 Ws. de.

79

De zelfde orde, waarin de vertaler deze verzen gegeven heeft, wordt ook gevonden in het
Strassburger HS., afgedrukt in de door Myller bezorgde uitgaaf (Sammlung deutscher Gedichte
aus dem XII-XIV Jahrh.) en Bezzenb. teekent aan, dat dit de juiste orde is, zich beroepende
op de overeenstemming van Winsbkin 4. 5. - De door Willems geleverde lezing es al der
joeght zou nog wel te verdedigen zijn, doch de inzage van het origineel toont dadelijk dat
men lezen moet:
Springen, singen sal de joeght.
D i e o u d e beteekent hier de ouderdom. Zoo ook ML. IV. 1601:
Doe sij was daer sij wesen soude,
Doe leefde sij vrolic totter oude.
Lksp. II. 6. 111:
Elyzabeth, dijn nichte, zonder waen,
Heeft een kint in haer oude ontfaen.
i welke woorden van den Engel (Luc. I. 36) de Staten-vertaling niet meer heeft oude, maar
ouderdom. Zie ook Clarisse Aant. op Heim. d.H. bl. 290. v. - P e i s e n is hetzelfde als
peynsen, cogitare, versare animo, perpendere. Alzoo Lanc. II. 28170:
Hi begonste peisen om die sake.
(Van Vrouwen ende van Minne) Van der Feesten 595. - H a d d e n a l l e d i e l i e d e n
j o n g e n m o e t .. De Vertaler had moeten schrijven (en heeft wellicht geschreven): Hadden
alde ( = oude) lieden j.m. en daarbij voegen: en jonge lieden ouden moet, zoo als die twee
toestanden in het origineel genoemd worden.
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Hânt alte liute jungen muot,
die jungen alten, deist niht guot;
singen, springen sol diu jugent,
die alten walten alter tugent.
Frdk 52. 4. 7.

HS. 579-582. 80.80 Ws. 725-728.
Mi dunct, soe waer ic henen bin,
Dat ic hebbe .M. mans sin;
Ende comic daer die liede sijn,
Soe benic dulder dan een zwijn.

4 HS. zwin.

80

S o e w a e r i c h e n e n b i n . Lees: e n e , d.i. alleen (eine). Gewoon is dit in 't Mnl. niet;
meestal is het door al versterkt. Ook vindt men vaak al moeder ene of moeder ene, d.i.
moederziel alleen, zoo als b.v. Beatrijs 787:
Nu gaet si met groten weene
Ten cloester waert moeder eene.
Thans zegt men nog wel: een en alleen, d.i. al-een, voor: geheel alleen, en de volkstaal heeft
ook in zijn eentje zijn. De overtollige h zou ik niet schrappen, indien zij hier - zoo als bij vele
Vlaamsche schrijvers - ook in andere woorden gevonden werd. Het meest vond ik die gebruikt
in Die Rose en De bouc van Seden (door Kausler uitgegeven), waar zij dus moet behouden
blijven, als behoorende tot de eigenaardigheden van die schrijvers. - De zin van deze verzen
is: Wanneer ik mij in de eenzaamheid bevind, verbeeld ik mij de wijsheid van duizend
menschen te bezitten, alles beter te weten dan ieder ander, doch enz. - Het bvnw. d u l met
den compar. d u l d e r , beteekent doorgaans razend, krankzinnig, b.v. in de Staten-vertaling
Pred. VII. 7. en Jesaia XLIV. 25. doch hier is het te nemen in de beteekenis van onverstandig
(tump), en zoo ook in De bouc van Seden 962 en Walewein 6390:
Hi es dul die te sere ontsiet
Een ongheval.
Het woord kint, door Freidank gebezigd in de beteekenis van onverstandig, had de vertaler
kunnen overnemen - en dan ware het minder behaaglijke z w i j n vermeden - door te schrijven:
Ende comic daer men liede vint,
Soe benic dulder dan een kint.
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Mich dunket, swâ ich eine bin,
ich habe tûsent manne sin:
und kume ich dar, dâ liute sint,
sô bin ich tump alsam ein kint.

St. 211a 13-16. Frdk. 116 9-12. G. 1610-1615.
HS. 583. 584. 81.81 Ws. 729. 730.
Hijs domp, die siere kinder broet
Den honden gheeft in hongers noet.
Erst tump, der sîner kinde brôt
den hunden gît in hungers nôt.

St. 237a 15. Frdk 125. 13. 14. G. 1060.
HS. 585-588. 82.82 Ws. 199-202.
Soe wien dat ic sterven sie,
Ic en gheerde te sterven nie:

81
82

Over de schrijfwijze d o m p voor dom zie de Aant. op. . 473.
I c e n g h e e r d e . Over gheren = begeeren zie de Aant. op . 374. - n i e = nooit. Lksp.
I. 24. 21:
Ende in al haren tide
En worden si nie van herten blide.
Dboec van den Houte 386:
Daer na en sach hise nie.
ibid. 498. zie ook Gloss. op Van Vrouwen ende van Minne. - A l s o e l a n g h e d.i. Zoo
lang ik het kan uithouden, ik in staat ben, wil ik mij tegen den dood verzetten. - g h e l i d e n ,
lijden, verduren. Der Minnen Loep I. 1839:
Dat si niet ghelijden en konnen,
Dat goede menschen malcander gonnen.
Zie de vroeger ( . 471) meegedeelde opmerking van Verdam aangaande het voorvoegsel
ghe.
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Alsoe langhe als ict can gheliden,
Willic jeghen de doot striden.

3 Ws. alsict.
Swenne ich sterben lerne,
da tuon ich niemer gerne;
die wîle ich iemer mac geleben,
sô wil ich wider den tôt streben.
Frdk 176. 4-7.

HS. 589-592. 83.83 Ws. 203-206.
Wat goets een man hevet ghedaen,
Alse hi sterft, dat vint hi saen;
Maer datti achter hem laet,
Dat wetti niet hoet es bestaet.

3 Ws. dat hi - 4 Ws. Dan.
Waz gutz ein man hin furt,
so er stirbt, da wirt niht zu furt;
vnd waz er schatzes hye verlat,
dez weiz er niht wie ez zugat.
Unechte Zusätze 22. 1. Anhang S. 234.

83

De opgegeven Duitsche verzen zijn alleen in het Münchener HS. gevonden, dat nog al veel
bevat wat andere HSS. niet hebben. Bezzenberger heeft ze achter zijne uitgaaf in een Anhang
opgenomen onder het opschrift: Unechte handschriftliche in den text nicht aufgenommene
Zusätze. - Volgens Willems is de zin van deze verzen: ‘Het goede wordt hem eeuwig beloond;
maer hy weet niet, wat men met zyn nagelaten goed zal doen.’ - b e s t a e t , verl. dlw. van
b e s t a d e n , d.i. besteden. Lksp. III. 25. 6:
Dats om dat elc die leeft
Sinen tijt al over al
Nuttelijc bestaden sal.
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HS. 593. 594. 84.84 Ws. 207. 208.
Die doot lieve van lieve sceedt;
De doot ons van vrienden leedt.
Der tôt liep von liebe schelt,
unz er uns alle hin gezelt.
Frdk 177. 21. 22.

HS. 595. 596. 85.85 Ws. 209. 210.
De doot ons de liede steelt,
Ghelijc een die scaex speelt.

2 Ws. scaep.
Der tôt die liute von uns stilt
reht als der schâchzabels spilt.
Frdk 177. 22. c.d.

84

L i e v e v a n l i e v e s c e e d t , d.i. scheidt den eenen geliefde van den anderen. Zoo staat
menigmaal lief als znw. in de gedichten Van Vrouwen ende van Minne, b.v. III. 4. 9:
Ic soude sachter, dat dochte mye,
Mijn lief van mi sceyden sien,
Dan ic soude van hem sceyden.
ibid. 56. 7. Berecht mi, dat es tvragen mijn,
Wildi van lieve geminnet sijn.

85

De tweede regel is hoogst ongelukkig uitgevallen en herhaalt slechts wat in den eersten regel
gezegd was. Volgens het origineel had er moeten gezegd zijn: tot dat (unz = bis, zie Lexer
II. 1992.) de dood ons een voor een afroepende, ons allen op dezelfde plaats samenbrengt.
Willems las in het HS. scaep, waarbij hij het volgende aanteekent: ‘Waerschynlyk te lezen
scaec, wordende in het schaekspel al de stukken achtervolgens weggenomen. Ik vinde 't
scaep spelen niet vermeld in de lyst der kinderspelen van den Nederlandschen Rabelais Amst.
1682. I. bl. 76-81.’ Hierover schrijft Verdam t.a.p. ‘Willems heeft alweder verkeerd gelezen.
Er staat in het HS. scaex met een x, die werkelijk iets heeft van eene p. De uitgever vermoedde
de waarheid; in de noot teekende hij aan: ‘waerschynlyk te lezen scaec’. Doch het had niet
bij eene gissing behoeven te blijven. Ook had reeds Serrure (Vaderl. Mus. II. 147.) verklaard
dat in het HS. staat scaex. De Duitsche verzen worden slechts in éen HS. gevonden.
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HS. 597-600. 86.86 Ws. 211-214.
En es ons gheen feeste groet,
Dat ons ten lesten gheeft de doot.
Maer alsoe langhe alse ruert de mont,
Soe es ons die vaert oncont.
Der tôt da ist ein hôchgezît,
die uns diu werlt ze jungest gît.
Frdk 178. 12. 13.

HS. 601-604. 87.87 Ws. 215-218.
Coenheit, edelheit, hovescheit, joecht,
86

In den eersten regel zou ik willen lezen gheen feest so groot. - De verhevene gedachte, in de
twee eerste regels vervat, heeft een vroom dichter aldus uitgedrukt:
Geen feest is voor den mensch zoo groot
Als hem bereiden zal de dood.
met de overtuiging dat de uitgang uit dit leven de ingang is tot het eeuwige; hetgeen Seneca
Ep. 102. 26 zijnen vriend Lucilius met deze woorden herinnert: Dies iste, quem tamquam
extremum reformidas, aeterni natalis est. Ook Cicero vertroost ons met den onvermijdelijken
dood, door de gedachte dat het sterven óf slechts eene verhuizing naar elders is, óf althans
een einde maakt aan onze wederwaardigheden. Hij zegt namelijk (Tusc. I. 49. 117): Nam si
supremus ille dies non extinctionem, sed commutationem adfert loci, quid optabilius? sin
autem perimit ac delet omnino, quid melius quam in mediis vitae laboribus obdormiscere et
ita coniventem somno consopiri sempiterno? - Portum potius paratum nobis et perfugium
putemus. Quo utinam velis passis pervehi liceat! - In den tweeden regel kan D a t de
beteekenis hebben van zoo als; zie Mnl. Wdb. II. 87. 6. - De twee laatste regels worden bij
Freidank niet gevonden. Ik heb ze hier opgegeven, omdat ze door het voegwoord maer met
het voorgaande verbonden zijn. De zin daarvan is: Zoo lang de mond ons zijne diensten
verleent, is het verhuizen van hier (d i e v a e r t ), het vertrek uit dit leven, de z.g. lange reis,
ons o n c o n t , d.i. onbekend. Maerlant Sp. Hist. III. 210.25:
Maer die wech was hem oncont.
Walewein 10294:
Of si des nachts ooc met minne Iet vergaderden, dats mi oncont.

87

De uitdrukking kondt doen, voor: bekend maken, mededeelen, vindt men in de Staten-vertaling
Luc. II. 15. - Het gebruik van vaert voor reis is nog overig in dagvaart, bedevaart, kruisvaart.
Het eerste woord zal moeten zijn s c o e n h e i t , om aan het Duitsche schoene te
beantwoorden. - H o v e s c h e i t is z.v.a. welgemanierdheid. Bij Kiliaen is hofscheyd
affabilitas, humanitas. Het bvnw. hovesch komt in die beteekenis menigmaal voor bij
Hildegaersberch. Zie Gloss. Ook Belg. Mus. VI. 209. 737:
Sijn die gaste hovesch ende goet,
Hets al te dancke wat men hem doet;
Sijn si onhovesch, ende si hem storen,
Soe meer ghegeven soe meer verloren.
r i j c h e i t zie Aant. op . 482. - w i l t zie Aant. op . 459. - W i n e m o e t e n v a r e n .
De zin is: Wij gaan allen derwaarts, waar wij behooren, ons allen wacht de dood, waartegen
geene voorrechten, die ons hier te beurt vielen, bestand zijn; omnes eodem cogimur, zegt
Horatius Carm. II. 2. 25.
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Wijsheit, rijcheit, ere ende doeght,
Die en wilt de doot niet sparen,
Wine moeten, daer wi verdienen, varen.
Edele, zuht, schoene und jugent,
witze, rîcheit, êre und tugent,
die wil der tôt niht staete lân;
uns kumt, da wir verdienet hân.
Frdk. 176. 16-19.

HS. 605-608. 88.88 Ws. 219-222.
Alse de sieke den ghesonden laeft
Ende de doede den levenden graeft,
Soe seldi weten sonder strijt,
Dat hier naect een ander tijt.
Als der sieche den gesunden labet,
und der tôte den lebenden begrabet sô sult ir wi en âne strît,
da uns kumt des fluoches zît.
Frdk 133. 27. e.v.

88

Voor begraven schreef men oudtijds ook g r a v e n ; zie Lksp. Gloss. Leven van Jezus bl.
55. Here, laet mi tirst gaen graven minen vader, die doet es. Ende Jhs antwerdde ende seide:
‘volgh mi du, ende laet de dode graven hare doede’. Lorr. I. 1218:
Ende men groef den ridder coene.
Zoo ook Limborch I. 385. ML. I. 515. en Lucidar. (Ovl. Ged. III. 55) . 4661. - D a t h i e r
n a e c t e e n a n d e r t i j t beteekent dat de ondergang der wereld en de dag des oordeels
nabij is; welke hier wordt voorgesteld als te zullen plaats hebben wanneer dingen gebeuren,
die strijdig zijn met de orde der natuur. - Dezelfde dreigende profetie heeft Freidank reeds
vroeger over de boosheid van het menschdom uitgesproken. Zie de Aanteek. op . 565 e.v.
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HS. 609-612. 89.89 Ws. 223-226.
Constic soe wisen meester verstaen,
Dien woudic gerne te rade gaen,
Die dore den mensch devel zaghe,
Dien woudic loven alle daghe.

4 Ws. Die.
Fund ich sô wîsen arzât
(ze deme suochte ich gerne rât),
der durch die liute möhte sehen,
dem wolte ich meisterschefte jehen.
Frdk. 59. 12-15.

HS. 613-616. 90.90 Ws. 227-230.
89

C o n s t i c s o e w i s e n m e e s t e r v e r s t a e n . Kon ik met mijn verstand eenen zoo
w.m. ontdekken, vinden. Reinaert (Jonckbl.) 1900:
Die coninc, die was harde vroet,
Doe hi mercte ende verstoet.
Het woord d e v e l verklaart Willems door: ‘het euvel, het kwaed dat binnen den mensch
schuilt,’ door welke verklaring men aan iemands boos hart zou kunnen denken. Doch dewijl
door m e e s t e r hier bepaaldelijk de geneesheer (arzât) te verstaan is, - even als in Ferguut
1236, en zoo als men dit ook thans nog wel hoort - zal het beter zijn e v e l op te vatten in
de beteekenis van kwaal, ziekte. Zoo wordt dit woord gebezigd in de Heimelijkh. d.H. 1205:
Alle tevel comt binnen den leden
Bi onghetidighen dranken of spisen.
in de oude Fabel onder de Bijlagen op Rein. IV. 2:
Een liebaert seide tenen stonden,
Dat hy met evele ware gebonden
So dat hi wandelen niet en mochte.

90

Meer plaatsen worden aangehaald door Clarisse, Aant. op de H.d.H. bl. 351.
Om de vertaling aan 't origineel te doen beantwoorden, zou men in den 2den regel voor
verblidet moeten schrijven v e r j o g h e t , dat ook als bedr. ww. voorkomt bij Maerlant, Hist.
v. Troyen fo. 263d:
of Jupiter Mijn jaren verjoegden woude.
zie ook Ovl. Ged. I. 50. . 682.
D r o e v e . Het D. trübe beteekent niet slechts droevig, treurig, maar ook onklaar. Van wijn
sprekende zeggen wij: droesemig, troebel; doch hier en daar hoort men ook nog droef. Zie
Mnl. Wdb. op droeve. - De laatste regel zou moeten luiden:
Die maect de jonghe lieden out
of nog liever: Die maect saen de jonghen out.
Dit beantwoordt dan alzoo aan het Latijnsche versje uit de Middeleeuwen (zie Carmin.
Proverb. Loci Comm. p. 125):
Vinum subtile facit in sene cor iuvenile;
Sed vinum vile reddit iuvenile senile.
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Wijn reine, versch ende goet
Verblidet alder lieden moet;

Het door Freidank gebezigde woord lûter verklaart Lexer I. 1996. door hell, rein, klar, lauter;
hij citeert daarbij Konr. von Megenberg, Buch der Natur (uitg. Pfeiffer) 251. 33. die ditzelfde
epitheton van den wijn gebruikt heeft. Doch volgens Bezzenb. is lûter wîn ‘der durch gewürze
stark, heisz und duftig gemachte wein’ d.i. het claretum of Hipocras der Middeleeuwen,
waarvan de bereiding beschreven wordt in het door Du Cange aangehaalde werk van
Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum L. XIX. c. 56. Deze drank wordt door de
Mnl. schrijvers menigmaal vermeld onder den naam van clareit of claerheit. Zie Flor. en Bl.
667. 1643. 2197. Die Rose 7807. De bouc van Seden 443. op alle welke plaatsen deze drank
onderscheiden wordt van den eigenl. wijn.
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Cranke wijn, droeve ende cout
Die maect saen de liede out.

2 HS. verbliden - Ws. verblidet al der l. - 3 HS. wine - Ws. wine - 4 Ws. lieden.
Lûter wîn, rein unde guot,
der junget alter liute muot:
boeser wîn, trüeb unde kalt,
der machet schiere junge alt.
Frdk 132. 16-19.

HS. 617. 618. 91.91 Ws. 231. 232.
Wat ghi segt ofte segghen moeght,
Hen es niemen edel dan die doeght.

1 Ws. moocht.

91

Bij Freidank gaat aan de opgegeven woorden deze regel vooraf: Ez schadet vorhtelôsiu
jugent, d.i. Jeugd zonder godsvrucht baat niet. Waarschijnlijk heeft onze vertaler dat epitheton
niet verstaan en daarom een regel van eigen vinding gegeven om te kunnen laten volgen:
Hen es niemen edel ane doeght,
want dat er aldus moet gelezen worden, heb ik reeds vroeger aangeteekend bij de Haagsche
verzamefing n. 87. - De leer, dat adellijke geboorte geen waarde heeft zonder deugd, in
tallooze uitspraken reeds in de Oudheid verkondigd, is ook door Freidank 54. 6. 7. gehuldigd:
Swer tugent hât, derst wol geborn:
ân tugent ist adel gar verlorn.
en den Mnl. dichter (Vaderl. Museum I. 78. 41.):
Nieman en hoert ter edelheden,
Hi en si edel van herten ende van zeden.
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Sost nieman edel âne tugent.

St. 196b 4. Frdk 53. 18. G. 147.
HS. 619. 620. 92.92 Ws. 233. 234.
Dat latic wel u allen horen:
Wie recht doet, es wel gheboren.
Swer rehte tuot, derst wol geboren.

St. 196b 12. Frdk 64. 13. G. 155.
HS. 625. 626. 93.93 Ws. 239. 240.
Die crumen sijn vore Gode weert,
Die niemen tsier taflen en gheert.

1 Ws. gode.
Die brosmen sint vor gote wert,
der nieman obe dem tische gert.
Frdk. 4. 24. 25.

92

93

Aan den opgegeven regel van Freidank gaan vooraf de woorden: Süeziu rede senftet zorn,
die echter tot den volgenden regel in geenerlei verband staan; waarom Bezzenb. desaangaande
schrijft: ‘das einzige beispiel von einzeiligen sprüchen in der Bescheidenheit; denn innerer
zusammenhang zwischen beiden zeilen ist nicht vorhanden’. Hoe nu onze vertaler aan zijn
eersten regel gekomen is, laat zich niet wel uitmaken.
Wanneer wij, 't geen van onzen maaltijd overblijft, en wij niet verlangen dat weder opgedischt
wordt, aan de armen geven, dan doen wij een werk dat Gode welgevallig is (G o d e w e e r t ).
- Voor c r u m e n zeggen wij thans kruimels, overgeschoten brokken van den maaltijd; in
de Staten-vertaling heeten zij kruymkens Marc. VII. 28. Luc. XVI 21. of brockskens Matth.
XV. 27. Kiliaen verklaart kruymelingen door micae. Franciscus 2099:
In sinen drome dochtem das,
Dat hi vander aerde las
Crumen utermaten clene.
In de D. Doctr. I. 799 worden de overblijfsels van de visschen en brooden, waarmede Christus
de verzamelde menigte gevoed heeft (Matth. XIV. Marc. VI. Luc. IX. Joan. VI.) relijfs
genoemd; en hetgeen, na het drinken, in den beker overblijft, heet gheblijf in De bouc van
Seden 598. - g h e e r t z.v.a. begeert. Zie de Aant. op . 374.
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HS. 627. 628. 94.94 Ws. 241. 242.
Aelmoesene bidt vore den man,
Die selve ghebidden niet en can.
Almuosen bitet für den man,
der selbe niht gebiten kan.
Frdk 39. 16. 17.

HS. 629-632. 95.95 Ws. 243-246.
Wie des duvels werke werct,
Ende niet en roect wie dat merct
Soe wat mi daer af ghesciet,
Diene houdic vore enen inghel niet.

1 Ws. dat d. werken.
Swer des tiuvels werc begât
und des haele niht enhât,
swa dar umbe mir geschiht,
den hân ich für ein engel niht.
Frdk 70. 12-15.

94

Wie voor zich zelven niet meer kan bidden, die mag zijn heil, de vergiffenis zijner zonden,
verwachten van het geven van aalmoezen. - Dezelfde kracht wordt aan de milddadigheid
toegekend door den schrijver van Der Leken Spieghel III. 23. 135:
Miltheit bidt voor haren man,

95

d.i. voor hem die haar betoont. - G h e b i d d e n , z.v.a. bidden. Zie de Aant. op . 471.
De zin is: Wie des duivels werk verricht, d.i. zich aan kwaadspreken, laster, schuldig maakt,
en er zich niet om bekreunt, door wien dit wordt opgemerkt, geenerlei moeite doende dat dit
worde geheim gehouden (des hoele niht enhât), dien houd ik voor een boos mensch (v o r e
e n e n i n g h e l n i e t ), welke gevolgen dit ook voor mij hebben moge. - R o e c k e n =
roucken = roken beteekent: achten, zich aan iets laten gelegen liggen. Vandaar roekeloos
z.v.a. zonder zorg. Caerl ende Elegast 358:
Ic wil weten, wat ghi hier soect
ende jaecht ende roect.
Limborch VI. 1254:
Moet ic bliven dus verloren
Om ene vrouwe, die niet
En rouct wat miins ghesciet?
Het ww. heeft den persoon of de zaak, waaraan men zich gelegen laat liggen, in den genit.
bij zich. De bouc van Seden 488:
Hine rouct niet dijns als du niet heues.
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HS. 633-636. 96.96 Ws. 247-250.
Soe waer een inghel wille zijn,
Met sinen werken doet hi in schijn.
Ende waer de heileghe gheest es mede,
Daer es pais ende vrede.

3 HS. heileghen gheest - Ws. heileghen Geest - 4 Ws. peis.
Swer ein engel welle sîn,
der tuo ouch mit den werken schîn.
Frdk 70. 16. 17.

96

Voor S o e w a e r leze men Soe wie; en voor d o e t h i de gebied. wijs doe hijt. Nog meer
zou de tweede regel in duidelijkheid winnen, zoo men schrijft:
Moet sinen werken doen in schijn.
De zin is: Wie voor een braaf man (een inghel) wil doorgaan, late het licht schijnen over
zijne werken en verrichtte deze niet in 't geheim. - I n s c h i j n (= in scine, anscine) iets
doen beteekent: voor aller aanblik, in 't openbaar iets doen, zoo handelen dat de gevolgen
zichtbaar zijn. Zie Clarisse op Heim. d.H. bl. 370, en Willems op Heelu 667:
Dat dade hi in scine wale.
en zoo vindt men in schijn werden en zijn voor: blijkbaar worden, en blijken, in de Dietsche
Doctr. II. 902. III. 1575. - De twee laatste regels zijn een bijvoegsel van den vertaler, waarin
de uitdrukking pais ende vrede gebezigd wordt, die zeer dikwijls in 't Mnl. voorkomt, zie
Limborch II. 1907. III. 397. Lksp. I. 10. 49. III. 23. 148. III. 25. 79. Heim. d.H. 1530. Wap.
Mart. I. 615. Die Rose 2402. Dietsche Doct. III. 1221. ook in den laatsten regel van Vondel's
Leeuwendalers.
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HS. 637-640. 7.97 Ws. 251-254.
Waer sijnse, die vrome heren waren?
Daer si ligghen, wast gers, te waren;
Niemen soe grote here en si,
Hine moet sterven, alsoe wel als wi.

2 Ws. ende waren.
Wâ sint si nû, der Rôme was?
in ir palasen wehset gras.
dâ nemen die fürsten bilde bî,
wie staete îr lop nâch tôde sî.
Frdk 148. 22-25.

97

Ofschoon hier v r o m e h e r e n nog wel te verdedigen zou zijn, acht ik het toch
waarschijnlijk dat, overeenkomstig 't origineel, moet gelezen worden:
Waer sijnse, die Romes heren waren?
of wellicht beter: heren van Rome, welke benaming voorkomt in Lksp. III. 23. 32. Die Rose
5922. - In den tweeden regel geeft Willems gers ende waren met de verklaring: ‘Waren voor
varen, varenkruid’. Doch het HS. heeft t e w a r e n , een woord dat ontelbare malen bij
Maerlant en andere Mnl. dichters voorkomt; zie o.a. Lksp. III. 16. 78; 21, 17; 23, 74; 23,
117. De bouc van Seden 785. Dietsche Doct. III. 93. 705. 1461. Die Rose 7164. 7796. Het
staat dan aan 't einde van den regel als een stopwoord en beteekent z.v.a. (wat bij diezelfde
dichters voorkomt) dats waer, waerlike, zijt zeker des, des sijt vroet, sijt ghewes enz. zie de
Glossaria op alle die uitdrukkingen. - Freidank, die waarschijnlijk zijne gedachte ontleend
heeft aan Jesaja XXXIV. 12. 13., vermaant de machtigen der aarde hieraan een voorbeeld
te nemen, hoe bestendig (staete), dat is hier z.v.a. onbestendig, hun roem na den dood is. De vertaler maakt zijne toepassing meer algemeen, als hij zegt dat niemand, hoe machtig hij
ook zij (soe grote here en si), den dood ontloopen kan. - Gers z.v.a. gras. Lanc. II. 32963:
Ende dedense tumen met allen,
Alse die seysene dat gers doet vallen.
Zie De Vries in de Taalgids, D. VII. bl. 52. waar hij de uitdrukking alse gers ende griet, d.i.
als gras en zandkorrel, herstelt, in plaats van Alsegers ende Griet, zoo als door Serrure,
Vaderl. Mus. IV. 65. in een aan Hein Van Aken toegekend gedicht geschreven was. Kiliaen
vermeldt den vorm gers niet, maar wel gars, waarbij V. Hasselt aanteekent dat daarin dezelfde
omzetting van letters plaats heeft als in ors en ros, terden en treden.
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HS. 641-644. 98.98 Ws. 255-258.
Dat roemsche rike steet niegerinc na,
Dan hoe de werelt in werringe sta:
Sine roeken op de scape twent,
Op dat men hem die wolle sent.

1 Ws. niegherinc - 2 Ws. werringhe - 3 Ws. roken - 4 Ws. hen.
Der roemesch hof engert niht mê,
wan da diu werlt mit werren stê;
ern ruochet, wer diu schâf beschirt,
da eht im diu wolle wirt.
Frdk 153. 9-12.

98

Aan het Roomsche hof wordt hier verweten, dat het volstrekt niets anders beoogt dan strijd
en verwarring in de wereld te doen ontstaan, en dat het zich om zijne kudde niet bekreunt,
onverschillig wie de schapen scheert, mits slechts de wol aldaar bezorgd worde. Deze grief
geldt bijzonder sedert Gregorius VII. toen met de Hierarchie ook de Centralisatie der kerk
toenam, zoo als door Bezzenberger S. 446b beweerd wordt uit de door hem aangehaalde
woorden van Johannes Salisburiensis tot paus Hadrianus IV. - n i e g e r i n c = nergens. Belg.
Mus. X. 58. 22:
Scone van leden ende rike
Soe dat men niegherinc sijn ghelike
En wiste van groter werde.
van daar niegerincs el = nergens anders Lorr. II. 1492. Dezelfde beteekenis heeft niewers
Caerl ende Eleg. 62. 236. - w e r r i n g e z.v.a. twist, strijd. Rijmb. . 34607. Alexander I.
1251. (uitg. Franck)
Hier beneden was een dal
Daer die werringhe in was al
Tusscen Venus ende Pallas
Ende Juno, wie die scoonste was.
van werren = verwarren. Lksp. Gloss. De Staten-vertaling spreekt van verwerringe; zie Jes.
XXII. 5. Micha VII. 4. - r o e k e n zie . 630. - t w e n t staat om den wille des rijms voor
twint ( . 662) Lksp. IV. 10. 35:
Subtijlheit noch argument En sullen daar helpen twent.
Roman van Limborch VIII. 1571:
Here des en wondere u twent, Soe sidi van mi bekent.
In de aangehaalde verzen wordt twent zonder lidwoord gebruikt, even als te dezer plaatse.
Volgens de opmerking van Jonckbloet wordt dit in de Doctrinale meestal weggelaten. o p d a t = indien. zie . 426. - w o l l e . De overdrachtelijke uitdrukking dat het Roomsche
hof zich slechts aan zulke schapen laat gelegen liggen, die dik in de wol zitten, vindt men
ook in het Distichon uit de middeleeuwen (Neander p. 271.) waarvan de tweede regel de
verklaring van den eersten geeft:
Curia Romana non quaerit ovem sine lana:
Dantes exaudit, non dantibus ostia claudit.
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HS. 645-648. 99.99 Ws. 259-262.
Alse sonden int hof van Roeme comen,
Daer werden se den lieden benomen;
Ende hoe dat si die behouden,
Dies soe moet gheluc ghewouden.

1 Ws. in thof - 2 Ws. werdense - 4 HS. wouden - Ws. wouden.
Sô kumt ouch alliu sünde dar,
die nimt man dâ den liuten gar;
wâ si die behalten,
des muo gelücke walten.
Frdk 148. 8-11.

HS. 649. 650. 100.100 Ws. 7. 8.
Wie dat levet na spaus ghebode,
Es der sonden quite voer Gode.

2 Ws. quijte.
Swer lebet in des bâbsts gebote,
derst sünden ledic hin ze gote.
Frdk 151. 21. 22.

99
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Voor a l s e moet gelezen worden alle. De zin is: Alle zonden komen naar Rome, waar zij
den boetvaardigen voor geld worden ontnomen; doch hoe zij - t.w. niet de zondaars, maar
zij die de zonden afnemen - alle die zonden bewaren en opstapelen, daarvoor moet het geluk
raad schaffen, of zoo als men nu gewoonlijk zegt; dat moet God weten; dat moet men aan 't
lot overlaten. - G h e w o u d e n (walten = gewalt haben, herrschen, Lexer III. 659.) met den
genit. beteekent over iets beschikken. Zie ML. I. 1228. Reinaert (uitg. Willems) 7610. Hildegb.
174. 28.
E s d e r s o n d e n q u i t e = is zijne zonden kwijt, is van zijne zonden bevrijd. Lucidarius
3738:
Die se (penitencien) wel doet, wert van sonden quite.
Beatrijs 630:
Mochtic miere sonden werden quite.
zoo ook: der pinen quite, in Lksp. I. 30. 49. zie verder het Gloss. en ook dat op Der Minnen
Loep.
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HS. 651. 652. 101.101 Ws. 263. 264.
Ten wert nie man soe hoghe ghetoghen,
Hem en was leet, was hi bedroghen.

1 Ws. Hen.
E n wart nie man sô wol gezogen,
im enwaere leit, wurd er betrogen.

St. 236b 3. Frdk 171. 21. 22. G. 1030.
HS. 653. 654. 102.102 Ws. 265. 266.
Die oec niemen en can bedrieghen,
Hie en soude niemen lieghen.
Den nieman kan betriegen,
dem ensol ouch nieman liegen.
Frdk 169. 16. 17.

101

G h e t o g h e n verl. dw. van tien, dat eig. beteekent trekken, leiden, bij gevolg opvoeden,
onderwijzen; v.d. een onvertogen man, iemand, die kwalijk opgevoed, onderleid is; een
onvertogen woord, eene uitdrukking die van eene slechte opvoeding, slechte manieren, weinig
beschaving getuigt. Zoo vindt men in Die X Plaghen 185:
Die sonen, die ic tot op desen dach
Ghetoghen ende behuedt have,
Die sijn nu ghegaen ave.

102

De zin zal dus zijn: Niemand is zoo wel onderwezen, heeft zoo goed geleerd wat er in de
wereld te koop is en hoe men op zijne hoede moet zijn, of het heeft hem leed gedaan als hij
zag dat hij misleid was.
D i e o e c . enz. Volgens het origineel had dit moeten zijn:
Dien oec niemen en can bedrieghen,
Hem en soude niemen lieghen.
Over het gebruik van lieghen met den dat. zie de Aant. op . 426. Met deze spreuk komt
nagenoeg overeen die welke gevonden wordt in de door Serrure (Vaderl. Mus. II 191.)
uitgegeven Parabelen . 435:
Hi es sot die hem pijnt te lieghen
Vore die men niet en mach bedrieghen.
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HS. 657-660. 103.103 Ws. 267-270.
Wie goet met noede ghewonnen heeft,
Hets wonder hoe hijt saechte begheeft.
Maer saechte ghewonnen goet
Dat maect enen lichten moet.

2 Ws. soe.
Swer guot mit nôt gewunnen hât,
deist wunder, ob er sanfte lât.

St. 199a 15. Frdk 57. 16. 17. G. 265.
Sanfte gewunnen guot
machet überigen muot.

St. 199a 19. Frdk 56. 21. 22. G. 269.
HS. 661. 662. 104.104 Ws. 271. 272.
Hi es dom die daer trouwe soect,

103

Het verdient opmerking; dat de beide opgegeven strophen van Freidank in de beide HSS.
van de Latijnsche bewerking juist in dezelfde volgorde, als in onze vertaling, gevonden
worden en door Nam verbonden zijn. - Wat men zich met moeite verworven heeft, daarvan
doet men niet licht afstand; maar het geld, dat men gemakkelijk gekregen heeft, maakt den
bezitter lichtvaardig. - M e t n o e d e g h e w o n n e n is z.v.a. met moeite, te nauwer nood;
en staat tegen over s a e c h t e g h e w o n n e n . (Ons bijwoord noode is een naamval van
nood, en beteekent ongaarne, tegen zijn zin.) - S a e c h t e , is gemakkelijk. Die X. Plaghen
507:
Alre menschen gedachte
Es Gode te wetene sachte.

104

B e g h e v e n heeft volgens Kiliaen o.a. ook de beteekenis van wtgheven, erogare. Zie ook
Mnl. Wdb. en Verwijs, Oorlogen van Albrecht bl. 269. - M a e c t e n e n l i c h t e n m o e t ,
maakt dat men lichtzinnig wordt, overmoedig en buitensporig. Wellicht moet men in de
laatste regels eene tegenstelling zien van hetgeen in de eersten gezegd was: Wat men met
arbeid verdiend heeft, daarvan doet men niet licht afstand, daar is men zuinig meê; doch wat
ons zonder moeite geworden is, daarover zijn wij onverschillig, dat geven wij lichtvaardig
uit. Dit kan echter niet door Freidank bedoeld zijn, bij wien deze strophen, ieder op zich
zelve, van elkaar verwijderd en zelfs in omgekeerde volgorde staan.
E e n t w i n t n i e t , elders ( . 643) ook geschreven twent, is z.v.a. geen zier, hoegenaamd
niets. Dit woord en vele andere, die van gelijke beteekenis zijn, is besproken door De Jager,
in zijne Verscheidenheden bl. 251 en Lat. Versch. bl. 149. - r o e c t . Zie de Aant. op . 630.
- De zin is dus: Hij is dom, die daar getrouwheid zoekt, waar men zich daaraan weinig, niet
een zier, laat gelegen liggen.
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Daer mens een twint niet en roect.

1 HS. die der - Ws. die der.
Erst tump, der triuwe suochet,
dâ man ir niht enruochet.

St. 226b 15. Frdk 96. 25. 26. G. ontbr.
HS. 663. 664. 105.105 Ws. 273. 274.
Soe wie blect lenden ende doren,
Hevet met rechte beide verloren.
Swer linden belzet ûf den dorn,
der hât ir beider reht verlorn.
Frdk 118. 11. 12.

HS. 667. 668. 106.106 Ws. 13. 14.
Menech set mi te borghe in scaden
Ende voert wech dat hi hevet geladen.

105

Bij deze verzen schreef Willems: ‘Wie zyn eigen lenden en ooren schendt?? Ik versta den
zin niet.’ Doch hier is geen sprake van lenden noch van ooren, maar van de linde, lindeboom,
en de doorn, welke beide boomen gezegd worden niet vatbaar te zijn om op elkander geënt
te worden. Voor het Ohd. belzen zegt men thans pfropfen (Lexer I. 176) ook wel impfen of
polzen. Door Wander wordt dit spreekwoord onder Linde 7 aldus in de tegenwoordige taal
opgegeven:
Wer Linden propfet (polzet) auf den Dorn,
hat an beiden sein Recht verlorn.

106

en daarbij verwijst hij naar Körte 4802 en Simrock 7914. doch geen van deze drie schrijvers
heeft opgegeven dat deze verzen van Freidank afkomstig zijn. - Het door den vertaler
gebezigde b l e c k e n moet dus wel dezelfde beteekenis hebben, ofschoon ik dat ww. nog
niet zoo gebruikt heb aangetroffen. Kiliaen verklaart het door decorticare, corticem detrahere,
dat is z.v.a. villen, van den bast ontdoen. Zie daarover Verwijs Gloss. op Maerlants
Strophische Gedichten.
Menigeen legt eene verklaring af, die voor hem zelven nadeelig is, en draagt dan ook de
schade weg, die hij door zijn eigen praten zich heeft op den hals gehaald. Volgens
Bezzenberger S. 412, heeft deze spreuk niet slechts eene algemeene beteekenis, maar is ook
in het bijzonder van toepassing op onderzoekingen die door 't gerecht worden ingesteld;
waarbij niet zelden gebeurt wat een D. spreekwoord zegt: Das maul bringt den dieb an den
galgen. - Den eersten regel zal men dus, met verandering van m i in h e m , alzoo moeten
lezen:
Menech set hem te borghe tsinen (= tsire) scaden.
De spreekwijze te borghe setten komt enkele malen meer voor. Zie Mnl. Wdb. op borge.
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E sprechent gnuoge ir selber schaden:
die füern ouch, da si hânt geladen.
Frdk 121. 26. 27.

HS. 669. 670. 107.107 Ws. 275. 276.
Die peren scudt voer een zwijn,
Diene moghen niet wel reine zijn.
Swer berlîn schüttet für diu swîn,
diu mugen niht lange reine sîn.
Frdk 123. 6. 7.

HS. 671. 672. 108.108 Ws. 277. 278.
Wie sant telde ende sterren schijn,
Hi mochte wel onledech sijn.
Swer sant und ouch der sternen schîn
wil zeln, der muo unmüezec sîn.

St. 235b 11. Frdk 59. 4. 5. G. 994.

107

Dat hier p e r l e n moet gelezen worden, kan niet wel twijfelachtig zijn, als wij het oog slaan
op de woorden van Freidank, wien waarschijnlijk de uitspraak bij Matth. VII. 6. voor den
geest zweefde. Eene menigte spreuken, waarin het werpen of uitschudden van parels voor
de zwijnen ontraden wordt of voor onzinnig verklaard, heb ik uit latere verzamelingen
bijeengebracht in mijn werk Erasmus bl. 369 e.v. waaronder Lauremberg, Scherzgedichte
(ed Lappenberg) 4. 351:
It is nicht goet und plecht nicht to tögen,
Dat man de perlen werpt vor de sögen.

108

n i e t w e l . Het origineel toont aan, dat dit moet zijn niet l a n g e , d.i. paarlen, voor de
zwijnen uitgeschud, zullen spoedig met slijk bedekt zijn.
Wie al het zand en alle sterren zou willen tellen - op wier ontelbaarheid reeds herhaaldelijk
in Genesis XV. 5. en XXII. 17. gewezen werd - zou wel o n l e d e c h moeten zijn, d.i. zou
druk werk hebben, en zou wel dag en nacht moeten doorwerken, zoo als in de Latijnsche
vertaling gezegd wordt:
Qui stellae radios et arenam vult numerare,
Huic opus est studiis iam nocte dieque vacare.
De Grieken gebruikten de spreekwoorden αμμον μετρεις (Zenob. Prov. I. 80) en κυματα
μετρεις (Macar. Prov. V. 43), wanneer zij wilden zeggen, dat iemand een arbeid ondernomen
heeft die niet kan volbracht worden; waarop door Vergilius Georg. II. 105 sqq. gedoeld
wordt. Zie Erasmus Adag. I. 4. 44. en 45.
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HS. 679. 680. 109.109 Ws. 279. 280.
Wie wilt dat ic hem verwere,
Sal doch doen dat ic beghere.

1 Ws. Die w.
Swer welle, da ich in gewer,
der sol ouch tuon, des ich ger.

St. 234b 3. Frdk 112. 13. 14. G. ontbr.
HS. 681. 682. 110.110 Ws. 281. 282.
Wie gherne minen wille doet,
Dien dragic emmer houden moet.

1 Ws. Die gh.
Swer nâch mînem willen tuot,
dem trage ich iemer holden muot.

St. 208b 7. Frdk. 106. 24. e.v.G. 574.

109

Met v e r w e r e heeft de vertaler wel eenigszins den klank, maar niet de beteekenis van het
Duitsch teruggegeven. Immers is verweren z.v.a. verdedigen, beschermen, vooral in
rechtszaken; doch het Duitsche geweren = gewähren beteekent verhooren, iemands wenschen
inwilligen; en zoo is dit ook opgevat in de Latijnsche vertaling:
Qui vult vota sua quod sim complere paratus,
Ille meos debet admittere iure precatus.

110

In den tweeden regel is d o c h = toch, ten minste, althans.
D i e n d r a g i c e m m e r h o u d e n m o e t , d.i. dien betoon ik steeds eene toegenegene
gezindheid; illum diligere volo toto cordis amore, zoo als de Lat. vertaling zegt. Kiliaen heeft
houd, hold, huld met de verklaring favens, benevolus. Lksp. III. 2. 136:
Waer hi coomt, hi is wellecome,
Alle liede sijn hem hout.
Dit bnw. is van denzelfden stam als het znw. houde = gunst, genegenheid, zoo als dit voorkomt
in De bouc van Seden 719:
Diene hem (dinen heere) so dattu verdiens
Sine gracie ende sine houde.
zie ook Gloss. op Lksp. en Hildegb. - M o e t is z.v.a. gemoed. Zie Aant. op . 370.
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HS. 791-794. 111.111 Ws. 327-330.
Soe wie dat na ere steet,
Vele zorghen hem overgeet;
Want ere en. mach nieman werden gegeven,
Hine moet met zorghen leven.

2 Ws. over geet - 3 Ws. niemen worden. - 4 Ws. zorgen.
Swer êr niht übersehen wil,
der hât iemer sorgen vil.

St. 202a 11. Frdk 93. 16. 17. G. 401.

111

Wie jacht maakt op eerbewijzingen, die baart zich zelven veel zorgen. Ve l e z o r g h e n
h e m o v e r g e e t . Men lette er op, dat het ww. in 't enkv. staat; dit komt doordat vele een
znw. is, waarvan afhangt zorghen in den 2en nv. even als in 't Latijn gezegd wordt multum
operae, multum laboris enz. Lksp. III. 3. 937:
Vele spraken oec, als wi lesen,
En mach zonder zonde niet wesen.
zie mijn Glossarium op de Prov. Comm.
Het ww. o v e r g a e n is volgens Kiliaen z.v.a. het tegenwoordige overkomen, supervenire,
obvenire. In die beteekenis staat het in Die Rose 2680. in Floris ende Blancefl. 1697:
Hine wiste, wat hem overghinc.
en Die Dietsche Doct. III. 1357:
Hi (die wise) duert vromelijc ende volstaet
In al dat hem overgaet.
In de twee laatste regels, die een toevoegsel van den vertaler zijn, wordt het denkbeeld, dat
de eerste regels bevatten, nader ontwikkeld: Wie zich eer wil verwerven - Freidank zegt: hij
die de eer niet wil gering achten, onverschillig daarover heen zien (übersehen) - moet zich
veel zorg en moeite getroosten; want zonder deze is zij niet te verkrijgen. In dien geest zeide
een der latere Latijnsche dichters:
Magna venit nulli sine magno fama labore.
en een ander:
Non nisi per magnos ad praemia magna labores
Itur, et ignavis nulla corona datur,
waarmede eenigszins overeenstemt wat vroeger door Freidank 92. 5. gezegd was:
Mit senfte nieman êre hât.
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HS. 795-798. 112.112 Ws. 331-334.
Orsse, speren, scilt, helm ende zweert
Hebben goede ridders weert.
Want ere ende alle weerdecheit
Hem ane deze .V. geleit.

1 Ws. sweert.
Êre und alliu werdekeit
sint âne volleist hin geleit.
Ros, schilt, sper, hübe unde swert
diu machent guoten ritter wert.

St. 240b 3. Frdk 93. 4-7. G. 1221.
HS. 799-802. 113.113 Ws. 335-338.
Die vroede man zorghet sere
Om goet, lof ende om ere:
Die mint, sorght om minne
Entie ghiereghe om ghewinne.

2 Ws. goede lof.
Der frume sorget sêre
umb liute, guot und êre,
der minner umbe minne,
der girege umbe gewinne.
Frdk 58. 17-20.

112

113

In deze strophe worden door want twee spreuken saamgevoegd, die in 't origineel in
omgekeerde orde en ieder op zich zelve staan. Eerst zegt Freidank: ‘Alle eer en aanzien zijn
nietig en onbestendig (sint hin geleit) zonder de macht om deze te kunnen blijven handhaven
(âne volleist = ohne mithilfe, beistand, unterstützung Lexer III. 448). Daarop laat hij dan,
doch niet samenhangende met het voorgaande, volgen: ‘Paard, schild, speer, helm (hûbe =
haube, sturmhaube) en zwaard zijn de middelen waardoor goede ridders zich waardiglijk
kunnen gedragen.’ - In de vertaling wordt gezegd: ‘Paarden, speren, schild, helm en zwaard
houden goede ridders in waarde (h e b b e n w e r t ) d.i. hebben deze lief, want in deze vijf
dingen zijn hun alle eer en aanzien gelegen, d.i. deze hangen daarvan af.’
Het D. woord frum = vrum, verklaart Lexer III. 549. door tüchtig, trefflich; daaraan
beantwoordt genoegzaam het door den vertaler gebezigde v r o e d , d.i. verstandig, flink,
duchtig. - Willems las in den tweeden regel om goede lof. Doch uit het origineel blijkt, dat
hier niet twee, maar drie zaken moeten vermeld worden. Eene comma achter goet mag dus
niet gemist worden.
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HS. 803. 804. 114.114 Ws. 47. 48.
Al selken vrient en achtic niet,
Daer mi lachter bi ghesciet.
Mir gevelt der friunt niht wol,
des ich laster haben sol.
Frdk 97. 22. 23.

HS. 805. 806. 115.115 Ws. 49. 50.
Hoe verre een vrient den anderen si,
Daer sal doch trouwe wesen bi.
Swie fremede ein friunt dem andern sî,
dâ sol doch triuwe wesen bî.

St. 217b II. Frdk 96. 13. 14. G. 1325.

114

Het znw. l a c h t e r is niet volkomen hetzelfde als het tegenwoordige laster,
kwaadsprekendheid, zoo als Kiliaen opgeeft, maar heeft ook de meer algemeene beteekenis
van schande. Hildegb. 73. 80:
Hy waer wel waert, datmen hem dede
Lachter ende onwaerdicheide.
Dietsche Doctrinale II. 2023:
Hebdi uwen vrient gheloeft iet,
Des ghi en cont ghedoen niet
Sonder sonde en sonder lachter,
Dat moghedi wel laten achter.

115

De aangehaalde verzen van Freidank zijn in de Haagsche verzameling n. 65 aldus vertaald:
Al ist dat vrient van vriende sij,
Nochtan sel trouwe daer wesen bij.
In beide redacties is het Duitsche fremede in de juiste beteekenis opgevat t.w. van verwijderd
door afstand van plaats. In de bewerking van Seb. Brant staat deze kantteekening: Loci
distantia non separat amicitiam, en de Latijnsche vertaling pleit voor diezelfde opvatting:
Si socii. bini nequeunt semper simul esse,
Foedus amicitiae tunc his non debet abesse.
waar in het Görl. HS. voor tunc beter gelezen wordt tamen.
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HS. 807. 808. 116.116 Ws. 51. 52.
Wat men valschen vrienden claghet
Dat bleve beter onghesaghet.
Swer ungetriuwen friunde klaget
sîn leit, daz waere ba verdaget.
Frdk. 97. 2. 3.

116

Eene soortgelijke waarschuwing vindt men in De Bouc van Seden 294:
Ontdec dinen viant niet
Scade die di es ghesciet,
Of dinen commer, of dijn leet,
Want hi verblijdt, als hijt weet.
hetgeen de schrijver vertolkt heeft naar aanleiding van de woorden eens Latijnschen
zedemeesters uit de Middeleeuwen, wiens voorschriften in rijmende verzen vervat zijn:
Quicquid agas, hosti nunquam tua damna loquaris,
Neque tua cuiquam de paupertate queraris.
Het verl. dlw. o n g h e s a g h e t , z.v.a. ongezegd, onvermeld, verzwegen, beantwoordt aan
het Lat. indictus, dat in die beteekenis ook natuurlijk slechts als adjectief gebruikt wordt.
(Livius V. 15. 10.) - De vertaler had hier, overeenkomstig het origineel, zeer goed kunnen
schrijven:
Dat bleve beter oic verdaghet.
welk ww. ook oudtijds reeds, zoo als thans nog, de beteekenis heeft van uitsfellen, eigenlijk:
tot eenen volgenden dag verschuiven. Ovl. Ged. II. 120. 135:
Dit willic gherne waghen,
Sprac ver Venus saen,
Maer wi moetent verdaghen,
Hets tijt dat wi nu gaen.
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Lijst van verklaarde woorden en uitdrukkingen.
Aertrike zonder lidw. 18.
arbeit (sonder) 46.
Beede = beide 3.
beghaen 76.
begheven 103.
behendecheit 36.
bescheedelike 6.
bestaden 83.
bestaen 42.
bidden = uitnoodigen 57.
blecken (?) = inenten 105.
boet 41.
te borghe setten 106.
Derst 10.
diere 27.
domp 43.
doot vr. 11.
droef, van wijn 90.
dronken znw. 51.
dul 80.
dusentstont 63.
Eighen 4.
ene = alleen 80.
evel 89.
Ghedoen 43.
ghelden 27.
geleit 27.
gheliden 82.
ghenutten 31.
gheren 17.
gers 97.
ghetal houden 76.
ghetoghen 101.
ghewouden 99.
graven 88.
Halsberch 27.
hemelrike zonder lidw. 18.
hoe ghedaen 20.
hout = toegenegen 110.
hovescheit 87.
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hulpen 22.
Yseren hoet 27.
jaic 65.
Kint 51.
clareit 90.
clavarius 77.
coijfie 27.
kondt doen 86.
crumen 93.
cume 37.
Lachter 114.
lede ghescien 30.
lettel 8.
lichte moet 103.
lidwoord weggelaten. 18. 98.
lief znw. 84.
lieghen (iemand) dat. 102.
linghen 2.
Lisemusch eigennaam 9.
Maech 34.
Maercolf eigennaam 47.
merken 74.
min = minder 23.
moet = gemoed 15.
moghen = kunnen 29.
musen 56.
Nie 82.
niegerinc 98.
niemen 8.
node (met) 103.
nodech = zuinig 31.
noot hebben 20.
nutten 18.
Ocht 53.
omlegghen 7.
ommeslaen 76.
onbescheeden 3.
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onghesaghet 116.
onghetrouwe 71.
oncont 86.
onledech 108.
onsiende 8.
onstelike 2.
ontfaen 12.
ontsien 20.
onwijsheit 45.
opdat = indien 28.
oude = ouderdom 79.
overaet en overdranc 10.
overgaen 111.
Pais ende vrede 96.
peisen 79.
pinen 43.
prijs = eer 43.
Quijten 36.
quite 100.
Riken = rijk worden 15.
rijcheit 46roecken 95.
Romes here 97.
root gout 61.
roverse 11.
Sachte ghewonnen 103.
sachte morgen 38.
salmander onz. 18.
sede 62.
zeer 24.
selc 75.
scalc 4.
schergh 6.
scilt vr. 22.
schijn (in) 96.
ic soude = ik zou kunnen 28.
stopwoorden 13. 27. 97.
Telwoorden 18.
tierst 32.
twint (twent) 98. 104.
Vaen 55.
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vaert 86.
vedel 48.
vele m. genit. 111.
ver = vrouw 65.
verbluschen 2.
verdaghen 116.
verdraghen 50.
verjoghen 90.
verouden 59.
verre 115,
verstaen 89.
verstaet 13. 27.
verweren 109.
viere = vier 18.
vri 4.
vruchten 20.
Wanen 23.
wanhagen 46.
te waren 97.
wat manne 66. 77.
wedersegghen 3.
wel verstaet 13.
werringe 98.
wers 30.
wert hebben 112.
weten = kennen 8.
wijsdom 46.
wilt 3e pers. 38.
wincken 10.
wol, in overdr. bet. 98.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

1

Levensberichten der Afgestorvene Medeleden
van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
Bijlage tot de Handelingen van 1886. Leiden. - E.J. Brill. 1886.
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Levensbericht van Joannes Henricus Scholten.
Meer dan eens is in de Algemeene Vergadering onzer Maatschappij de wensch
uitgesproken, dat ook aan die afgestorvenen, wier verdiensten reeds elders zijn
herdacht, in de Levensberichten, die zij jaarlijks aan hare leden doet toekomen, eenige
bladzijden zouden worden gewijd. Die wensch is billijk. Doch als nu het Bestuur,
om daaraan te voldoen, zich tot de vrienden van den overledene wendt, die hem nog
niet in het openbaar hebben gehuldigd, dan ontvangt het dikwerf een weigerend
antwoord. Ook dit laat zich verklaren. Niet dan bij uitzondering zal de behoefte
worden gevoeld om bij de behandeling van het reeds besproken onderwerp een ander
gezichtspunt te kiezen of een anderen toon aan te slaan. Zoo komt dan tot hem, die
zich reeds heeft doen hooren, de uitnoodiging om ook voor de leden onzer
Maatschappij de taak der levensbeschrijving op zich te nemen. Doch ook hieraan
zijn eigenaardige bezwaren verbonden. Wie doet gaarne over wat hij reeds eenmaal
heeft ver-
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richt? Staat het niet te vreezen, dat eene tweede poging hem minder goed gelukken
zal dan de eerste, en mag de nagedachtenis van den afgestorvene aan die kans worden
blootgesteld?
Het is deze laatste gedachte, die mij heeft doen besluiten, de gedachtenisrede op
Scholten, die ik in de Letterkundige Afdeeling der Koninklijke Academie van
Wetenschappen had voorgedragen, met geringe wijziging en bekorting, ook aan de
leden onzer Maatschappij voor te leggen. Zij zullen zich bij de lezing wel willen
herinneren, voor welk gehoor mijne schets van het leven en de verdiensten van mijn
onvergetelijken leermeester en vriend oorspronkelijk bestemd was. Stelde ik mij ten
doel, den theoloog Scholten te teekenen en zijne plaats in de geschiedenis der
theologie voorloopig te bepalen, ik deed dat toch niet voor theologen en moest dus
nu en dan vermelden wat zij niet behoefden te vernemen en achterwege laten wat
hun-alleen belangstelling zou hebben ingeboezemd. De theologie van Scholten is
nog niet in haar geheel en in hare historische ontwikkeling beschreven en zal ook
eerst later, als onderdeel van de geschiedenis van het Protestantisme in Nederland,
onpartijdig en volledig beschreven kunnen worden.
Joannes Henricus Scholten was de oudste zoon van Wessel Scholten en Andreëtta
Christina van Heusde. Hij werd geboren den 17den Augustus 1811 te Vleuten, waar
zijn vader van 1809 tot 1817 Hervormd predikant was. Op zesjarigen leeftijd verhuisde
hij met zijne ouders naar Harderwijk, toen nog in het bezit van zijn Athenaeum, dat
evenwel reeds in 1818 werd opgeheven. De jeugdige Scholten ontving daar het eerste
onderricht van een huisonderwijzer, den Heer M. Caspari, dien hij steeds met
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erkentelijkheid herdacht. In 1822 werd zijn vader tot predikant aan de gasthuiskerk
te Delft benoemd en verplaatste deze zich met de zijnen derwaarts, niet zoozeer
omdat die betrekking hem meer aantrok dan het leeraarsambt in eene gemeente, als
wel met het oog op de opleiding van zijne kinderen. Onze Scholten kon nu al
aanstonds de school van den heer van Moock bezoeken, naar zijn eigen later oordeel
eene uitmuntende inrichting. In 1823 werd hij - onder N0. 532 - ingeschreven als
leerling van de Delftsche Latijnsche school. Aan haar hoofd stonden toen de heeren
Geers, als Rector, en J.H. van Grauwenhaan, als Conrector. Vooral aan den
laatstgenoemde had Scholten groote verplichting. Hij was een man van jaren, een
goed Latinist en een ijverig docent, die van zijn kant niet weinig ophad met zijn
scherpzinnigen en uiterst nauwgezetten discipel. Er werd in die jaren, ook te Delft,
om het primaat in de klasse hard gekampt. Ook Scholten spande al zijne krachten
in. Als er een prijsthema moest worden gemaakt, deed hij al wat hij kon. Wie bedenkt
‘dat het kind de vader is van den man’, zal niet zonder belangstelling vernemen, dat
hij als gymnasiast steeds arbeidde in het besef zijner volstrekte afhankelijkheid van
hoogere hulp: aan het ‘laborare’ ging altijd het ‘orare’ vooraf. Maar als de thema
was ingeleverd, dan bad hij niet meer om een gunstigen uitslag van zijne pogingen.
Ja, toch wel eene enkele maal. Hij kwam namelijk tot het inzicht, dat hij een flater
had begaan, die door den leeraar als eene grammatische, d.i. eene heele, maar ook
als eene orthographische, dus als eene halve fout kon worden getaxeerd. Toen bad
hij vurig, dat de voor hem minst nadeelige opvatting mocht worden gevolgd, en zijn wensch werd verhoord.
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Reeds in Januari 1827 was de Latijnsche school afgeloopen en nam Scholten afscheid
met eene Oratio de gentis Batavae indole et ingenio. Doch hij was nog te jong om
zijne academische studiën aan te vangen en bleef dus nog anderhalf jaar te Delft.
Die tijd werd goed besteed. In verband met zijn - later opgegeven - voornemen om
Waalsch Hervormd predikant te worden beoefende hij met bijzonderen ijver de
Fransche taal. Verder zette hij zijne classieke studiën voort, vooral onder de leiding
van zijnen vader, die een niet onverdienstelijk literator was. Ook op de muziek legde
hij zich toe; hij werd een vaardig pianist, zijnen leermeester Klerck niet onwaardig,
vóor alles stipt in de maat, maar toch ook niet van muziekaal gevoel ontbloot en in
staat om wat hij gevoelde zelf op het speeltuig uit te drukken. Doch de Hoogeschool
bleef zijne bestemming: na in de maand Juni door den Waalschen Predikant Gerlach
tot lidmaat der Hervormde Gemeente te zijn aangenomen, begaf hij zich in September
1828 naar Utrecht, om daar in de Letteren en in de Godgeleerdheid te studeeren. Er
was ook aan het naburige Leiden gedacht, maar Utrecht werd toch verkozen. Dáar
was de vader van Scholten opgeleid; dáar onderwees zijn oom van moederszijde,
Ph. W. van Heusde. Hoe deze zijne leerlingen wist te bezielen en aan zich te
verbinden, weten wij uit eene reeks van onwraakbare getuigenissen. Van den aanvang
af oefende hij door zijn aantrekkelijk onderwijs ook op zijn jeugdigen bloedverwant
grooten invloed. Maar bovendien stelde hij zijn huis voor hem open, een voorrecht,
dat door Scholten hoog gewaardeerd werd en waarvan hij tot het einde van zijn
studietijd dankbaar gebruik maakte.
Doch laat ons de jaren, die hij te Utrecht doorbracht, meer in bijzonderheden
nagaan! Aanvankelijk werd de
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theologische propaedeusis tegelijk met de studie van de Classieke Letteren behartigd
en met het oog op deze laatste de Mathesis onder Schröder beoefend. In Juni 1829
werd het zoogenaamd groot Mathesis-examen (summa cum laude) afgelegd, zoodat
het volgende Academiejaar geheel aan de Letteren, met inbegrip van het Hebreeuwsch
en de Israëlietische Oudheden, kon worden gewijd. Het plan was, de examina, die
deze studiën voorloopig bekronen moesten, in den loop van den cursus 1830-1831
af te leggen. Doch dit voornemen bleef onuitgevoerd: de Belgische opstand brak uit,
en in November 1830 liet Scholten zich inlijven in de Utrechtsche Compagnie
Vrijwillige Jagers onder den Kapitein D.C. Wilhelmie.
Scholten soldaat - recht natuurlijk schijnt ons deze combinatie niet. Inderdaad kan
het in twijfel worden getrokken, of hij zijn vaderland, dat hij hartelijk liefhad, bij
voorkeur in die hoedanigheid zou hebben gediend en of hij voor het soldatenleven
in elk opzicht geschikt was. Indien hij, om te kunnen uittrekken, den tegenstand
zijner ouders had moeten overwinnen, dan zou hij wellicht te huis gebleven zijn.
Doch bij zijnen vader vond hij, juist omgekeerd, niets dan aanmoediging, en zoo
bleef hij niet achter. Het heeft hem evenwel steeds moeite gekost zich te schikken
in de militaire tucht, en liefde voor het vak heeft hij nooit opgevat. Van het
enthusiasme, waarmede vele vrijwilligers het jaar van hun krijgsdienst plachten te
herdenken, en van de onderlinge aanhankelijkheid, die de vrucht was van hun
samenleven, waren bij hem, althans in later tijd, slechts zwakke sporen te ontdekken.
Ook in de Academie-stad was hij gewoon het meest op zijne kamer te vertoeven en
bewoog hij zich bij voorkeur in een kleinen kring van vrienden, met wie hij over de
onderwerpen, die hem belang inboezemden, van gedachten kon wisselen.
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Voor het leed, dat de stoornis zijner letteroefeningen hem veroorzaakte, vond hij dus
slechts eene halve vergoeding in het gezellig dagelijksch verkeer met de
ongelijksoortige bestanddeelen van het Academisch legioen. Het natuurlijke gevolg
hiervan was, dat hij in het kampement de beschikbare uren gaarne aan de boeken
wijdde en, in Utrecht teruggekeerd, spoediger dan men had kunnen verwachten zich
voor zijn examen aanmeldde.
In October 1831 werden de vrijwilligers ontslagen. Den 25sten November legde
Scholten, wederom summa cum laude, het propaedeutisch examen af; zes maanden
later, den z8sten Mei 1832, volgde een even loffelijk candidaats-examen in de Letteren.
Voor velen die, evenals hij, met de studie van de Theologie die van de Classieken
verbonden, was dit examen het laatste. Scholten's eerzucht reikte verder en zag zich
in 1835 door den doctoralen titel bevredigd. Van Heusde was zijn promotor, gelijk
hij tot het einde toe op het gebied van de Letteren zijn leidsman gebleven was. De
welgeschreven dissertatie: De Demostheneae eloquentiae charactere, was, volgens
den brief van Scholten aan zijn vader, die tot voorrede dient, maar ook blijkens den
inhoud, door van Heusde geïnspireerd. Zij draagt al de kenmerken van de school,
waaruit zij is voortgekomen: over den tekst van Demosthenes zoo goed als niets;
over den vorm zijner rede betrekkelijk weinig; doch zooveel te meer over de
denkbeelden van den redenaar, over het ‘studium veri, justi honestique et sancti’,
dat hem bezielt en weerklank vindt in het gemoed zijner hoorders; over zijne
aansluiting bij Plato en - om de taal van het motto te gebruiken - over het ικανως
φιλοσοφειν als den grondslag van het ικανως λεγειν. Met belangstelling volgt men
het betoog van den jeugdigen schrijver en onwillekeurig wordt men mede aangegrepen
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door de bewondering voor den grooten vaderlander, die zijne pen bestuurt.
Doch ik mag hierbij niet langer stilstaan. Scholten's beoefening van de Letteren,
hoe verdienstelijk ook, is toch in zijn wetenschappelijk leven slechts eene episode
en heeft voor ons, die het geheel overzien, hoofdzakelijk waarde als een van de
factoren zijner vorming tot theoloog. Wij moeten dus nu onderzoeken, wat hij hiervoor
verder nog aan de Utrechtsche Hoogeschool te danken had. In de jaren 1832 tot 1836
bestond de Faculteit van Godgeleerdheid uit Heringa, Bouman en Royaards. Scholten
heeft hunne lessen gevolgd en bij meer dan éene gelegenheid zijne verplichting aan
hen dankbaar erkend. Inzonderheid gevoelde hij zich verbonden aan Royaards, dien
hij dikwerf bij van Heusde aantrof en die hem in 1836 heeft gepromoveerd. Toch
kan men die mannen slechts in oneigenlijken zin zijne l e e r m e e s t e r s of hem h u n
d i s c i p e l noemen. Hunne dogmatiek, het zoogenaamde bijbelsche supranaturalisme,
heeft hem reeds als student nooit ten volle bevredigd. Niet alsof hij er negatief of
met een ander stelsel tegenover stond: eerst veel later zou, gelijk wij straks zien
zullen, zijne eigene opvatting tot volledige ontwikkeling komen. Maar hij had toch
toen reeds een open oog voor de - thans algemeen erkende - zwakheden van het
stelsel zijner Hoogleeraren. Het was hem, naar zijn eigen getuigenis1, deels te koud
en te dor, deels niet wijsgeerig genoeg. In de welbekende bewijsvoering: uit de
geloofwaardigheid van de schrijvers des N. Testaments tot de realiteit van de
wonderen en voorzeggingen; uit deze tot het goddelijk gezag van Jezus en de
Apostelen; uit dat gezag tot de waarheid van

1

Herdenking mijner vijfentwintigjarige ambtsbediening, bl. 8 v.
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hunne leer - heeft hij zich nimmer kunnen vinden. Nog veel minder had hij vrede
met de aaneenrijging van uit den Bijbel afgeleide leerstukken, waarmede de
dogmaticus toen al te vaak meende genoeg te hebben gedaan. Zijn geest had behoefte
aan eenheid en samenhang, en deze zocht hij in het toenmalige systeem te vergeefs.
Doch zijne bezwaren waren niet van bloot formeelen aard. Ook de inhoud van het
dogmatische stelsel lokte bedenkingen bij hem uit. Niet zonder vrucht had hij, onder
van Heusde's leiding, zich in Plato verdiept. De waarheid, bij hem gevonden, scheen
hem hier en daar in de heerschende dogmatiek te worden miskend. Zonder juist in
het Platonisme op te gaan - waarvoor hem het gewijzigd Kantianisme van Schröder
en eigen studie en nadenken behoedden - bracht hij toch uit de kennisneming van
die wijsbegeerte aspiratiën en ‘Ahnungen’ mede, waarvoor hij in het systeem zijner
Hoogleeraren geen bevrediging vond. Hij was de eenige niet, die in dat geval
verkeerde. Maar van degenen, die met hem iets beters zochten, betraden toch de
meesten het hun vooral door Heringa aangewezen spoor, overtuigd dat de waarheid
in de door hem niet scherp afgeteekende, maar althans aangeduide richting moest te
vinden zijn. Niet alzoo Scholten: voor zulk eene verhouding tot den algemeen
geëerbiedigden man waren zijne bezwaren te zeer van principiëelen aard. Hij ging
dus ook in dit opzicht niet met zijne medestudenten, ook de meest ontwikkelden
onder hen, mede. Zonder zich juist van hen af te zonderen bewandelde hij toch zijn
eigen weg, koos zich zijn eigene lectuur en besprak bij voorkeur in zijn eigen kleinen
kring de vragen, die hem door het hoofd woelden. Dit verhinderde hem natuurlijk
niet, in bijzonderheden zijn voordeel te doen met het geleerde onder-
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richt zijner professoren. Maar het maakte toch, dat hij min of meer vreemd tegenover
hen stond. Van hunne zijde wisten zij niet recht, wat zij aan hem hadden. Wat wij
zijne opkomende zelfstandigheid noemen, maakte op hen - evenals op sommigen
onder zijne medestudenten - den indruk van slechts halve toewijding aan de
godgeleerde wetenschap, wellicht te verklaren uit de gelijktijdige beoefening van de
Classieke Letteren. Zoo kon het ge beuren, dat de jongeling, die 46 jaren later door
zijne leerlingen als ‘Theologiae inter Batavos renovator’ zou worden begroet, den
15den September 1834 slechts ‘non sine laudibus’ tot candidaat in de Godgeleerdheid
werd bevorderd.
Doch laat mij hieraan terstond toevoegen, dat het misverstand van zeer korten
duur was. Reeds in het volgende jaar gaf de Faculteit aan Scholten te kennen, dat zij
hem gaarne op het tweede eeuwfeest der Hoogeschool more majorum tot Doctor in
de Theologie zou bevorderd zien. Kort te voren had hij, op raad van Royaards en in
verband met de Disquisitio de Demostheneae eloquentiae charactere, een onderzoek
naar de welsprekendheid van Chrysostomus tot onderwerp zijner dissertatie gekozen.
Dat plan moest hij nu opgeven, want de beschikbare tijd, minder dan een jaar, was
voor de bewerking van die stof niet toereikend. Tot eene nieuwe keuze geroepen,
ging hij thans met zich zelven te rade, gelijk hij ook zijn onderwerp geheel zelfstandig
bearbeidde. Wij danken daaraan zijn eersteling op theologisch gebied, de Disquisitio
de Dei erga hominem amore, principe religionis Christianae loco. De openbare
verdediging van dit proefschrift had plaats op den 9den Juni 1836. Vijf dagen later
werden aan hem en aan J.J. Snouck Hurgronje door Royaards de insignia van het
Doctoraat: de geopende bijbel, de doctorale hoed
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en de gouden ring uitgereikt. In de vleiende toespraak van den Promotor werd het
onderwerp van Scholten's dissertatie aangeduid als ‘illud argumentum, quod ipse
plures per annos meditando investigandoque in deliciis habuerat.’ Des te natuurlijker
is de vraag, wat dan dat stuk inhoudt en waardoor het zich kenmerkt. Doch als ik
haar poogde te beantwoorden, dan zou ik de eerste schrede zetten op een weg, dien
ik niet tot het einde toe zou kunnen afleggen. Immers daarmede nam ik stilzwijgend
de verplichting op mij, van al de geschriften van Scholten, althans van die welke
voor de Disquisitio de Dei erga hominem amore in belangrijkheid niet onderdoen,
eene karakteristiek te leveren. Daaraan valt niet te denken, en ik moet mij dus wel
veroorloven eene andere methode te volgen. Van dit keerpunt af beproef ik dus eerst
het beloop van Scholten's leven, ook van zijne werkzaamheid als schrijver, te schetsen,
maar zóo dat ik daarvan slechts de buitenzijde te zien geef en de voornaamste
onderwerpen doe kennen, die achtereenvolgens zijne aandacht boeiden. Daarna, als
wij zoo het geheel hebben overzien, wil ik op mijne schreden terugkeeren en in groote
trekken den ontwikkelingsgang teekenen, die zich in de lange reeks zijner geschriften
afspiegelt. Aldus loopen wij het minst gevaar, wèl vele boomen, maar niet het woud
te zien.
Zoo was dan nu de Academische loopbaan op schitterende wijze besloten en de
toegang tot het maatschappelijk leven geopend. Wèl had Scholten de studie van de
Letteren met die van de Theologie verbonden, maar het stond toch van den aanvang
af bij hem vast, dat hij predikant zou worden. De voorbereiding tot dit ambt werd
dan ook onder de beoefening der wetenschap niet uit het oog verloren, en straks na
zijne promotie kon hij zich aanmelden tot het proponentsexamen, dat den 5den October
1836,
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te Arnhem, met goed gevolg werd afgelegd. Het viel toen lang niet gemakkelijk, in
de Hervormde Kerk eene standplaats te verkrijgen: vraag en aanbod stonden in de
omgekeerde verhouding van thans. Na meer dan éene teleurstelling te hebben
ondervonden werd Scholten den 3den October 1837 door den Ambachtsheer van
Meerkerk, Mr. E.R. Van Nes, tot predikant aldaar benoemd. Den 4den Februari van
het volgende jaar aanvaardde hij zijne bediening, die hij twee en een half jaar lang
zou bekleeden.
Het waren voor hem jaren van blijde verwachting en bittere teleurstelling, van het
hoogste geluk en de diepste smart. Drie maanden na zijne intrede werd hij in den
echt verbonden met Mejuffrouw M.A. de Kock. Een jaar lang mocht hij zich
verheugen in haar bezit. Toen werd zij hem ontnomen, en niet lang daarna ook het
kind, welks geboorte haar het leven had gekost. Dat waren zware slagen, die hem
schokten tot in het binnenste zijner ziel. Gelukkig dat eene geliefde jongere zuster
zijne eenzaamheid met hem kwam deelen en, door hem te ontheffen van alle huiselijke
zorgen, het hem mogelijk maakte zich te blijven wijden aan zijne studiën en aan den
arbeid in zijne gemeente. In dien arbeid was hij van den aanvang af ijverig en getrouw.
Zijne leerredenen waren steeds wel doordacht en met groote zorg bewerkt. Hij bezat
de gevaarlijke gave niet om zich, als de nood drong, te redden, hetzij door in der
haast een opstel op het papier te werpen, hetzij door te spreken voor de vuist. Wanneer
dus de tijd tot kalme voorbereiding hem had ontbroken, dan riep hij de hulp van een
vriend in of ruilde zijne beurt met een naburig ambtgenoot. Zijn catechetisch
onderricht muntte uit door helderheid en daalde af tot de vatbaarheid ook van de
minst ontwikkelden. In het bezoeken van zijne gemeente
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was hij steeds uiterst nauwgezet. Daarbij deed zich telkens de gelegenheid voor om
het Calvinisme te leeren kennen zooals het voortleeft in ons volk; gaarne maakte hij
daarvan gebruik, en zonder moeite verplaatste hij zich in die denkwijze en onderhield
hij zich met hare woordvoerders in de gemeente. Wie Scholten te Meerkerk waarnam,
bemerkte weldra, dat hij een denkend hoofd en een vriend der wetenschap vóor zich
had, maar ontving toch geenszins den indruk, dat die jonge man voor de practijk der
Evangeliebediening niet of minder geschikt was. Dit gevoel was ook hem zelven
geheel vreemd. Integendeel, hij was te Meerkerk op zijne plaats en, indien hij ook
al wenschte te zijner tijd een ruimeren werkkring in te gaan, dan toch niet het ambt,
dat hij met liefde waarnam, voor een ander in te ruilen.
Doch zijne leermeesters te Utrecht vergaten hem niet en dachten hem eene andere
bestemming toe. Nadat door het vertrek van den Hoogleeraar van Oordt naar Leiden
in de Theologische Faculteit te Groningen eene vacature was ontstaan, werd daar de
aandacht op Scholten gevestigd. De Faculteit, met zijne dissertatie hoogelijk
ingenomen, wenschte hem tot opvolger van van Oordt benoemd te zien. Doch op
het tweetal, in het najaar van 1839 door Curatoren ingediend, was zijn naam de
tweede en stond die van Dr. J.C. Riehm, Predikant te Amsterdam, bovenaan. Wèl
bedankte deze voor de eer der benoeming, nadat hem op ondubbelzinnige wijze
gebleken was, dat hij te Groningen niet werd begeerd, doch daarmede verviel het
geheele tweetal en zoo ook de kans van Scholten om daarheen te worden geroepen.
Thans werd Muurling te Groningen benoemd en kwam dus de hoogleeraarsplaats te
Franeker open. Ditmaal werd de aanbeveling van de Utrechtsche Hoogleeraren,
inzonderheid van Royaards,
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met gunstigen uitslag bekroond. Den 6den Mei 1840 werd Scholten benoemd, en den
17den September van dat jaar aanvaardde hij zijne betrekking met eene rede: de vitando
in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili, ad rem Christianam
promovendam, hodiernae Theologiae munere.
Zonder opheffing van den regel, dien ik mij zelven heb gesteld, mag ik toch bij
dit stuk even stilstaan. Vijf en twintig jaren later verhaalde Scholten zelf aan zijne
leerlingen, dat die inaugureele rede ‘niet weinig opschudding in de godgeleerde
wereld veroorzaakte’1. Wij gelooven het gaarne. Mijns inziens heeft Scholten nooit
iets uitgegeven, dat, op het tijdstip der verschijning, tegen de in Nederland gangbare
meeningen zoozeer indruischte, als deze oratie met de daaraan toegevoegde
‘annotationes historicae et exegeticae’. Als met éen slag verovert hij zich hier eene
eigene plaats. Krachtig wordt de ware menschheid van Jezus gehandhaafd, op
overtuigende wijze hare beteekenis voor het godsdienstig leven in het licht gesteld.
En dat geschiedt, niet tegenover, maar in naam van de kerkleer, die immers steeds
het docetisme veroordeeld had en het daarom, volgens den redenaar, slechts haars
ondanks had kunnen huldigen. Het was niet het minst deze methode van verdediging
en aanval, die de verontwaardiging van de toenmalige meerderheid gaande maakte.
Op kenmerkende wijze spreekt zij zich uit in de woorden van den Hoogleeraar
Bouman, die ik wederom aan Scholten zelven ontleen: ‘Welk een overmoed, welk
eene liefdeloosheid, die zich niet ontzag godgeleerden, die uit eerbied voor het
Evangelie weigeren de nieuwste wijsheid te huldigen, met de schandnamen te
brandmerken van lang verdwenen ket-

1
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ters!’1. Maar ook de Groninger School sloeg van nu af den jeugdigen Hoogleeraar
met wantrouwen gade. Vele van hare denkbeelden mocht zij bij hem terugvinden,
de methode was toch de hare niet, en het geheel ademde een geest, waaraan zij zich
niet verwant gevoelde. Van den beginne af had men, zoo al niet het heldere inzicht,
dan toch het duistere besef, dat er op den 17den September 1840 e e n n i e u w e
a a n v a n g was gemaakt.
Wie in de dagen, waarover wij spreken, Scholten voor een gevaarlijk man hielden,
hebben zich kunnen troosten met de gedachte, dat hij in den thans voor hem
geopenden werkkring weinig kwaad kon stichten. Het Franeker Athenaeum was
sedert eenigen tijd zieltogende. Studenten in de Godgeleerdheid waren er niet, en
Scholten heeft er dan ook geen college, in den gewonen zin des woords, gegeven.
Een drietal candidaten tot den H. Dienst, kweekelingen van de Groningsche
Hoogeschool en te Franeker woonachtig, bezochten hem dikwerf, wisselden met
hem van gedachten over het door hen genoten onderwijs en bespraken met hem
belangrijke theologische vragen. Weldra namen die bijeenkomsten een meer geregeld
karakter aan en werden zij aan de gemeenschappelijke lezing van het N. Testament,
o.a. van den brief van Jacobus, gewijd. Naar het getuigenis van den eenig
overgeblevene uit dit drietal, den Emeritus Predikant van Zuidlaren, W. Lolcama
Pz., werd dat privatissimum door hen, die er aan deelnamen, op hoogen prijs gesteld
en bleef hun de aangename herinnering aan de gemakkelijkheid en helderheid,
waarmede Scholten zijne denkbeelden uiteenzette, steeds bij. Tot zijne plichten als
Hoogleeraar behoorde ook de vervulling van eenige predikbeurten. Op den kansel
vertoonde

1
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hij zich toen reeds in zijne volle kracht. Met toenemende belangstelling volgde hem
een ontwikkeld gehoor. Er was in zijne prediking iets magistraals - ik weet het niet
beter uit te drukken - dat daar en later te Leiden diepen indruk maakte. Onder zijne
toehoorders ontbraken ook de ambtgenooten aan het Athenaeum niet. Op het
vriendschappelijk verkeer met hen stelde hij steeds hoogen prijs. Met Rovers, de
Greve, Juynboll, met diens opvolger Veth, met Harting en Enschedé ging hij dagelijks
om. Door zijn huwelijk met Mejuffrouw A.M.A. Ras, den 7den April 1842 gesloten,
werd de betrekking tot die vrienden van een anderen aard, zonder evenwel in het
minst te verflauwen: als vanzelf vormden de Professoren aan het Athenaeum met
hunne familiën eene kleine, nauw aaneengesloten kolonie.
Drie leerjaren, jaren van onafgebroken zelfstandige studie, heeft Scholten te
Franeker doorgebracht. De wolken, die zich boven het Athenaeum samenpakten,
werden inmiddels steeds dreigender en barstten eindelijk los. Het Koninklijk Besluit
tot opheffing werd den 25sten Februari 1843 geteekend, Het werd nu voor ieder der
Hoogleeraren de vraag, wat er van hen worden zou. Scholten heeft toen moeilijke
dagen doorleefd. Er bestond te Leiden, sedert het emeritaat van Joh. Clarisse (1842),
eene vacature, doch het was niet gebleken, dat men wenschte die door hem vervuld
te zien. De drie overgebleven Hoogleeraren in de Godgeleerdheid drongen niet aan
op de benoeming van een ambtgenoot; de vierde plaats in de Faculteit had ook vroeger
soms een tijd lang opengestaan, zonder schade voor het onderwijs. Er was te Leiden
nog eene andere vacature aanstaande: met het einde van den cursus zou de
Hoogleeraar in de Bespiegelende Wijsbegeerte, Jac. Nieuwenhuis, aftreden. Zijn
leerstoel werd onders-
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hands aan Scholten aangeboden, maar door dezen niet aanvaard. Hij wenschte, zooals
hij het zelf later uitdrukte1, het kamp der theologie niet te verlaten en kon in het
aanbod, hoe eervol ook, moeilijk iets anders zien dan eene poging om hem voor de
kerk onschadelijk te maken. Zoo duurde dan de pijnlijke spanning voort. Doch de
beslissing kon toch niet steeds uitblijven, en eindelijk gebeurde wat van den aanvang
af het meest voor de hand had gelegen: de Staatscourant van 25 Juni 1843 bracht
hem zijne benoeming tot Buitengewoon Hoogleeraar in de Theologie en
Academie-prediker te Leiden.
Wie Scholten eerst in latere jaren leerde kennen, stelt zich allicht voor, dat die
eervolle roeping hem eene oorzaak was van onvermengde vreugde, of althans dat
hij haar opvolgde zonder de minste aarzeling en in de volle bewustheid, dat hij te
Leiden op zijne plaats zou zijn. Het tegendeel was het geval. Men bedenke, dat hij,
hoewel sinds drie jaren hoogleeraar, eigenlijk nog beginnen moest onderwijs te geven,
en wel op een hem vreemd terrein, waar hij niet werd begeerd. Men wete voorts, dat
het zelfgevoel, dat hem eigen was, voortvloeide uit de ervaring van eigen kracht en
met zelfvertrouwen a priori niets gemeen had. Het feit was, dat hij met een bezwaard
gemoed te Leiden aankwam. De eerste, die hem daar bezocht en hem een hart onder
den riem stak, was Thorbecke. Doch weldra kon hij den steun van het vriendelijk
aanmoedigend of goedkeurend woord missen, al bleef hij dien steeds op hoogen prijs
stellen. Zijne inaugureele oratie: de religione Christiana suae ipsa divinitatis in
animo humano vindice (16 September 1843)

1

Levensberichten der afgestorvene medeleden van de M.d. Ned. Letterkunde, Bijl. tot de
Handd. van 1881, bl. 213.
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werd met toejuiching ontvangen, ook door de studeerende jongelingschap; de eerste
academische leerrede vestigde voor goed zijnen naam als prediker. Met een verruimd
hart kon hij zijn onderwijs aanvangen.
Op dat onderwijs vestigen wij thans onze aandacht. Als ik straks de lessen noem,
door Scholten te Leiden gegeven, zullen mijne lezers die zijne geschriften kennen
deze aanstonds in hunne gedachten naast gene plaatsen. Dat parallelisme tusschen
de taak van den Hoogleeraar en de werkzaamheid van den Schrijver is inderdaad
opmerkelijk en kenschetst den man. Scholten heeft van den aanvang af tot het einde
toe voor zijne colleges hard gewerkt. Bij het begin van den cursus was het plan of
de schets gereed, en wat hij in elk uur zou voordragen, werd steeds vooraf zeer ernstig
overdacht en, hoewel niet in den vorm waarin hij het op den katheder zou weergeven,
op schrift gebracht. Vandaar dat bijna altijd uit een college een boek groeide, dat dan
dikwerf in een volgend jaar bij het college als leiddraad diende. Doch de uitgave van
die Compendia had nog een anderen grond: Scholten kon zich bezwaarlijk vinden
in den gedachtengang van een ander of daaraan zijne eigene denkbeelden vastknoopen.
Bij voorkeur was hij zijn eigen gids. De zelfstandige denker was ook een zelfstandig
docent.
Doch hierover straks meer: wij keeren thans tot de lessen terug. Eerst den 10den
December 1845, vóor de aanvaarding van het Rectoraat in 1846, werd Scholten tot
Professer ordinarius bevorderd, doch aan het buitengewoon hoogleeraarsambt, tot
op dien dag door hem bekleed, waren van den aanvang af de rechten en plichten van
den gewonen hoogleeraar verbonden. Het zou dus billijk zijn geweest, dat hem
aanstonds een deel van de verplichte, d.i. bij de Wet voorgeschreven colleges
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ware afgestaan. In den cursus 1843-44 evenwel kwam het daartoe nog niet en
onderwees hij alleen de zoogenaamde ‘Inleiding in de boeken des N. Verbonds’, die,
zonderling genoeg, in het Koninklijk Besluit van 2 Aug. 1815 niet werd vermeld.
Doch reeds in het volgende studiejaar (1844-45) kwam hierin verandering en werd
hem de Theologia Naturalis toevertrouwd, die van toen af met de ‘Inleiding’ tot zijne
vaste taak zou behooren. Uit eigen beweging voegde hij daaraan in 1845 en volgende
jaren een college toe over ‘de Nederlandsche Geloofsbelijdenis’ en over ‘de beginselen
van de leer der Hervormde Kerk.’ Zoo naderde hij reeds tot de Christelijke Dogmatiek,
die na het afsterven van van Oordt (December 1852) voorgoed een hoofdbestanddeel
werd van zijn onderwijs en de uitlegging van het N. Testament verving, waarmede
hij zich na het emeritaat van van Hengel (Juni 1850) had belast. Het college over de
Dogmatiek werd later, in verband met de wenschen van het Hervormd
Kerkgenootschap omtrent de opleiding van zijne aanstaande leeraars, gesplitst, zoodat
in het eene jaar de Theologie des N. Verbonds, in het andere de Christelijke
geloofsleer werd voorgedragen. Zoo bleef het, totdat in September 1877 de nieuwe
Wet op het Hooger Onderwijs in werking trad. Toen droeg Scholten de ‘Inleiding in
de boeken des N. Verbonds’, of, om den wettelijken naam te bezigen, ‘de
Oud-Christelijke letterkunde’ aan zijnen ambtgenoot Prins over en zag hij zich belast
met de twee vakken, die voor de Theologia Naturalis waren in de plaats getreden,
‘de geschiedenis van de leer aangaande God’ en ‘de wijsbegeerte van den godsdienst.’
Tot dusver de onderwerpen, door Scholten behandeld. En nu zijn onderwijs zelf.
Daarover te handelen, is in zekeren zin eene ondankbare taak. Wie Scholten heeft
ge-
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hoord, gevoelt geen behoefte aan de altijd gebrekkige beschrijving van hetgeen hem,
zoolang hij leeft, steeds helder voor den geest zal staan. En wie zijne lessen niet
volgden, zullen zich toch altijd slechts ten halve kunnen voorstellen, wat zij hebben
gemist. Want, inderdaad, methode en voordracht waren geheel eigenaardig. Het
duurde gewoonlijk eenigen tijd, vóordat de spreker den draad had gevat. Men kwam
al luisterend in verzoeking, hem het woord toe te roepen, waarnaar hij blijkbaar zocht.
Somwijlen, als de rede was aangevangen, werd zij weder afgebroken, omdat een
naam of een titel niet op het juiste tijdstip voor het geheugen oprees of in de
aanteekeningen, die hij voor zich had, niet aanstonds kon worden teruggevonden.
Doch dit was de uitzondering. De regel was, dat dan de stroom der rede ongestoord
voortging. Rustig en sierlijk? Neen, dikwerf ook nu nug hortend en stootend, maar
altijd doorzichtig en onwederstaanbaar. De man, die daar stond, was het toonbeeld
van kracht. Hij had iets te zeggen; hij gaf een stuk van zijn eigen geestesleven; hij
deelde mede wat hij zelf verzameld, zelf bearbeid, zelf doordacht had. Het waren
soms moeilijke en ingewikkelde onderwerpen, die hij behandelde; de bedenkingen
voor en tegen waren vele; de beslissing scheen gewaagd. Dat wist niemand beter dan
hij zelf: zou hij de bezwaren niet kennen, waarmede hij zoo ernstig had geworsteld?
Maar als hij voor zijne studenten optrad, dan had hij den twijfel overwonnen en zijne
slotsom opgemaakt. Dat was voor hem zelven eene levensbehoefte en op den leerstoel
zijne sterkte. Hij heeft daar, om het in éen woord uit te drukken, g e p r o f e t e e r d .
Daarin lag het eigenaardige, èn van de soms snijdende polemiek, die hij daar voerde,
èn van hetgeen daarmede altijd samenging, de uiteen
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zetting van zijne eigene stellige overtuiging. Zelf stond hij geheel onder de macht
van zijn onderwerp ..... Vandaar dan ook, dat het ‘hora’, door de Academieklok
verkondigd, zoo dikwerf niet tot hem doordrong en dat een wenk zijner toehoorders,
als deze weer andere plichten te vervullen hadden, soms moest te hulp komen.
Vandaar ook, dat hij zoo vaak het einde niet kon vinden en dat de mededeelingen
over verschikte collegeuren of andere dergelijke onderwerpen, die hij zich
voorgenomen had te doen, òf achterwege bleven, òf in zeer gebrekkigen vorm voor
den dag kwamen. Wie van zijne toehoorders heeft daarover wel niet eens geglimlacht?
Maar wie hunner herinnert zich niet ook menig uur, in zijne college-kamer
doorgebracht, dat medetelt in de geschiedenis zijner ontwikkeling en waarvan hij
een onuitwischbaren indruk met zich nam?
Het ligt reeds opgesloten in hetgeen ik daar zeide: Scholten's loopbaan als docent
was schitterend. Gedurende de 38 jaren, die hij als dienstdoend hoogleeraar te Leiden
heeft doorgebracht, verving het eene geslacht van studenten het andere. Grooter of
kleiner was, naar gelang van de omstandigheden, het aantal zijner hoorders. Maar
in éen opzicht bleef het tot het einde zooals het van den beginne af was geweest: met
onveranderde belangstelling werd Scholten gevolgd, met onverflauwde geestdrift
zijn onderwijs geroemd. Het sterkst kwam dit uit, toen aan de gaven van den docent
en aan de belangrijkheid van het onderwerp de bekoring van de nieuwheid der
resultaten zich paarde. Toen werden zijne lessen òf nu en dan òf geregeld ook door
studenten in andere Faculteiten en door predikanten bijgewoond. ‘Dat was’ - zooals
hij zelf bij zijn afscheid verklaarde1 - ‘een opgewekte tijd!’

1

Afscheidsrede, bl. 36 v.
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Maar ook in kalmer dagen heeft hij nooit reden tot klagen gehad. De Academische
jongelingschap bleef hem steeds getrouw, en bij de uitnemendsten onder haar was
de ijver het grootst.
Terwijl Scholten zijn ambt zóo waarnam en, gelijk ik opmerkte, in verband daarmede
oefende hij in ruimer kring a l s s c h r i j v e r invloed. Vóor mij ligt de lange lijst
van zijne geschriften en verhandelingen, die als Bijlage aan deze schets is toegevoegd.
Ik heb reeds gezegd, dat aan een overzicht van den inhoud dier boekdeelen, of ook
aan eene karakteristiek van elk werk in het bijzonder, niet te denken valt. Doch het
zal mij zeker wel vrijstaan enkele gedachten mede te deelen, die onder het verzamelen
en bij het overzien van al die titels in mij oprezen.
Vooreerst treft ons het betrekkelijk groot aantal der door Scholten uitgegeven
l e e r r e d e n e n , onder welken naam ik ook de stichtelijke opstellen begrijp, die hij
in onderscheidene tijdschriften plaatste, gewoonlijk juist zoo als hij ze op den kansel
had voorgedragen. Dat cijfer zou niet zoo aanzienlijk zijn, indien hij de
Evangelieprediking minder ter harte genomen, of zich daarop minder ernstig
voorbereid had. Wat hij geschikt achtte voor hen, die hij in de kerk wachtte en daar
ook tot het laatst toe vond, dat kon ook gemeenlijk, zooals het daar lag, ter perse
worden gezonden. Ook over den trant zijner prediking gaat uit die talrijke proeven
het noodige licht op. Wat hem op het studeervertrek bezighoudt, dat brengt hij tot
de gemeente; uit den overvloed des harten spreekt de mond. Hij richt zich niet tot
het gevoel of de verbeelding, maar tot het verstand van zijne toehoorders. Hij wil
hen onderrichten, hen klaar doen inzien wat ook hem zelven helder voor oogen staat.
En daarin slaagt hij op
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uitnemende wijze, het best in zijne dogmatische leerredenen, soms over teksten of
onderwerpen, welker behandeling op den preekstoel uit vrees voor misverstand
dikwerf wordt vermeden. Daar is, bij alle kalmte, in dat ernstige en bondige betoog
iets aangrijpends en verheffends - ook nu nog, hoewel men hem eigenlijk moest zien
en hooren, want stem en voordracht waren geheel in overeenstemming met den
inhoud, waardig en indrukwekkend. ‘Echt professoraal’ - zoo luidde het oordeel van
het volk, dat, opgevat zooals het was bedoeld, als eene lofspraak, ook door den
kunstrechter kan worden onderschreven.
Ons oog rich. zich nu op de wetenschappelijke geschriften, en wel, om daarmede
te beginnen, op hunne opeenvolging. Het blijkt ons al aanstonds, dat Scholten zich
doorloopend heeft bezig gehouden met n i e u w - t e s t a m e n t i s c h e s t u d i ë n ,
met tekstcritische vragen, met de verklaring van belangrijke plaatsen, met het
onderzoek naar den oorsprong en de geschiedenis der enkele boeken en naar hunne
verbreiding en verzameling. Doch een tijd lang zijn hem toch die studiën meer middel
dan doel. Het is in de jaren, waarin zijne voornaamste dogmatische en wijsgeerige
geschriften het licht hebben gezien. Zoo blijft het evenwel niet. Hij eindigt met zijne
tent weer over te brengen op het gebied van het N. Testament. Reeds van 1864 af,
toen zijn ‘Evangelie naar Johannes, kritisch-historisch onderzoek’ werd uitgegeven,
staat de geschiedenis van de oud-Christelijke Letterkunde zeer bepaald op den
voorgrond.
In het tijdvak, dat wij a potiori het dogmatish-wijsgeerige kunnen noemen, trekt
D e L e e r d e r H e r v o r m d e K e r k i n h a r e g r o n d b e g i n s e l e n het meest
de aandacht. Van 1848 tot 1862 zagen van dit boek v i e r uit-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

25
gaven het licht - een feit zonder wedergade in de geschiedenis der Nederlandsche
Protestantsche Theologie. Van 1845 af, toen hij over de Nederlandsche
Geloofsbelijdenis college gaf, is Scholten met de voorbereiding van dit zijn hoofdwerk
bezig. Doch om het ontstaan daarvan te begrijpen, moeten wij eigenlijk nog hooger
opklimmen. Het bleek ons vroeger, dat hij zich reeds in zijn studententijd door het
toen heerschende bijbelsche supranaturalisme niet bevredigd gevoelde en zoekende
was naar iets beters, dat aan de eischen zoo van het gemoed als van het verstand
voldeed. Voortgezette studie, te Meerkerk en te Franeker, had op de schatten, die in
de kerkleer en in de geschriften der oudere dogmatici verscholen lagen, zijne aandacht
gevestigd. Daar verschijnt, in 1844-1847, Alexander Schweizer's Glaubenslehre der
evangelisch-reformirten Kirche, een boek, dat op Scholten te dieper indruk moest
maken, naarmate hij reeds in dezelfde richting van historisch onderzoek verder
gevorderd was en zich aan den auteur, een leerling van Schleiermacher, nauwer
verwant gevoelde. Middelerwijl had zich zijne wijsgeerige overtuiging, die op de
lessen over Theologia Naturalis systematisch moest worden voorgedragen, in
deterministischen zin ontwikkeld en was daardoor de Hervormde kerkleer,
inzonderheid hare kern: de goddelijke voorbeschikking, Scholten veel nader gebracht
en hare diepe beteekenis en blijvende waarde hem eerst recht onthuld. Zoo kwam
bij hem het plan tot rijpheid om voor ons godgeleerd publiek en zoo voor de Kerk
in haar geheel op te treden als de tolk van het godsdienstig geloof der Hervormde
vaderen. ‘De tolk’ - het ware wellicht beter te zeggen: de vertolker van dat geloof in
de taal en in overeenstemming met de behoeften van onzen tijd. Aan onveranderde
handhaving van de leer der Kerk heeft hij
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geen oogenblik gedacht of kunnen denken. Reeds de titel van zijn boek verklaart,
dat zij niet alleen ‘uit de bronnen voorgesteld’, maar ook ‘beoordeeld’ zal worden.
Geen enkel leerstuk kon hij zich toeëigenen zoo als het vóor twee of drie eeuwen
was geformuleerd; op elke dogme moest hij critiek laten volgen, en wel gemeenlijk
eene diep insnijdende critiek. Maar door de wijziging in den vorm, die hij noodig
keurde en met volle vrijmoedigheid aanbracht, werden, naar zijne overtuiging, de
grondbeginselen niet aangetast, kwamen deze veeleer te beter tot hun recht. Van die
grondbeginselen uit - natuurlijk ook deze ‘uit het Semietisch in het Japhetisch’, uit
de taal der 16de in die der 19de eeuw over te zetten - van die beginselen uit kon, naar
zijne meening, de Christelijke waarheid het zuiverst worden uiteengezet, het best in
hare onvergankelijke waardij worden aangeprezen aan de kinderen van onzen tijd.
Zietdaar de grondidee van het boek. Maar nu de uitvoering! Daarover is maar éene
stem. Ook de tegenstanders - en hun aantal was niet gering - hebben erkend, dat hij
in ‘De leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen’ een kunstwerk van den
eersten rang heeft geleverd. De eerste uitgave staat in dit opzicht wellicht het hoogst.
Daarin het meest treft ons, naast de helderheid van voorstelling, die het onveranderd
kenmerk van alle uitgaven zou blijven, de soberheid der uitwerking en de schoone
evenredigheid der deelen. Een van Scholten's discipelen, naar wien wij gaarne
luisteren, zoo dikwerf hij als kunstrechter optreedt, Busken Huet heeft den indruk,
dien ‘De Leer der Hervormde Kerk’ op hem had gemaakt, aldus teruggegeven:
‘Zietdaar hetgeen men noemt een boek. Zoo breed gebouwd, zoo krachtig
gearticuleerd, zoo rhythmisch in de groepering harer deelen en hoofdstukken, zoo
volkomen het
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tegenovergestelde van mager en stijf, is deze gespierde dogmatiek, dat zij veeleer
een epos dan een godgeleerd stelsel schijnt .… Uit dit episch karakter van het werk
verklaart zich niet onmogelijk het éénig in het oog loopend gebrek van den stijl. Ik
bedoel, zekere eentoonigheid van den bouw der perioden in de onderscheiden deelen
des geheels. Doch tevens laten zich op deze wijze de deugden van dien stijl verklaren:
helderheid bij statigheid van gang, groote eenvoud gepaard aan groote kracht, geen
lithographie maar gravure, alles beeldhouwwerk .… ‘De Leer der Hervormde Kerk’
is een dier zeldzame boeken, die men, in den waren zin van dit anders zoo
hoogdravende en zoo vaak misbruikte woord, verslindt. En deze omstandigheid zou
onverklaarbaar zijn, indien ..... zij niet ware een sprekend voorbeeld, hoe door
meesterschap over de te behandelen stof en door gloed van overtuiging zelfs een
godgeleerd boek verheven kan worden tot den rang van een bezield en statig gedicht’1.
Zooveel over den vorm. En wat den inhoud aangaat - wie bepaalt den invloed, dien
dit boek op de ontwikkeling onzer Nederlandsche Theologie heeft geoefend, zoo
door de instemming, waarmede het werd ontvangen, als door de tegenspraak, die het
uitlokte? Ik mag daarover thans niet uitweiden. Laat mij alleen herinneren, dat wij
aan ‘De Leer der Hervormde Kerk’ Hoekstra's studie over ‘V r i j h e i d ’ en aan deze
weder ‘D e v r i j e w i l ’ van Scholten te danken hebben, naar aller oordeel een
meesterwerk, dat in en buiten ons vaderland menigeen gewonnen en alom, ook waar
het geen overtuiging wekte, het groote probleem zuiver gesteld heeft.

1

Stichtelijke Lectuur. Overgedrukt uit ‘De Gids’ en vermeerderd met een antwoord aan de
Redactie van ‘Waarheid in Liefde’ (Haarlem, 1859), bl. 179, 181 v.
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Doch wij zouden gevaar loopen af te dwalen van de lijst, die vóor ons ligt. Wij slaan
daarin nog eens den blik, en nu vestigt zich onze aandacht op het betrekkelijk groot
aantal s t r i j d s c h r i f t e n , die daarop voorkomen. Ik herinner mij een gesprek, vele
jaren geleden met Scholten daarover gevoerd. Hij had zijne grootere en kleinere
geschriften van deze soort laten bijeenbinden en maakte nu zelf, glimlachend, de
opmerking, dat zij samen een flink boekdeel vormden. ‘Wie het niet beter wist’ zeide hij - ‘zou waarlijk meenen, dat ik een strijdlustig man was! En toch heb ik nooit
iemand aangevallen!’ - Zoo is het inderdaad. Wat in de aanteekeningen bij de Oratio
de docetismo en in de Voorrede tot ‘De Leer der Hervormde Kerk’ aan het adres van
anderen voorkomt, dat kan niet dan in zeer oneigenlijken zin ‘een aanval’ worden
genoemd. Van nature was Scholten geneigd anderen met vrede te laten en zijn eigen
weg te gaan. Niet dan bij zeer zeldzame uitzondering ging hij er toe over om te
critiseeren: op de lange lijst van zijne werken staat, zoo ik wel zie, éene recensie.
Zijne strijdschriften zijn dus verdedigingsschriften. Maar, laat ons het erkennen: het
is eene verdediging in eigenaardigen stijl, naar het voorschrift - van Napoleon, of
van welken anderen meester in de tactiek? -, dat men zoodra mogelijk den strijd
overbrenge op het gebied van den vijand en, indien het kan, in het hart van zijn land.
Was er, in elk bijzonder geval, aanleiding gegeven om zoo te antwoorden? Bestonden
er termen om aldus, in plaats van zich te bepalen tot het afwijzen van de ingebrachte
bedenkingen, den criticus zelven aan te grijpen en hem, als tot het vellen van een
oordeel onbevoegd, ten toon te stellen? Toen de strijd, in zijne onderscheidene phasen,
nog woedde, waren die vragen noch onnatuurlijk, noch ongepast. Toen
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werd ook te recht tot in bijzonderheden nagegaan, wie van de twee kampioenen gelijk
had. Wie thans, vijf en twintig jaren na het einde der vijandelijkheden, zich in die
quaestiën ging verdiepen, zou het verwijt niet kunnen ontgaan, dat hij oude veeten
beproefde op te rakelen. Scholten zelf heeft, in zijne Afscheidsrede, den twist met
van Oosterzee slechts vermeld om hem, ‘vroeger zijn geestverwant, al liepen
naderhand hunne wegen uit elkander, uit de verte de hand der vriendschap toe te
reiken’, en ten aanzien van zijn laatsten strijd met Opzoomer verzekerd, dat die ‘van
beide kanten heviger gevoerd dan voor het rustig onderzoek der waarheid wenschelijk
ware geweest, later, ook bij verschil van meening, voor wederzijdsche waardeering
plaats maakte’1. Die strijd heeft, evenmin als die van 14 jaren vroeger, kunnen
verhinderen, dat Scholten en Opzoomer nu reeds in éenen adem genoemd en als de
geestelijke vaders van éen geslacht hetzij gehuldigd, hetzij veroordeeld worden. Na
verloop van jaren, als door den stroom des tijds, die gelukkig zooveel medevoert,
scheiding is gemaakt tusschen hetgeen blijft en wat, na den tijdgenoot in spanning
te hebben gebracht, voorbijgaat, zal men zich wellicht verbazen, dat die beide
voorgangers tot tweemalen toe met elkander in botsing zijn gekomen. Wie dan, om
dit raadsel op te lossen, de oorkonden van den strijd nog eens ter hand neemt, zal
daarin niet onwaarschijnlijk een eeuwenoud en misschien wel steeds onvermijdelijk
conflict terugvinden - het conflict tusschen de twee vormen, waarin zich te allen tijde
de liefde tot de waarheid heeft geopenbaard, tusschen den drang naar vastheid en
den schroom om te bevestigen.

1

Ald. bl. 28.
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Nog éene opmerking, vóordat wij de lijst van Scholten's geschriften ter zijde leggen.
Openbaart zich in zijne literarische werkzaamheid steeds dezelfde onverflauwde
belangstelling in de oorkonden van het oudste Christendom en is er in zóo ver
continuïteit, toch ontdekken wij daarin ook, en wel zonder moeite, e e n k e e r p u n t .
Van den aanvang af is zijne critiek van de boeken des N. Testaments in beginsel
onafhankelijk en verklaart hij zich onbewimpeld tegen elke beperking van haar recht.
Doch in de toepassing van de critiek en in de resultaten vertoont zich groot verschil.
Er is zelfs een vrij scherp contrast tusschen de ‘Historisch-kritische Inleiding tot de
Schriften des N. Testaments’ van 1856 en ‘Het Evangelie naar Johannes’ van het
jaar 1864. Dáar wordt, om enkele voorbeelden te noemen, de authentie niet slechts
van het vierde Evangelie, maar ook van al de brieven van Paulus, de pastorale brieven
niet uitgezonderd, gehandhaafd. In het tijdvak daarentegen, dat met 1864 begint,
wordt - om het in éen woord uit te drukken - de Tubingsche opvatting van de
geschiedenis der Nieuw-testamentische literatuur, zij het ook op zelfstandige wijze
en met niet onbelangrijke afwijkingen, gehuldigd. Hoe geheel Scholten in deze
periode gebroken had met de uitkomsten van zijn vroeger onderzoek, zien wij o.a.
uit de verhandeling over ‘den Apostel Johannes in Klein-Azië’, den 11den September
en den 9den October 1871 in de vergadering der Koninklijke Academie van
Wetenschappen voorgelezen1 en later in het Theologisch Tijdschrift opgenomen. Nu
reeds, terwijl wij nog pas het beloop van Scholten's werkzaamheid nagaan en deze
als het ware van buiten bezien,

1

Verslagen en Mededeelingen, 2de reeks, II: 144 v., 147-154.
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nu reeds valt die omkeer in zijne denkbeelden zóo duidelijk in het oog, dat hij onze
aandacht niet kon ontgaan. Hij zelf heeft er trouwens op gewezen in dat belangrijke
fragment zijner wetenschappelijke autobiographie, dat in de Voorrede van ‘Het
Evangelie naar Johannes’ (bl. III-VI) is opgenomen en dat allerminst door zijnen
levensbeschrijver mag worden veronachtzaamd.
Wij hebben Scholten als hoogleeraar en als schrijver leeren kennen en zoo ook reeds
nagenoeg het einde van onze beschouwing zijner werkzaamheid bereikt. Scholten
weigerde standvastig zich te begeven in bemoeiingen, die niet rechtstreeks tot zijn
ambt en studievak behoorden of daaraan althans niet onmiddellijk grensden. Van de
buitengewone werkzaamheden, die het hoogleeraarsambt met zich brengt, heeft hij
ruim zijn deel gehad en zich steeds met grooten ijver gekweten. Niet minder dan drie
malen - in 1846-47, in 1856-57 en in 1876-77 - bekleedde hij het Rectoraat. Bovendien
is hij nog twee malen als Prorector opgetreden. Éens in 1848, toen de Hoogleeraar
van der Boon Mesch daags vóor den dies natalis der Universiteit zijne echtgenoote
had verloren en Scholten, bijna onvoorbereid, in zijne plaats de gebeurtenissen van
het afgeloopen jaar vermeldde en het Rectoraat aan den Hoogleeraar Rutgers
overdroeg - op eene wijze, die toen in hooge mate de bewondering wekte van mijne
medestudenten en mij zelven, die hem in het Groot Auditorium aanhoorden. Een en
dertig jaren later, op den 3den Dinsdag van September, beklom hij nog eens extra
ordinem het spreekgestoelte, om, als oudste Assessor in jaren, in de plaats van
Modderman, die tot Minister van Justitie was benoemd, het jaarverslag uit te brengen
en het bestuur aan den nieuwen Rector over te dragen. Onder zijn
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derde Rectoraat valt de Algemeene Vergadering van de Senaten der drie
Rijks-Universiteiten, voorgeschreven bij Art. 84 der Wet op het Hooger Onderwijs
- ‘de Algemeene Vergadering’, want na de wijziging van genoemd artikel bij de Wet
van 6 Mei 1878 (Staatsblad n0. 33) staat het vast, dat die eerste samenkomst ook de
laatste zijn zal. Het praesidium was door den Minister van Binnenlandsche zaken
aan Scholten opgedragen. Hij kweet zich daarvan, op 4 en 6 Januari, gelijk van elke
taak, die hij op zich nam, na zeer ernstige voorbereiding op uitnemende wijze, en de
dank, dien de vergadering bij monde van den Hoogleeraar Loncq hem toebracht, was
welverdiend.
Tot de ambtsplichten van den Hoogleeraar in de Godgeleerdheid behoorde vóor
1 October 1877 het lidmaatschap van de Algemeene Synode en van de Algemeene
Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk. Het werd, zoo dikwerf
als zijne beurt gekomen was, ook door Scholten waargenomen1. Als een voorrecht
of als een genoegen heeft hij dat nooit beschouwd. Hij was in het algemeen geen
vriend van beraadslagende vergaderingen en muntte ook niet uit in het gewone debat.
Het kostte hem altijd eenige inspanning zich te verplaatsen in den gedachtengang
van anderen en zich rekenschap te geven van de gronden, waarop hunne tegenspraak
rustte. Ook voelde hij zich niet getrokken tot de paden - maar al te vaak kronkelpaden
- der kerkelijke wetgeving. Doch het spreekt vanzelf, dat hij, aan de synodale tafel
gezeten en als

1

Hij was praeadviseerend lid van de Synode in 1847, 1851, 1853, 1857, 1860, 1863, 1868,
1872 en 1875; van de Synodale Commissie in 1851-52 en 1869-70. Vg. de Handelingen van
die jaren.
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afgevaardigde van de Leidsche Faculteit geroepen om over elke quaestie het eerst
het woord te voeren, zich behoorlijk op de hoogte stelde en belangrijke adviezen
uitbracht. Kwamen er zaken voor, die hem belang inboezemden, dan was hij er weldra
geheel in te huis, ontwikkelde grooten ijver en oefende meestal beslissenden invloed.
Zoo, om slechts enkele proeven te noemen, in 1853, bij de voorloopige vaststelling
van de onderteekeningsformule voor aanstaande predikanten2, en in 1864, bij de
beraadslagingen over de adressen betreffende de leervrijheid. Ook ter Synode was
hij eene macht, maar toch dan het meest, wanneer hij op zijn eigen terrein en
zelfstandig mocht optreden.
Het was op uitnoodiging van de Algemeene Synode en in den dienst der Kerk,
maar tevens in het belang der wetenschap, dat Scholten in 1854 en volgende jaren
deelnam aan de vertaling van het N. Testament. De bewerking van het Evangelie en
de Brieven van Johannes werd hem toevertrouwd. Ook aan het gemeen overleg met
de andere vertalers nam hij een werkzaam deel. Wat door ieder hunner in het bijzonder
was ingeleverd, onderging daarna, in het belang der eenheid van het geheel, meer
dan éene revisie, zoodat de vertaling van de daareven genoemde boeken en de daarbij
gevoegde inleidingen en aanteekeningen niet in haar geheel aan Scholten kunnen
worden toegeschreven. Toch blijkt het ook nu nog duidelijk genoeg, dat op de door
allen gelegde grondslagen daar aanvankelijk door hem werd voortgebouwd.
Zal Scholten tijdens de zittingen van Synode en Synodale Commissie dikwerf het
gevoel hebben gehad, dat

2

Vg. den brief van Scholten zelven in het weekblad De Hervorming, 1884, bl. 25 v.
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zij hem onttrokken aan zijne eigenlijke taak, als Bestuurder van het Haagsche
Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst meende hij, en te recht,
in zijn element te verkeeren, zij het ook dat nu en dan de werkzaamheden, aan die
betrekking verbonden, tijdroovend genoeg waren. In 1850 werd hij tot Bestuurder
benoemd, tien jaren later bovendien met het beheer van de geldmiddelen belast. De
keuze, op hem uitgebracht, was op zich zelve opmerkelijk genoeg en kon hem niet
dan hoogst welgevallig zijn. Nog in 1843 werd hij, gelijk wij vernomen hebben, vrij
algemeen met wantrouwen aangezien en ook te Leiden niet met bijzondere
ingenomenheid ontvangen. In die weinige jaren was de toestand geheel veranderd.
De toenmalige Bestuurders van het Genootschap benoemden hem reeds in 1848 tot
Correspondent en maakten nu van de eerste gelegenheid, die zich aanbood, gebruik
om hem in hunnen kring op te nemen. Wie hem daar heeft kunnen gadeslaan, weet
ook dat hij zich steeds met de grootste nauwgezetheid van zijne verplichtingen
gekweten en, gelijk te verwachten was, op de richting, waarin het Genootschap
arbeidde, overwegenden invloed geoefend heeft. Het valt niet moeilijk, in menige
prijsvraag uit de jaren 1850 en vervolgens zijne hand en zijn geest te herkennen. Er
is veel te zeggen voor den eisch, dat eene prijsvraag o n p e r s o o n l i j k moet zijn
en alleen in zoover den steller mag verraden, als zij een onderwerp betreft, waarvan
men weet dat het hem bezighoudt. Meer dan éene vraag van Scholten is dan ook
alleen in dezen zin van een certificaat van oorsprong voorzien. Doch daar zijn er
ook, waarop zijn stempel voor allen zichtbaar staat afgedrukt - vragen, waardoor het
antwoord heenschemert, het eenige blijkbaar, dat den ontwerper zelven mogelijk
toescheen.
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Scholten betoonde zich altijd en overal een man van besliste en krachtige
overtuigingen, die hij te eer ook bij anderen onderstelde en met te minder aarzeling
voortplantte, naarmate zij bij hem zelven vaster stonden. Ook als Bestuurder van het
Haagsche Genootschap heeft hij zich zelven niet verloochend.
Bedrieg ik mij niet, dan is ons, terwijl wij Scholten volgden op zijnen weg en nog
vóordat wij dieper doordrongen in zijne denkwijze en hare ontwikkeling, toch reeds
eenig licht opgegaan over zijne persoonlijkheid en over zijne beteekenis voor de
Nederlandsche Protestantsche theologie. Voor onze oogen teekende zich allengs
duidelijker af het beeld van een man van groote werkkracht en onvermoeide
arbeidzaamheid; een man die zich onverdeeld toewijdde aan zijne levenstaak en het
‘ago quod ago’ tot zijne leuze had kunnen kiezen; een zelfstandig man, beslist in wat
hij stelde en in wat hij ontkende. Geen van die trekken mag door ons worden
verwaarloosd. Maar samengenomen geven zij toch nog niet wat wij zoeken. Aan den
vorm ontbreekt nog de inhoud. Wat heeft Scholten, zóo toegerust en zóo werkzaam,
gevonden en tot stand gebracht, en welken invloed heeft hij geoefend op zijne
tijdgenooten? Zietdaar vragen, die nog op een antwoord wachten. Het zal ons weldra
blijken, dat zij onderling ten nauwste samenhagen en dat het antwoord op de eene
dat op de andere in zich sluit.
Hoe het later zijn zal, waag ik niet te beslissen. Maar op dit oogenblik zijn de
groote problemen, waarmede Scholten zich heeft beziggehouden, nog niet afgehandeld
in dien zin, dat wij, bij onze beschouwing over hem, van éene, algemeen aangenomen
oplossing zouden kunnen uitgaan. Integendeel, wij leven nog
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midden in den strijd. Zoo staan wij dan ook bloot aan het gevaar van ons te laten
leiden door onze persoonlijke opvatting en het aandeel van een ander aan den strijd
daaraan te toetsen. Dat mag evenwel niet geschieden. Een man als Scholten althans
heeft er aanspraak op te worden gemeten aan zich zelven, d.i. aan de einduitkomst
van zijne eigene ontwikkeling. Zoo zullen wij ook te werk gaan bij onze studie van
een of ander belangwekkend voortbrengsel der natuur. In zijn toestand van
volwassenheid zien wij het τελος, aan welks verwezenlijking de gansche voorafgaande
geschiedenis dienstbaar is geweest en vanwaar uit wij haar beloop hebben te
beschouwen en te waardeeren. De vraag kan alleen zijn, of die einduitkomst zich
ondubbelzinnig en onmiskenbaar vertoont en dus zonder de minste willekeur kan
worden aangewezen. Doch in dit bijzondere geval is dat geen vraag: Scholten zelf
geeft ons den maatstaf, dien wij zoeken, in de hand.
Hij had den ouderdom van 65 jaren bereikt, toen hij, op den 8sten Februari 1877,
in het Groot-Auditorium der Leidsche Universiteit optrad, om het Rectoraat aan
zijnen opvolger over te dragen. ‘De Godgeleerdheid aan de Nederlandsche
Hoogescholen, volgens de Wet op het Hooger Onderwijs, uitgevaardigd in 1876’ zietdaar het onderwerp zijner rede. Die rede is een manifest, dat aan de plaats, waar
het wordt afgekondigd, en aan het tijdstip, waarop dit geschiedt - kort vóor de
invoering eener nieuwe orde van zaken - te grooter beteekenis ontleent. Over ‘de
Godgeleerdheid’ als object van Hooger Onderwijs handelt de redenaar, en daarin
ligt opgesloten, dat hij uitspreekt niet wat hem persoonlijk aangaat, maar wat hij zich
bewust is in overeenstemming met zijne ambtgenooten in de Theologische Faculteit
te willen en
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te beoogen. Doch hierdoor wordt zijne rede voor ons tegenwoordig doel slechts te
beter geschikt: d e b e g i n s e l e n treden nu als vanzelf op den voorgrond, zonder
dat wij daarom behoeven te vreezen, dat Scholten zijne persoonlijke eigenaardigheid
zou hebben verloochend; hij kon slechts zich zelf zijn, en niemand mocht eischen,
dat hij daarvan ditmaal zou afwijken.
Welk is dan nu het standpunt, dat Scholten in deze rede inneemt? Het laat zich in
weinige woorden beschrijven. De Godgeleerdheid is de wetenschap van den
godsdienst. Zij is w e t e n s c h a p , d.i. volkomen onafhankelijk onderzoek, aan geen
gezag hoegenaamd onderworpen. Zij staat geheel vrij tegenover haar object, den
godsdienst, en tegenover al de vormen, waarin deze zich vroeger en later heeft
geopenbaard, ook tegenover het Christendom en het Israëlietisme, waarin het wortelt.
Op dien grond maakt zij jure suo aanspraak op eene plaats in het universitair onderwijs
en kan zij die innemen, zonder de overige wetenschappen in hare vrije beweging te
belemmeren, integendeel in zusterlijke samenwerking met elk ander studievak. Haar
onderzoek omvat het object, waarop zij zich richt, in zijn geheel - niet de uiterlijke
verschijning alleen, ook den psychologischen grond en de vraag naar het recht van
den godsdienst en de waarheid der godsdienstige voorstellingen. Haar
wetenschappelijk karakter sluit dus de levendige belangstelling in den godsdienst
niet uit, maar onderstelt die veeleer: wie aan de studie van deze zijde van 's menschen
geestesleven al zijne krachten wijdt, ziet daarin zeker méer dan eene ziekelijke
afdwaling of een ijdelen waan. En evenmin eischt de objectiviteit, dat aan alle
godsdienstvormen gelijke waarde worden toegekend: wèl is de tegenstelling van
waren en valschen godsdienst vervallen, maar niet
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de op redelijke gronden steunende waardeering van het Christendom, als ‘de zuiverste
uitdrukking van het godsdienstig leven, die op historisch gebied zich voordoet’.
In deze wetenschappelijke geloofsbelijdenis treedt, naar den aard der zaak, h e t
f o r m e e l e het meest op den voorgrond. Toch ontbreekt daarin geenszins des sprekers
eigene godsdienstige en Christelijke overtuiging. De breedere uiteenzetting van die
overtuiging, daar misplaatst, was, naar des redenaars toenmalige opvatting, nog kort
te voren elders gegeven. Wij vinden die o.a. in zijne studiën over D.F. Strauss en
diens verhouding tot godsdienst en Christendom. Daaruit blijkt nader, wat toch ook
op meer dan éene plaats in de rectorale rede wordt uitgesproken, dat voor Scholten
de godsdienst evenmin door wetenschap en kunst kan worden vervangen, als hij door
de natuurstudie en de wijsbegeerte wordt onmogelijk gemaakt of ondermijnd. Tegen
het dualisme moge de wetenschap protesteeren, het idealistische monisme wordt
door haar niet gewraakt, veeleer bevestigd, en in die opvatting van het Universum
vindt ook het godsdienstig gemoed de volle bevrediging zijner behoeften. En wat
aangaat het Christendom: indien het ook in sommige zijner vormen de verwijten
verdient, door Strauss daartegen ingebracht, ontdaan van al wat niet tot zijn wezen
als godsdienst behoort en opgevat in zijne oorspronkelijke zuiverheid, beantwoordt
het ook nu nog aan de eischen van verstand en hart beide. Zoo dikwerf, ook na 1877,
de gelegenheid daartoe zich voordeed, heeft Scholten getoond in deze waardeering
van godsdienst en Christendom zich zelven gelijk te zijn gebleven.
Zietdaar dan, in groote trekken, de einduitkomst van Scholten's wetenschappelijken
arbeid. Plaatsen wij haar naast de overtuiging waarmede hij ruim 40 jaren vroeger
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begon, dan treft ons, ja, beider overeenstemming ten aanzien van gewichtige
hoofdzaken, maar toch nog veel meer haar groot onderling verschil. Tusschen de
Disquisitio de Dei erga hominem amore en dit manifest ligt een lange weg. Het is
van te meer belang hierop de aandacht te vestigen, omdat reeds in 1836, toen Scholten
als theologisch schrijver optrad, eene opvatting van het Christendom en van zijnen
oorsprong bestond, die, oppervlakkig beschouwd, zou kunnen schijnen aan die van
zijne latere jaren nauwer verwant te zijn. Ik bedoel het rationalisme van die dagen,
dat wel is waar in ons vaderland nooit grooten opgang heeft gemaakt, maar daar toch
was binnengedrongen en ook onder Scholten's medestudenten enkele voorstanders
telde. Scholten zelf is die zienswijze nooit toegedaan geweest. Hij was, in de
ouderlijke woning en door zijnen hoog gewaardeerden leermeester Gerlach, wel niet
kerkelijk-rechtzinnig, maar toch bijbelsch-conservatief opgevoed en onderwezen.
Aan de Hoogeschool werd door Heringa, Bouman en Royaards op dien grondslag
voortgebouwd en, al kon hun systeem Scholten niet bevredigen, hij verliet daarom
de basis niet, waarop hij met hen stond. Zoo ging hij dan ook in zijne dissertatie uit
van de overtuiging, dat het Christendom aan eene daad Gods zijn ontstaan te danken
had en in zoover soortelijk verschilde van elken anderen godsdienstvorm. Natuurlijk,
wat betreft zijne werking in het menschdom en wat aangaat de waarheid, die het
verkondigt of liever feitelijk in het licht stelt, is het in zijnen oorsprong geheel eenig
en daarom ook in zijne verhouding tot 's menschen eigen nadenken en gemoedsleven
eene zelfstandige macht, die op elk gebied, waarop zij zich beweegt, hare eigene
eischen stelt en zich ook mag laten gelden.
Met zooveel te meer nadruk dringt zich dan nu de
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vraag aan ons op, hoe Scholten van dit uitgangspunt uit die opvatting heeft bereikt,
welke wij hem aan het einde zijner loopbaan hooren voordragen. Het ligt voor de
hand, de verandering in zijne inzichten te verklaren uit de voortgezette studie van
de boeken des N. Testaments, waaraan hij, gelijk wij reeds gezien hebben, bij
voortduur een goed deel van zijne krachten wijdde. En inderdaad, die studie heeft
krachtig gewerkt. In alle richtingen doorwoelt en doorgraaft hij de
Nieuw-Testamentische literatuur. Terwijl hij steeds voortarbeidt, wordt hem - om
slechts dit éene te noemen - het verschil tusschen de onderscheidene schrijvers allengs
meer openbaar en staan hem de uiteenloopende leertypen telkens duidelijker voor
oogen. Toch gaat het niet aan, in die exegetisch-critische studie de eigenlijke vis
motrix te zien. Immers die studie zelve onderging in den loop der jaren eene groote
verandering, die op hare beurt verklaring eischt en niet eenvoudig uit het voortgezet
onderzoek zelf kan worden afgeleid. De hoofdfactor, onder welks invloed ook de
blik op de oorkonden van het oudste Christendom een andere werd, is d e n i e u w e r e
w i j s b e g e e r t e . ‘Ik heb theologen gekend’ - zoo sprak Scholten in 1881 over zijn
studietijd - ‘liberale mannen, die ronduit verklaarden van de philosophie te walgen.
Mij bevredigde dit niet’1. Neen, waarlijk niet! Van den aanvang af boezemden hem
de gewichtige problemen, waarmede zich de wijsbegeerte bezighoudt, de levendigste
belangstelling in. Met ijver volgde hij de lessen van van Heusde en van Schröder,
maar - zonder te berusten in het Platonisme van den een of in het getemperd
Kantianisme van den ander. Ook de latere Duitsche philosophie trok hem aan. Hij
bestudeerde

1

Afscheidsrede, bl. 26.
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Schleiermacher, toen in ons vaderland nog weinig bekend, J.G. Fichte, Hegel, Ulrici.
Doch bij geen hunner in het bijzonder sloot hij zich bepaaldelijk aan, en evenmin
zou men hem een eclecticus mogen noemen. Wat hij hun te danken had, of, juister
nog, door de lezing van hunne geschriften allengs meer in zich zelven aankweekte
en tot helderheid bracht, dat was wat al de nieuwere stelsels, in weerwil van hun
onderling verschil, met elkander gemeen hebben: de blik op het geheel, het
antisupranaturalisme, het streven naar eenheid en samenhang, de organische opvatting.
Overigens ging hij zijn eigen weg. Het ‘nemini me mancipavi’ had hij zonder
aanmatiging in zijn blazoen kunnen schrijven. Hij was vóor alles zelf een denker.
Hoe kon hij zich verdiepen en als het ware geheel verliezen in de vragen, die op een
gegeven tijdstip zijnen geest innamen! Brachten de omstandigheden het mede, dan
kon hij even goed in de huiskamer als in de eenzaamheid van het studeervertrek het
diepzinnig betoog van een Spinoza volgen of aan zijne eigene overpeinzingen den
vrijen loop laten: de stoornis deerde hem niet. Hoe weinig lette hij dan ook, terwijl
zulk een denkproces gaande was, op de natuur die hem omringde! Hoe sterk was
dan de aandrang, dien hij gevoelde, om aan anderen mede te deelen wat hij had
overdacht en leeren inzien! Maar ook, omgekeerd, hoe moeilijk viel het hem dan,
met terzijdestelling van hetgeen zijn geest vervulde, zich te onderhouden over
onverschillige zaken of ook over onderwerpen, die hem anders lang niet onverschillig,
maar nu vreemd waren! In éen woord: zijne uiterlijke verschijning was die van een
zelfstandig en diepdenkend man, en die verschijning was de zuivere uitdrukking van
zijn innerlijk wezen. Hij rustte niet vóordat hij doorgrond en begrepen had. Hij
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liet niet los, vóordat het onderwerp van zijn nadenken hem klaar voor den geest
stond.
Uit de samenvloeiing en den wederkeerigen invloed van deze twee, van het
gematigd-orthodoxe geloof des jongelings en van zijne φυσις φιλοσοφος, is de
geestelijke ontwikkeling van Scholten te verklaren. Maar neen! aan die twee factoren
moet nog een derde worden toegevoegd. Hij was gewoon zelf te erkennen, dat hij
eene door en door conservatieve natuur was. En te recht! Telkens zien wij hem, op
elk gebied, de overgeleverde denkbeelden vasthouden, totdat hij, in den strengen zin
des woords, g e n o o d z a a k t is ze prijs te geven en zich in staat gevoelt ze te
vervangen door iets beters. Hoort het hem zelven verklaren in zijne Afscheidsrede:
‘Scepticus was ik nooit en, had ik voor de critiek steeds een geopend oor, mijne
ontkenningen hadden toch haren grond niet, althans niet hoofdzakelijk in critische
bedenkingen, maar veeleer daarin, dat vroegere overtuigingen voor betere hadden
plaats gemaakt. Zoo was ik nooit zonder i e t s voor waar te houden’1. Met alle
vrijmoedigheid nemen wij dus ook dezen trek in onze voorstelling van zijn persoon
op.
Met die voorstelling toegerust overzien wij nu nog eenmaal Scholten's arbeid als
leeraar en als schrijver, en het komt ons voor, dat wij daarvan thans volledig
rekenschap kunnen geven. Vooreerst van die kenmerken, welke wij overal
terugvinden, in de vroegste zoowel als in de laatste voortbrengselen van zijnen geest.
Overal dezelfde klaarheid en orde, hetzelfde streven naar redelijkheid en eenheid.
Daarvan getuigt al aanstonds de vorm zijner geschriften. Op sierlijkheid heeft hij
zich nooit

1

T.a.p. bl 35.
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toegelegd. Men zou bijna mogen beweren, dat hij aan zijn stijl, althans bij de
behandeling van wetenschappelijke onderwerpen, nooit heeft gedacht. Vlot of
gemakkelijk ging hem het stellen niet af: menige zinsnede was eerst na herhaalde
omwerking, tot zelfs op de proef toe, gereed. Maar zooals hij haar eindelijk vaststelde,
gaf zij het denkbeeld terug gelijk het hem zelven voor den geest stond, volledig en
doorzichtig. De inhoud evenwel komt hier veel meer in aanmerking. Reeds in de
dissertatie is de behoefte om uit de disjecta membra een geheel op te bouwen
onmiskenbaar. Zoo ook in de verhandeling, van 1845, over ‘De leer des Vaders, des
Zoons en des Heiligen Geestes.’ Daarin treft ons bovendien het streven om godsdienst,
of liever: Christendom en wijsbegeerte met elkander in verband te brengen. Van
tweëerlei waarheid wil haar auteur niets weten; miskenning van het wezen des
Christendoms komt voort uit eene valsche philosophie of leidt daartoe. Het is het
voorspel der rectorale oratie van 1847: ‘De pugna philosophiam inter atque
theologiam recto utriusque studio tollenda’, en, wat ik er gerust aan mag toevoegen,
van Scholten's geheele werkzaamheid in die en in al de volgende jaren. Van den
aanvang af stond het bij hem vast, dat er tusschen ‘gelooven’ en ‘weten’ geen
werkelijke strijd k o n bestaan en dat alzoo, waar zich tusschen die beiden een conflict
voordeed, aan de eene of aan de andere zijde eene fout m o e s t schuilen. In de
bepaling van die twee termen bleef hij zich niet gelijk, maar wèl in de overtuiging
van hunne wezenlijke harmonie. Inderdaad was die overtuiging bij hem een a priori,
even onafscheidelijk van zijne geestelijke constitutie, als volgens Kant ruimte en tijd
van de zinnelijke aanschouwing of de verstandscategoriëen van het redelijk denken.
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Doch niet alleen van de standvastige kenmerken van Scholten's werkzaamheid, ook
van de wijziging zijner inzichten in den loop der jaren levert onze voorstelling van
zijn persoon de volkomen bevredigende verklaring. Bij zijne pogingen tot verzoening
van godsdienst en wijsbegeerte, van Christendom en wetenschap, plaatst hij zich
aanvankelijk aan de zijde van het overgeleverd geloof en poogt het zooveel mogelijk
te handhaven. Dat geschiedt in den eersten tijd niet zonder - natuurlijk geheel
onwillekeurige - miskenning van de rechten, die door hem zelven steeds in beginsel
en later ook de facto aan de wijsbegeerte en aan de historische critiek werden
toegekend. Hij stelt vooralsnog aan het onafhankelijk denken grenzen, die hij in
vervolg van tijd zelf zou uitwisschen; hij idealiseert den inhoud van het kerkelijk
dogme of de uitspraken der Heilige Schrift, met terzijdestelling van beider historische
opvatting, waarvoor hij zelf later zou opkomen. Als wij ons herinneren, wie hij was,
toen hij begon, en hoe toegerust, dan kunnen wij ons daarover niet verwonderen. Bij
het doorlezen van zijne geschriften uit vroeger tijd verbazen wij ons soms en zijn
wij geneigd uit te roepen: men was immers toen reeds verder! Ja, zeker, m e n was
toen verder. Opzoomer was, in 1845, Scholten vooruit, wat betreft de
onafhankelijkheid van zijn oordeel over godsdienstige vragen en de vrijmoedigheid
van zijne critiek der oorkonden van den godsdienst. Baur en zijne school waren, in
1856, verder dan hij in de historische opvatting van de boeken des N. Verbonds.
Doch wie Scholten daarvan een verwijt maakte, zou toonen, dat hij hem in zijne
eigenaardigheid niet had begrepen. Daar zijn naturen - men kan ze de openstaande
of ontvankelijke noemen - die gereedelijk in zich opnemen wat door anderen is
gedacht of gevonden.
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Beticht die, zoo gij wilt, van traagheid of onoplettendheid, wanneer zij in gebreke
blijven zich toe te eigenen wat in hare omgeving is in het licht gesteld. Tegenover
een man als Scholten heeft zulk eene aanklacht geen zin. Hij zal de waarheid, door
anderen ontdekt, aannemen zoodra zijne ure gekomen is, maar ook geen oogenblik
vroeger. En zijn tijd is niet dáar, vóordat hij zich in staat gevoelt het nieuwe inzicht
met al hetgeen overigens voor hem vaststaat te verbinden tot een welsluitend geheel.
Zoo kan het gebeuren en is het ook werkelijk geschied, dat zijne discipelen vóor hem
aankomen op een punt, waarheen toch ook zijn weg is gericht. Maar als hij, op zijne
beurt, daar den voet heeft gezet, dan staat hij pal en is hij bij machte, de nieuwe
waarheid uit te spreken, te verdedigen en aan te bevelen op eene wijze, waaruit toch
weer blijkt, dat hij de Meester is en zij de jongeren zijn. Terwijl zij, lichter gewapend,
hem voorbijsnellen, werken in hem de beginselen, die hij hun heeft ingeprent,
onafgebroken voort, als de zuurdeesem in het meel: de uitkomst van het gistingsproces
zal zijn langzamer gang rechtvaardigen.
Geheel onjuist kan deze schets van Scholten s ontwikkelingsgang niet zijn; zij
moet, integendeel, in hare hoofdtrekken aan de werkelijkheid beantwoorden. Immers
zij - en zij-alléen - geeft ten volle rekenschap van den diepen indruk, dien Scholten
steeds op zijne leerlingen en, in wijder kring, door zijne schriften heeft gemaakt.
Ook de man, die ons zijne dubia voordraagt, wekt onze belangstelling en kan ons
dwingen naar hem te luisteren. Doch wij komen toch eerst onder de macht desgenen,
die den strijd volstreden heeft, nu als overwinnaar voor ons staat en, als een
zegeteeken, de duurgekochte, wel samenhangende overtuiging met zich brengt. Men
noemt hen,
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die zoo optreden, dogmatici. In dien zin was dan ook Scholten een dogmaticus,
evenwel met die zelfde nadere bepaling, waarmede Schleiermacher erkende een
Herrnhutter te zijn, ‘van eene hoogere orde’. Van hetgeen den dogmaticus gemeenlijk
eigen is en de droevige keerzijde vormt der kracht, die van hem uitgaat; van
vasthoudendheid aan eenmaal opgevatte begrippen of ontoegankelijkheid voor beter
inzicht bij Scholten geen spoor. Hij heeft zijn leven lang gearbeid en geleerd. Maar
op elk rustpunt zijner ontwikkeling was hij die hij was, onverdeeld, naar het woord
van de Apostel ‘in zijn verstand ten volle verzekerd’. Zietdaar het geheim van zijnen
invloed.
Zulk een man als hij wordt vanzelf de stichter eener school, en als zoodanig staat
hij dan ook voor ons. Wat men ‘de Moderne Theologie’ pleegt te noemen, is van
hem uitgegaan. Hij is haar geestelijke vader. Zij had ongetwijfeld ook aan anderen
groote verplichtingen, die zij niet zou kunnen vergeten zonder zich schuldig te maken
aan grove ondankbaarheid. Doch als moderne t h e o l o g i e kon zij alleen geboren
worden in het brein van e e n t h e o l o o g , en wel van zulk een als Scholten was,
die den bodem van het Christendom, waarop hij in den aanvang stond, geen oogenblik
verlaten heeft en, door al de phasen zijner ontwikkeling heen, steeds de verdediger
van het Christendom is gebleven. Wie hem volgden, hebben nooit het gevoel gehad,
dat zij de vaan verlieten, waaronder zij zich eens hadden geschaard. Zoolang zij zich
bij hem bleven aansluiten, waren zij en noemden zij zich jure suo Christelijke
theologen. Had Scholten ooit opgehouden dat te zijn?
Nog éene vraag! Had ik niet, bij deze poging om de persoonlijkheid en de
beteekenis van Scholten te schetsen,
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veel meer nadruk moeten leggen op den inhoud zijner wijsgeerige denkwijze, op het
spiritualistisch monisme, dat hij voorstond en in meer dan éen geschrift met zoo
groot talent verdedigde? Inderdaad had ik dat niet mogen nalaten, indien ik d e
t h e o l o g i e v a n S c h o l t e n had willen uiteenzetten. Immers van den aanvang
heeft die theologie zich in de richting van het monisme bewogen; met zijnen
geestelijken aanleg was die zienswijze het meest, ja uitsluitend in harmonie; ware
het hem vergund geweest zijne ‘wijsbegeerte van den godsdienst’ te voltooien, er is
geen twijfel aan, of hij zou het monisme hebben voorgesteld als de wijsgeerige
formule van het geloof en de gemoedservaring van den waarachtig vrome. Doch ik
had mij voorgenomen niet het stelsel, maar den persoon van Scholten te beschrijven.
En nu komt het mij voor, dat de vorm, dien zijne overtuiging aannam en moest
aannemen, de beteekenis van zijn persoon niet bepaalt, en dat ook van de instemming
met dien vorm de waardeering van zijne geheele verschijning niet afhangt. Het is
bekend, dat vele leerlingen van Scholten zich op den duur in zijn monisme niet
hebben kunnen vinden. Hebben zij daarom opgehouden, hem als hun Meester te
beschouwen en te vereeren? Neen, zeker niet! Al scheen in den aanvang hunne
afwijking dat gevolg met zich te brengen, straks was de vroegere verhouding hersteld,
en dat niet van hun kant alleen, ook aan de zijde van Scholten zelven. Zoo behoorde
het ook te zijn. Het manifest, dat als de einduitkomst zijner werkzaamheid moet
worden aangemerkt, zal door geen enkel modern theoloog worden verloochend. Het
laat ruimte voor verschil van opvatting, ook ten aanzien van hetgeen bij hem zelven
als ontwijfelbaar vaststond. Waar hij niet uitsloot, daar mogen ook wij dat niet doen.
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Mijn bericht spoedt ten einde. Onwillekeurig treedt men, sprekende over Scholten,
in de rechten der nakomelingschap. Zij zal moeten - en ook eerst ten volle kunnen bepalen, welke plaats hem toekomt in de geschiedenis van het geestelijk leven van
het Protestantsche deel onzer natie en van de Protestantsche theologie in het algemeen.
Heb ik mij daarvan niet geheel onthouden, dan moge mij die voorbarigheid vergeven
worden. Eigenlijk kunnen wij, leerlingen en vrienden, slechts getuigen van hetgeen
wij in dezen voorganger gezien hebben en van den indruk, dien hij op ons heeft
gemaakt. Daartoe keer ik dan ook terug, wanneer ik thans nog de hulde vermeld, die
hem bij meer dan éene gelegenheid is bewezen1. Het feest zijner vijf en twintigjarige
ambtsvervulling, op den 17den September 1865, was luisterrijk: leerlingen uit vroeger
en later tijd, vrienden en vereerders uit alle oorden des lands, leden der Leidsche
Hervormde gemeente, wedijverden met elkander in de betuiging hunner
erkentelijkheid voor hetgeen zij van hem genoten hadden. Vijftien jaren daarna, bij
den aanvang dus van het laatste jaar zijner ambtelijke loopbaan, gevoelden leerlingen,
oud-leerlingen en vrienden behoefte hem nog eenmaal de verzekering aan te bieden
van hunne onverzwakte vereering en toegenegenheid. Uit naam van de oud-leerlingen
werd hem toen door den Hoogleeraar van Bell eene oorkonde overhandigd, welker
tekst, als uitdrukking van hetgeen zij in hem gevonden hadden, ook hier mag worden
medegedeeld. Hij luidt aldus:

1

Scholten was Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw (1856); Lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1843), van de Letterkundige
Afdeeling der Koninklijke Academie van Wetenschappen (1856), van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, van het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen te Middelburg; Correspondeerend Lid van het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen.
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Virum Clarissimum
Joannem Henricum Scholten,
Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. et Theol. Doct.,
Christianae religionis e fontibus hauriendae et libere excolendae
defensorem egregium; philosophiae ad Deum
veramque animi pietatem adducentis propugnatorem fortissimum;
doctrinae Ecclesiae Reformatae indagandae suoque
pretio aestimandae civibus suis auctorem praestantissimum;
ad criticam rationem libris Novi Foederis adhibendam
magistrum eximium;
Theologiae inter Batavos renovatorem;
Universitatis Lugduno-Batavae per XXXVII annos
decus ac lumen;
Praeceptorem omnibus carissimum,
die XVII mensis Septembris anni MDCCCLXXX muneris
professorii ante VIII lustra in Athenaeo Franequerano
suscepti memoriam celebrantem,
summa pietate et reverentia salutant
grati discipuli.

Ook Scholten's afscheid was een triomf. Toen het bekend was geworden, dat hij zijn
laatste college zou geven - het was den 14den Juni 1881 - begaven zich ambtgenooten
en studenten in grooten getale naar het Universiteitsgebouw, en wel, omdat de gewone
collegekamer de schare niet kon bevatten, naar het Groot-Auditorium. Daar hoorden
wij hem de Afscheidsrede uitspreken, waaraan ik voor mijn doel meer dan éen
belangrijken trek kon ontleenen en die in haar geheel een gedenkteeken blijft van de
onverzwakte kracht des zeventigjarigen en van de vriendelijke kalmte, waarmede
hij terugzag op zijn wel besteed en soms veel bewogen leven.
Die herhaalde hulde gold in de eerste plaats den grooten
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theoloog en den geëerbiedigden leermeester, maar toch óok den trouwen vriend.
Scholten behoorde niet tot de menschen, die zich gemakkelijk en bij velen aansluiten;
daarvoor was hij te zeer bezig, niet met zich zelven, neen! maar met zijne studiën en
de onderwerpen, waarop zij betrekking hadden. Maar als zijne opmerkzaamheid was
gewekt, dan betoonde hij zich belangstellend met woord en daad. Er was in het
gevoel, dat hij inboezemde, altijd iets van het eerbiedig opzien, dat de
vertrouwelijkheid wel niet uitsluit, maar toch tempert. Zoo stonden niet alleen de
jongeren, maar ook zijne tijdgenooten tegenover hem. Hij van zijn kant was hun
allen een warm en trouw vriend, altijd bereid om met den meesten ijver hune belangen
te behartigen, deelnemend in hunne vreugde en in hunne smart. In het gezellig verkeer,
waaraan hij te zijner tijd van harte deelnam, was hij vaak opgewekt en vroolijk. Wat
hij met zijn helderen blik ook op de menschenwereld had waargenomen, dat was in
zijn sterk geheugen trouw bewaard en werd dan levendig en aanschouwelijk
voorgedragen. Zoo gaf hij ook in den vriendenkring dikwerf den toon aan en werd
daarvan, zonder het zelf te zoeken, het middelpunt.
Wat de buitenwereld hem gaf, dat genoot en waardeerde Scholten dubbel, omdat
het als eene toegift was tot den bijna ongestoorden huiselijken voorspoed, die hem
ten deel viel. Met de trouwe gade en de kinderen, die nu zijn verlies betreuren, bleef
hij voor groote rampen bewaard en genoot hij veel goeds. De grootste zegen evenwel
was de innige liefde, die in zijn gezin heerschte en allen - ook zijn schoonzoon en
zijne schoondochter, die daarin geheel werden opgenomen - aan hem en onderling
verbond. Heeft hij steeds voor de zijnen geleefd
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en gezorgd, zij hebben daaraan beantwoord door voorbeeldige toewijding aan den
beminden echtgenoot en vader. Al was het hem, meer dan de oppervlakkige
waarneming scheen te leeren, een genot en eene behoefte, nu en dan de boeken ter
zijde te leggen, zich met zijne kinderen of later met zijne kleinkinderen te
onderhouden, hunne vragen te beantwoorden en hunne moeilijkheden op te lossen hij was en bleef toch in zijn gezin allereerst de man van studie en de theoloog. Zijne
huisgenooten hebben dat niet aanvaard als een last, maar er hunne eer en vreugde in
gesteld, te mogen deelen in hetgeen voor hem levensvoorwaarde was en de bron van
zijn geluk en van zijne grootheid. Zijn pad te effenen, zijne behoeften te bevredigen
en zijne wenschen te voorkomen - dàt was hunne eerzucht en hunne blijdschap. Zoo
bleef het tot in zijne laatste levensdagen. Ja, toen vooral kwam die onverdeelde
toewijding treffend uit. Het rhumatisme, dat den overigens door en door gezonden
en krachtigen man reeds sedert jaren nu en dan en allengs meer in zijne vrijheid van
beweging had belemmerd, bond hem in den laatsten winter aan zijn huis en ten slotte
aan zijne kamer en aan zijn stoel. Daar vonden wij hem dan, steeds verzorgd met die
liefde, die altijd opgewekt blijft, omdat zij zich zelve vergeet. Wij konden ons niet
ontveinzen, dat zijn toestand allengs zorgelijker werd; hij klaagde over benauwdheid,
en het gaan werd hem bij toeneming moeilijk. Toch bleef het tot den einde toe een
genot, hem te bezoeken en met hem te spreken. Want de geest was even wakker en
helder als te voren, zelfs nog op den laatsten avond van zijn leven. Hij ontsliep zacht
en kalm in den morgen van 10 April dezes jaars. Drie dagen later werd zijn stoffelijk
overschot in het familiegraf te Leiden bijgezet.
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Uit meer dan éenen mond werd daar, op het kerkhof, hulde gebracht aan den geleerde,
den beminden leermeester, den trouwen vriend ..... Laat mij deze schets mogen
samenvatten in de volgende woorden, toen in naam der Faculteit van Godgeleerdheid
gesproken:
‘Ontstaat er door Scholten's afsterven aan de Leidsche Universiteit en in den kring
der godgeleerde wetenschap eene smartelijke leegte - het is omdat God ons in hem
e e n m a n geschonken had, eene zeldzame kracht van denken, ordenen en
voordragen, niet éen uit velen, maar e e n k a r a k t e r . Onuitwischbaar staat dan ook
zijn beeld gegrift in onze ziel. Onvergetelijk is ons èn wat wij hem schuldig zijn voor
onze geestelijke ontwikkeling, èn zijn persoon. Scholten zal onder ons blijven leven,
niet zijn werk alleen, ook hij zelf’.
A. KUENEN.
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Chronologische lijst der geschriften van
J.H. Scholten.
A. van wetenschappelijken aard.
1835.

Disquisitio de Demostheneae eloquentiae
charactere, quam …
publico ac solenni examini submittit
J.H.S.a.d. XVIII
m. Martii MDCCCXXXV, hora I (T.a.R.,
apud R. Natan).

1836.

Disquisitio de Dei erga hominem amore,
principe religionis
Christianae loco, quam … publico ac
solenni examini submittit J.H.S., a.d. IX m. Junii
MDCCCXXXVI, hora II
(T.a.R., apud R. Natan).

1840.

Oratio de vitando in Jesu Christi historia
interpretanda docetismo, nobili ad rem Christianam
promovendam hodiernae
theologiae munere, quam habuit J.H.S.d.
XVII m. Sept.
a. MDCCCXL, cum in Athenaeo
Franequerano Theologiae
professionem auspicaretur. Accedunt
annotationes historicae et
exegeticae, quibus argumentum illustratur
atque vindicatur (T.
a.R., apud R. Natan). Vg. Annales
Academici MDCCCXXXIXMDCCCXL, p. 255-278.

1843.

Oratio de religione Christiana suae ipsa
divinitatis in animo
humano vindice, quam habuit J.H.S.d.
XVI Sept.
MDCCCXLIII, cum in Academia
Lngduno-Batava extra-
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ordinariam Theologiae professionem
auspicaretur (L.B. apud
H.W. Hazenberg et socios).
1844.

Proeve eener nadere verklaring van het
woord υψοω, Joh.
III: 14 (Bijdragen tot bevordering van
Bijbelsche Uitlegkunde,
verzameld door B. van Willes, Deel III:
111-149).

1815.

Kritisch Onderzoek naar de echtheid van
Matth. XII: 40
(Ald. Deel IV, verzameld door B. van
Willes en J. ab
Utrecht Dresselhuis, bl. 36-112).

1845.

De leer des Vaders, des Zoons en des
Heiligen Geestes. Eene
bijdrage tot de kennis van het wezen des
Christendoms (Jaarb.
voor wetenschappelijke Theologie, Deel
II: 235-334).

1846.

Toelichting der Verhandeling over de leer
des Vaders enz.
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Ter beantwoording der bedenkingen van
den Heer J. A,
Coenen, Pred. te Hoorn, in de Godg.
Bijdr. 1846, IIe Stuk.
bl. 296 verv. (Jaarb. enz., Deel III:
381-429).
Over het godsbegrip van Krause. Brief
aan den Heer J. Nieuwenhuis, Dr. en voormalig Hoogleeraar
der Wijsbegeerte
(Leiden, H.W. Hazenberg en Comp.).
Mr. C.W. Opzoomer op het gebied der
Godgeleerdheid en
Wijsbegeerte beoordeeld. Eene bijdrage
tot verdediging van
het Christendom op het hedendaagsch
standpunt der wetenschap (Utrecht, Kemink en Zoon).
Verklaring van het woord ‘trekken’, Joh.
VI: 44 (Waarheid
in Liefde, 1846, bl. 774-784).
1847.

Oratio de pugna theologiam inter atque
philosophiam recto
utriusque studio tollenda, quam habuit
J.H.S. die VIII
Febr. MDCCCXLVII, quum Academiae
regundae munus
poneret (L.B. apud P. Engels).

1848.

Geschiedkundig-kritisch overzigt der
exegese van Joh. V: 25
in verband met vs. 28, 29 (Jaarb. enz.,
Deel VI:419-453).
Aankondiging van Ab. des Amorie van
der Hoeven, Mr. C.
W. Opzoomer en B.F. Lublink Weddik
over de spreuk:
‘Eenheid in het noodige, vrijheid in het
twijfelachtige, in alles
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de liefde.’ (Vaderl. Letteroefeningen,
1848, I: 285-296;
zonder naam).
De Leer der Hervormde Kerk in hare
grondbeginselen, uit
de bronnen voorgesteld en beoordeeld,
Deel I (Leiden, bij
P. Engels).
1850.

De Leer der Hervormde Kerk enz., Deel
II (ald.).
De Leer der Hervormde Kerk enz., Deel
I, 2de uitgave (ald.).
Exegetisch-kritische opmerkingen over
de uitdrukking εν
τη εσχατη ημερα, Joh. VI: 39b, 40b, 44b,
54b; XII: 48b
(Jaarb. enz., Deel VIII: 431-458).

1851.

Dr. J.J. van Oosterzee's beschouwing van
het werk ‘De
leer der Herv. Kerk enz.’ beoordeeld
(Leiden, P. Engels).
De Leer der Hervormde Kerk enz., Deel
II, 2de uitgave,
met eene nieuwe voorrede (ald.).
Register naar de beide uitgaven der twee
deelen, bewerkt
door Dr. S.A.J. de Ruever Groneman (ald.
1852).

1852.

De uitwendige bewijzen voor en tegen de
echtheid van Joh.
VII: 53-VIII: 11 (Magazijn voor Kritiek
en Exegetiek des
N.T., uitg. door J. ab Utrecht Dresselhuis
en Dr. A.
Niermeijer, Deel III: 290-319).
Antwoord van J.H.S. aan Mr. Is. da Costa
(Leiden, P. Engels).

1852-1859.

De artikelen ‘Heilige Schrift’ en over de
afzonderlijke
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het Chr. gezin, uitg. door W. Moll, P.J.
Veth en F.J.
Domela Nieuwenhuis, Deel I-III
(Amsterdam, P.N. van
Kampen).
1853.

Dogmaticae Christianae Initia. In
auditorum usum. I. Pars
formalis (Leiden, P. Engels; niet in den
handel).
Geschiedenis van Godsdienst en
Wijsbegeerte, ten gebruike bij
de Akademische lessen (ald.; niet in den
handel).

1854.

Dogmaticae Christianae Initia. In
auditorum usum. II. Pars
materialis (ald.; niet in den handel).
Aankondiging van H. Bouman, Chartae
theologicae (Alg.
Konst- en Letterbode, N0. 11).
Levensberigt van H.J. Royaards (Handd.
van de Maatsch.
der Ned. Letterk. te Leiden, bl. 50-70).

1855.

Toespraak aan de Studenten in de
Godgeleerdheid na den dood
van Prof. Dr. A. Niermeijer (De
Morgenster, 9 Mei 1855).
Verklaring van Joh. I: 32-34 in verband
met Matth. III:
16, 17; Marc. I: 10, 11; Luc. III: 22
(Godg. Bijdr. bl.
321-344).
De leer der Hervormde Kerk enz., Deel
I, II, 3de vermeerderde druk. Met register door Dr. S.A.J.
de Ruever Groneman (Leiden, P. Engels).
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Kritische Inleiding tot de Schriften des
N. Testaments, ten
gebruike bij de Academische lessen (ald.;
niet in den handel).
1856.

De sterfdag van Jesus volgens het 4de
Evangelie en de Paschastrijd tusschen Klein-Azië en Rome
(Godg. Bijdr. bl. 97-127).
Historisch-kritische Inleiding tot de
Schriften des N. Testaments, ten gebruike bij de Academische
lessen, 2de vermeerderde druk (Leiden, P. Engels).
Dogmatices Christianae Initia. In
auditorum usum. Ed. 2da.
Pars formalis (ald.).

1857.

De Sacris Literis Theologiae nostra aetate
libere excultae
fonte. Oratio, quam habuit J.H.S., quum
d. IX Febr.
MDCCCLVII Academiae regundae
munus iterum poneret
(L.B. apud P. Engels). Ook opgenomen
in Annales Academici MDCCCLVI-M DCCCLVII, p.
5-27.
De vrije beoefening der Godgeleerdheid
onzer dagen, gegrond
in de H. Schrift. Redevoering enz. (ald.).
Dogmatices Christianae Initia. In
auditorum usum. Ed. 2da.
Pars materialis (ald.).
Geschiedenis der Chr. god geleerdheid
gedurende het tijdperk
des N.T., ten dienste der Academische
lessen (ald.).
Teregtwijzing van Mr. I. da Costa, naar
aanleiding van zijn
geschrift: ‘Wat er door de Theol. Faculteit
te Leiden alzoo
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Tweede uitgave, met een Naschrift als
antwoord op zijn
brief (ald.).
Een woord tot inleiding en aanbeveling
bij K. Schwarz, Geschiedenis der jongste theologie in hare
hoofdtrekken geschetst, vertaald door Chr. Krabbe (ald.).
1858.

Verklaring van Joh. II: 29 (Godg. Bijdr.
bl. 449-466).
Heb ik in mijne verdediging der
Groninger School tegen de
blaam van Pantheïsmus hare gevoelens
onjuist voorgesteld?
(ald. bl. 894-903).
Geschiedenis der Chr. godgeleerdheid
enz., 2de vermeerdeerde
druk (Leiden, P. Engels).
Brief naar aanleiding van D.S. Gorter's
geschrift: ‘De theologie van Prof. J.H. Scholten enz.’ (ald.).

1859.

De vrije wil. Kritisch onderzoek (ald.).
Geschiedenis van Godsdienst en
Wijsbegeerte. Tweede vermeerderde druk (ald.).
Fransche vertaling door A. Réville:
Histoire comparée de la
philosophie et de la religion, in de Nouv.
Revue de Théol.
Vol. V; daaruit ook afzonderlijk
uitgegeven.

1860.

Toespraak bij het graf van N.C. Kist, den
24sten December
1859 (Alg. Konst- en Letterbode, N0. 2).
Over de oorzaken van het hedendaagsche
Materialisme (Versl.
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en Med. der Kon. Acad. van
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Deel V: 129-180).
Vertaling door R. van der Maas (A.
Réville) in Revue de
Théol. Février-Mars, 1860, p. 65-100.
Het critisch standpunt van Mr. C.W.
Opzoomer beoordeeld
(Versl. en Med. enz., Deel V: 315-373).
1861.

De Leer der Hervormde Kerk enz. 4de
vermeerderde druk,
Deel I en II, 1ste afdeeling (Leiden, P.
Engels).

1862.

De Leer der Hervormde Kerk enz. 4de
vermeerderde druk.
Deel II, 2de afdeeling (ald.).

1863.

Geschiedenis van Godsdienst en
Wijsbegeerte, 3de verbeterde
en vermeerderde druk (ald.).
Duitsche vertaling van Dr. E.R.
Redepenning (Elberfeld,
R.L. Friderichs).
Het leven van Jezus door Ernest Renan.
Toespraak bij de
opening der Akademische lessen (Leiden,
P. Engels).

1864.

Rapport ter zake van de adressen
betreffende de leervrijheid
in de Ned. Herv. Kerk - in vereeniging
met vier andere leden
der Algemeene Synode - uitgebragt in de
zitting van 5 Aug.
1864 ('s Gravenhage, A. van Hoogstraten
en Zoon).
Het Evangelie naar Johannes.
Kritisch-historisch onderzoek
(Leiden, P. Engels). Duitsche vertaling
door H. Lang (Ber-
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lin, G. Reimer, 1867). Met bekorting in
het Fransch vertaald door A. Réville in de Revue de
Théol. 3ième Série,
Vol. II-IV.
1865.

Herdenking mijner vijf en twintigjarige
ambtsbediening. Toespraak gehouden bij de opening der
Academische lessen den
26sten Sept. 1865 (Leiden, P. Engels; niet
in den handel).

1866.

De oudste getuigenissen aangaande de
Schriften des N. Testaments historisch onderzocht (ald.).
Duitsche vertaling van Dr.
C. Manchot (Bremen, H. Gesenius, 1867).

1867.

Supranaturalisme in verband met Bijbel,
Christendom en Protestantisme. Eene vraag des tijds
beantwoord (Leiden, P.
Engels). Fransche vertaling door G.
Collins in de Revue de
Théol. 3ième Série, Vol. V.
Pierson's jongste brochure: ‘Gods
wondermacht en ons geestelijk leven’ (De Tijdspiegel, Deel I:
607-630).

1868.

De Theologische Faculteit aan de
Nederlandsche Hoogescholen, naar aanleiding van het bij de Tweede
Kamer ingediend
Ontwerp van Wet op het Hooger
Onderwijs, door de Godgeleerde Faculteit aan 's Rijks
Hoogeschool te Leiden [gesteld door J.H.S.] (Leiden, P. Engels).
Het oudste Evangelie. Critisch onderzoek
naar de samenstel-
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stelling, de onderlinge verhouding, de
historische waarde en
den oorsprong der Evangeliën naar
Mattheus en Marcus
(ald.). Duitsche vertaling van Dr. C.E.
Redepenning (Elberfeld, Friderichs, 1869).
In ‘Het Nieuwe Testament, vanwege de
Algemeene Synode
der Ned. Herv. Kerk opnieuw uit den
grondtekst overgezet en van inleidingen, inhoudsopgaven,
gelijkluidende plaatsen en aanteekeningen voorzien’
(Amsterdam en Haarlem,
J. Brandt en Zoon, Joh. Enschedé en
Zonen) de bewerking
van het Evangelie en de drie Brieven van
Johannes.
1869.

De doopsformule (Leiden, P. Engels).
Duitsche vertaling van
Max Gubalke (Gotha, Windau's
Buchhandlung, 1885).

1870.

Het Paulinisch Evangelie. Critisch
onderzoek van het Evangelie naar Lucas en zijne verhouding tot
Marcus, Mattheus
en de Handelingen (Leiden, P. Engels).

1871.

De Apostel Johannes in Klein-Azië
(Theol. Tijdschrift, V:
597-691). Hierbij een Naschrift (ald. VI:
325-330). Duitsche vertaling van B. Spiegel (Berlin, F.
Henschel, 1872).

1872.

Toespraak bij de opening der
Academische lessen van 18721873 (Nieuw en Oud, Derde Reeks, bl.
491-502).

1873.

Is de derde Evangelist de schrijver van
het Boek der Han-
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Strauss en het Christendom (Theol.
Tijdschrift, VII: 251-
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286). Engelsche vertaling door Ph. H.
Wicksteed M.A., in
The Theol. Review, Vol. X: 198-232
(April, 1873).
1874.

Dr. D.F. Strauss en de godsdienst
(Tijdspiegel, 1874, Deel
I: 1-16). Engelsche vertaling als voren,
Vol. XI: 98-116
(January, 1874).
Levensbericht van Dr. S.A.J. de Ruever
Groneman (Bijlage
tot de Handd. van de Maatschappij der
Ned. Letterkunde
te Leiden, bl. 23-38).
Der freie Wille. Nach einer vom
Verfasser revidirten und
verbesserten Redaction aus dem
holländischen übersetzt von
Dr. C. Manchot (Berlin, F. Henschel).
Verbastering of ontwikkeling?
(Tijdspiegel, Deel III: 1-17).

1876.

Romeinen XV en XVI (Theol. Tijdschrift,
X: 1-33).

1877.

De Godgeleerdheid aan de Nederl.
Hoogescholen volgens de
Wet op het Hooger Onderwijs,
uitgevaardigd in 1876. Rede
uitgesproken op den jaardag der Leidsche
Hoogeschool, den
8sten Febr. 1877 (Leiden, P. Engels).

1878.

De glossolalie (Theol. Tijdschrift, XII:
117-138).
De lijdende knecht Gods, Jez. LIII. Eene
bijdrage tot de geschiedenis van de Israëlietische
godsdienst (ald., bl. 377-409).
De onderstelde derde reis van Paulus naar
Corinthe (ald., bl.
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559-589).
1879.

Verslag van de lotgevallen der Leidsche
Universiteit in het
jaar 1878-79, den 16den Sept. 1879
uitgebracht door J.H.
S., oudsten assessor in jaren (Jaarboek
der Rijksuniversiteit
te Leiden, 1878-1879, bl. 25-42).

1881.

Das paulinische Evangelium. Nach
eigenhändiger Ueberarbeitung des Verfassers aus dem
holländischen übersetzt von
Dr. E.R. Redepenning (Elberfeld,
Friderichs).
Afscheidsrede bij het neerleggen van het
Hoogleeraarsambt
aan de Universiteit te Leiden,
uitgesproken op den 14den
Juni 1881 (Leiden, van Doesburgh).
Levensbericht van J.H. Stuffken (Bijlage
tot de Handd. van
de Maatschappij der Ned. Letterkunde te
Leiden, bl. 203-222).

1882.

Levensbericht van M.D. de Bruyn (Ald.
bl. 67-88)

1883.

Flavius Josephus en Jezus (Theol.
Tijdschrift, XVII:428-451).
Historisch-critische Bijdragen naar
aanleiding van de nieuwste
hypothese aangaande Jezus en den Paulus
der vier hoofdbrieven (Leiden, van Doesburgh; bl. 3-26
herdruk van de verhandeling over Flavius Josephus en
Jezus).
Maarten Luther, 1483-1546 (Tijdspiegel,
Deel III:221-238).

1884.

Symboliek en werkelijkheid (Tijdspiegel,
Deel I: 413-435).
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B. leerredenen en stichtelijke opstellen.
1840.

Tweetal leerredenen [Gen. XVII: 18; Joh.
I: 40b] (Utrecht,
R. Natan).

1847.

Het onvermogen van den werelddienaar
tot het regt verstand
en de regte waardering van het Evangelie
[1 Cor. II: 14a]
(Leerredenen tot bevordering van Evang.
kennis en Chr. Leven,
Arnhem, van der Wiel, N0. 9).

1850.

De moedeloosheid [1 Kon. XIX: 9]
(Leerredenen enz. N0. 2).

1851.

De onverdraagzaamheid in de godsdienst
[Hand. IX: 1] (Leiden,
P. Engels).

1852.

De gedenkdag van Leidens ontzet [Ps.
CIII: 2] (Leerredenen
enz., N0. 12).

1853.

Leerredenen (IX) ('s Hertogenbosch,
Gebr. Muller).
Het wezen der Hervorming [1 Cor. III:
11-15] (ald.).
De heerschappij der Christelijke kerk [1
Cor. IV: 8] (Leiden,
Schreuder en van Baak).
Het geloof, naar Joh. XX: 29 (De
Morgenster, 1853).

1854.

Het regtsgeding van Stefanus [Hand. VI:
9-15] (Leerredenen enz., N0. 9).

1856.

De tijdelijke uitsluiting van den zegen der
ware godsdienst
[Rom. IX: 13b] (Leerredenen enz., N0.
1).
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1857.

Gelooven zonder zien [Joh. XX: 20]
(Licht, Liefde, Leven,
Rotterdam, van Gogh en Oldenzeel, Deel
IV: 219-239).

1858.

Het Evangelie, voor de wijzen en
verstandigen verborgen en
den kinderkens geopenbaard [Luc. X: 21]
(Leerredenen enz.,
N0. 12).

1859.

Leerrede over Marc. IV: 26-29, gehouden
bij den aanvang
der Academiebeurten (Leiden, P. Engels).

1860.

Het sterven van Jezus [Joh. X: 18.]
(Leerredenen enz, N0. 7.

1862.

De Hervorming en haar recht [Joh. II: 18,
19] (Leiden, P.
Engels).

1863.

Christus, de gekruisigde [1 Cor. I: 22-24]
(Leerredenen enz.
N0. 11).

1864.

‘In dien dag zult gij mij niets vragen’
[Joh. XVI: 23a]
(Nieuw en Oud, Nijmegen, H.C.A.
Thieme, Nieuwe Reeks,
Deel V: 33-48).

1865.

Geloofsbelijdenis. Leerrede bij de
herdenking zijner vijf en
twintigjarige ambtsbediening [Joh. VI:
66-69] (Leiden, P.
Engels).
Het teeken van Jona [Luc. XI: 29]
(Leerredenen enz., N0. 11).

1866.

‘Weten en niet weten’ (Matth. XXIV: 36;
Marc. XIII: 32]
(Nieuw en Oud enz., Deel VIII: 303-318).
Van Christus? [1 Cor. I: 12b] (Christelijk
Album, Arnhem,
H.A. Thieme en J. Voltelen, bl. 65-79).
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Gelooven zonder zien [Joh. XX: 29] (ald.
bl. 213-225).
Pinksteren [Hand. II: 4] (ald. bl.
245-257).
1867.

De godsdienst [Matth. XX: 35-40] (ald.
bl. 163-175).

1868.

Mysterie [Marc. IV : 11] (ald. bl. 5-16).
De strijd en de zegepraal van het godsrijk
[Openb. XII: 1-3b,
4b-6b, 17; XIII: 1-3, 7, 11, 12, 14] (ald.
bl. 201-215).
De zekerheid des geloofs [Rom. VIII: 28]
(Taal des Geloofs.
Godsdienstige Toespraken, Krommenie,
J. de Haan, N0. 2),
Het antwoord van Jezus aan Johannes
[Matth. XI: 2-5]
(Leerredenen enz., N0. 8).

1869.

De gelijkenis van den herder en het
verloren schaap [Luc.
XV : 3-7] (Christ. Album enz., bl. 35
verv.).
Jezus en de partijen in zijn tijd [Matth.
XXVI: 1-5] (ald.,
bl. 195-209).

1870.

De wandeling van Jezus op zee [Matth.
XIV : 22-34] (Leerredenen enz. N0. 10).
Geloof [Hebr. XI: 1] (Christ. Album, bl.
5-17).
Christendom en voortgaande
ontwikkeling [Joh. XVI: 1214] (ald. bl. 309-322).

1871.

De Molechdienst [2 Kon. XXIII: 10]
(Godsdienstig Album,
's Hertogenbosch, G.H. van der Schuyt,
bl. 65-80).
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De Zoon des Menschen [Matth. XVI:
13b] (Ald. bl. 289-304).
1872.

De gelijkenis van den ontrouwen
rentmeester [Luc. XVI: 1-8]
(Taal des Geloofs, N0. 1).
Behoud en Vooruitgang [Openb. III: 11;
I Thess. V: 21]
(Nieuw en Oud, Derde Reeks, bl. 7-25).
Paulus, de Apostelen en de valsche
broeders te Jeruzalem.
Eene episode uit den eersten Christelijken
tijd, met toepassing op onze dagen [Gal. II: 1-10] (ald.
bl. 247-259).

1873.

Gods almacht [Marc. X : 27; Matth. XIX:
26; Luc. XVIII:
27] (Godsd. Album).
Orthodoxie en Christendom [Joh. XVIII
: 28-32] (Bibl. van
Moderne Theol. en Letterkunde, verz.
door J.H. Maronier,
's Hertogenbosch, G.H. van der Schuyt,
1873, II: 245-262).

1874.

Zijn wij nog Christenen? [Gal, III: 28]
(ald. 1874, I: 1-21).
‘Alles te begrijpen is alles te vergeven’
[1 Joh. III : 19b,
20] (Godsd. Album, bl. 69-87).

1875.

Het reformatorisch karakter van het
Christendom [Joh. II:
1-11] (De Tijdspiegel, Deel I : 217-229).
Het recht van den sterkste (Matth. VII:
28, 29] (Taal des
Geloofs, N0. 4).

1877.

Zelfverloochening zelfbehoud [Joh. XII:
25] (Godsd. Album,
bl. 257-267).
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Levensschets van Mr. J.A. Fruin.
Ofschoon ik gaarne voldoe aan het verzoek onzer Maatschappij om voor haar werken
af te staan de levensschets van mijn onvergetelijken vriend Fruin, door mij
voorgedragen in de Afdeeling ‘Letterkunde’ der Koninklijke Academie van
Wetenschappen, volgt zij hier niet geheel onveranderd. Eene mondelinge voordracht
toch stelt den spreker eenigszins andere eischen dan het gedrukte levensbericht den
schrijver, en enkele persoonlijke herinneringen, die met belangstelling konden worden
gehoord in een kring waarin Fruin vele vrienden had en waarin allen hem kenden en
gaarne ontmoetten, kwamen mij voor minder op haar plaats te zijn in een geschrift,
bestemd om zijn leven en werken te schetsen voor den veel ruimeren kring der lezers
van de werken onzer maatschappij. Vandaar menige bekorting en enkele wijzigingen
der oorspronkelijke levensbeschrijving, die overigens in hoofdzaak onveranderd
hieronder wordt afgedrukt.
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Jacobus Anthonie Fruin werd geboren te Rotterdam den 8sten Juni 1829. Zijne ouders
waren de heer Robert Fruin en vrouwe Elisabeth Perk. Hem trof hetzelfde ongeluk,
wat door zijn overlijden zijne drie zonen heeft getroffen, zijn vader vroeg, als
jongeling van vijftien jaar, te verliezen. Zijne moeder daarentegen mocht hij tot
gevorderden leeftijd behouden, zij overleefde haar echtgenoot ruim vijf en twintig
jaren. Haar jongsten zoon zag zij opgroeien tot man, zij was getuige van zijn wel
volbrachte studie, van zijn schoone en eervolle maatschappelijke loopbaan, zij zag
hem vereenigd met de vrouw zijner keuze en zijn jeugd herleven in die zijner kinderen.
Aan haar hing hij met geheel zijn hart van zijn wieg tot haar graf. Geen nieuwe
banden, geen huwelijksliefde, geen vadervreugde brachten ooit eenige verandering
in dien ouden, lieven, teêren band.
Na de voltooiing zijner academische studiën keerde hij in haar woning terug, en
toen hij vier jaren daarna Rotterdam voor den Haag en Utrecht had verlaten, waren
de zomervacanties hem vooral lief om ze in de Maasstad, al is deze nu juist geen
bizonder aangenaam zomerverblijf, bij zijne moeder door te brengen. Zij stierf in
1870, maar voor hem, in zijne liefdevolle herinnering bleef zij leven. Met de koele,
nuchtere beschouwing van velen, dat men zich het verlies zijner ouders niet te zeer
moet aantrekken, daar het toch eene natuurwet is, dat de ouders hun kinderen voorgaan
in den dood, kon hij geen vrede hebben. Toen ik in 1871 ook mijne moeder grafwaarts
had geleid, schreef hij mij:
‘Zoo is dan ook aan u de beurt gekomen, die vroeger of later aan ons allen komt,
en hebt gij het offer moeten brengen, dat, omdat elk sterveling het brengen moet, in
sommiger oog geen groot offer is. Gij en ik weten het
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beter, en, hoeveel levensvreugde die wetenschap rooft, Goddank, dat wij 't weten’.
Onze Fruin genoot zijne opleiding tot de academische studiën aan het beroemde
Erasmiaansche gymnasium te Rotterdam, en hij mag genoemd worden onder de beste
leerlingen dezer instelling, die zooveel uitstekende mannen onder haar kweekelingen
telt. Dáár knoopte hij ook vriendschapsbanden voor het leven met mannen als H.C.
Verniers van der Loeff, M. Mees, J. van Gennep, H.W. de Monchy, waarvan er geen
ontbrak op dat laatste sombere appel, dat ook hen den 5den November 1884 opriep
om den ouden vriend, met wien zij zooveel lief en leed in dit leven hadden gedeeld,
uitgeleide te doen tot de stille rustplaats der dooden.
Allen, die Fruin goed hebben gekend en naar verdienste gewaardeerd, moeten hun
blik dankbaar richten op de jaren zijner gymnasiale opleiding, die hem de gaven wel
niet schonk, die hem in het vervolg van zijn leven kenmerkten, maar deze toch in
hooge mate ontwikkelde. Hij had dien fijnen humor, dien gekuischten smaak, dat
scherpe onderscheidingsvermogen tusschen 't geen zich zeggen en niet zeggen laat,
dat meesterschap over den vorm, dat zelfs het meest ingewikkelde betoog onder het
bereik brengt van ieder, die denken kan en denken wil, in één woord hem sierden al
die eigenschappen, die heel wat meer beteekenen dan goed Latijn en tamelijk Grieksch
te kennen, maar tot welker ontwikkeling de ouderwetsche klassieke opleiding, zooals
zij in de dagen van den rector Schneither aan het Rotterdamsche gymnasium in eere
werd gehouden, een beproefd goed - zij het dan ook niet het eenige - middel is.
Voor het abstracte had Fruin weinig zin. In de letter-
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kundige en geschiedkundige vakken zonder inspanning onder de eersten - facile
princeps -, stond hij als gymnasiast met de wiskunde op niet te besten voet, en ik
ben niet zeker, of hij het met dit vak niet te kwaad zoude hebben gekregen, indien
het in de jaren zijner jeugd denzelfden rang had ingenomen in het voorbereidend
hooger onderwijs als thans. Ik maak deze opmerking, omdat zij mij voorkomt eenig
verband te houden met zijne latere ontwikkeling als jurist. Het recht behoort tot den
uitgebreiden kring der wijsgeerige, geschied-, taal- en letterkundige wetenschappen.
Slechts weinigen uitverkorenen, gelijk onzen eenigen de Groot, den onsterfelijken
auteur van standaardwerken van zoo uiteenloopenden aard als het ius belli ac pacis
en de Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, is het gegeven meester te zijn
op het gansche gebied eener wetenschap, die zulke groote en daarbij zoozeer
verschillende eischen aan zijne beoefenaars stelt. Onze verschillende aanleg beslist,
ook bij gelijken ernst in, gelijke toewijding aan de rechtsstudie, over het standpunt,
dat wij ten slotte als jurist zullen innemen. Minder dan velen denken is dit van onzen
eigen wil, van onze vrije keus afhankelijk. Onze Fruin, met zijnen uitnemenden
aanleg en zijne groote liefde voor litterarisch en historisch onderzoek, moest, toen
hij de beoefening van het recht tot zijn levensdoel had gemaakt en daarheen al meer
en meer al zijne werkkracht richtte, worden wat hij geworden is, een historisch, geen
philosophisch, geen dogmatisch jurist. Op het concreete, niet op het abstracte was
zijn blik voortdurend gevestigd. Tot de wetenschappelijke beoefening van het
strafrecht, waarbij een wijsgeerige blik in het wezen van staat en recht, van 's
menschen handelingen en haar drijfveeren voor alles noodig is, voelde hij zich
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nooit aangetrokken. Het practische staatsrecht (administratief recht) boeide hem meer
dan de groote staatsrechtelijke vraagstukken, het ‘Verwaltungsrecht’ meer dan het
‘Verfassungsrecht’. De bestaande wet trachtte hij bij voorkeur te verklaren uit het
historisch proces, waaruit zij geworden, waarvan zij het laatste, niet altijd het beste
woord is. Haar waarde toetste hij in zijne vele en belangrijke studies van wetgeving,
van 1869 tot 1882 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant - als hoofdartikelen zonder
zijn naam - verschenen, aan de steeds wisselende behoeften van het leven en het
verkeer. Hij maakte daarbij evenals bij zijnen zuiver wetenschappelijken arbeid
doorgaans meer werk van de deelen, de détails, die hij na diepgaand onderzoek met
zeldzame klaarheid uitwerkte, dan van het geheel, het rechtssysteem, dat alles moet
omvatten. Zoo geschiedde het wel eens, dat de boomen, waarvoor hij de onverdeelde
aandacht zijner hoorders of lezers in beslag nam, hun het vrije en volle uitzicht in
het bosch min of meer belemmerden.
In September 1848 werd Fruin als student ingeschreven in het album der Leidsche
academie.
Weldra werd hij genoemd onder de meest ‘geziene’ - het afschuwelijke woord
‘getapt’ is van latere vinding - Leidsche studenten. Tot zijne dagelijksche omgeving
behoorden, behalve de Rotterdammers, met wie hij was aangekomen en die zich later
bij hen aansloten, ook enkele anderen, onder wie ik slechts noem den tegenwoordigen
Dordtschen kantonrechter Fangman, tot aan zijn dood een zijner trouwste vrienden,
en Jacques de Lange, den veelbelovenden, vroeg gestorven student, wien hij in de
voorrede zijner theses een gevoelvol woord van herinnering wijdde.
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Persoonlijk behoorde ik niet tot dien in onze kleine wereld zeer geachten kring, maar
wij waren in mijn academietijd niet gewoon ons op te sluiten in onze clubs. Met
velen zijner leden knoopte ik vriendschapsbanden aan, die ook in later dagen niet
zijn losgemaakt, en wel het meest was dit het geval met onzen Fruin.
Wij leerden elkander al meer en meer kennen in menigen studentenkring, waar
jongelui uit verschillende clubs elkander ontmoetten. Onder deze was er geen, die
ons nader bijeenbracht dan ons geliefd dispuut Themis, dat toen velen der besten van
de Leidsche juristen, van Nispen, Cock, Coninck Liefsting, van der Loeff, om hen
hier alleen te noemen, onder zijne leden telde, en waarin, bij veel lust om te werken
en goed te werken, een flinke, opgewekte, echt vriendschappelijke geest heerschte.
Ook Fruin lag deze vriendenkring nauw aan het hart, getuige de volgende strophe in
zijn dichterlijke ontboezeming, als afscheidsgroet achter mijne dissertatie (20 Jan.
1852) gedrukt:
Ja, broeder, 't waren blijde stonden,
Die niemand ons hergeven kan.
Wat nauwe band ons hield verbonden,
Zoo menig feestuur kan 't verkonden,
En 't dierbaar Themis tuig' er van.

Dat klinkt, hoe innig welgemeend ook, nog al ernstig en plechtig, zooals bij die
gelegenheid paste. Maar zij, die zich den student Fruin en de Leidsche
studenten-almanakken van zijn tijd nog herinneren, weten dat hij deze heeft begiftigd
en verrijkt met menig licht, vlug en gemakkelijk geschreven vers, dat tintelde van
zijn schalksch vernuft. Ik noem Incompatibiliteit in den almanak van
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1850, Studentenmijmering in dien van 1851 en Rëuniesoes in dien van 1852. Hem,
die zoo goed de kunst verstond om voor studenten te schrijven zóó, dat hij door
studenten graag gelezen werd, was ook de kritiek over de pennevruchten van andere
student-auteurs, een zeer kitteloorig ras, uitnemend toevertrouwd. Dat kan ik met
zijne andere collega's in ‘de redactie’ naar waarheid getuigen, als ik mijne
herinneringen raadpleeg aan die nooit te vergeten gezellige avondjes, waarin hij ons
verkwikte door zijn vroolijke luim en opwekte door zijne onuitputtelijke scherts bij
de vervulling onzer niet altijd even gemakkelijke taak, vooral ook bij de verzameling
en schifting der ‘mixed pickles’, onze groote kracht tegenover de hooggeleerden,
maar waarvan niet dan met veel omzichtigheid en beleid moest worden gebruik
gemaakt.
In September 1849, een jaar na zijne aankomst te Leiden, deed Fruin zijn
propaedeutisch, het spreekt van zelf, evenals zijne volgende academische examens,
met den besten uitslag.
Wat zoude er nu van hem groeien als jurist? Het blijkt uit de plastische voorstelling,
die hij daarvan gaf in het inleidend woord tot de door hem in de Themis van 1883
medegedeelde adviezen van Goudsmit, dat hij zelf daarin een zeer zwaar hoofd had
op die eerste avonden, dat hij met zijne instituten en zijn Westenberg voor zich zat
en vergeefs zijn best deed om iets van de zaak, van de wetenschap, die deze boeken
voor hem verholen hielden, te begrijpen. Goudsmit was toen voor hem, gelijk voor
velen in die dagen, de redder uit den nood; de man, die hem verloste van den pijnlijken
twijfel, of hij wel verstandig gehandeld had om de rechten tot zijn vak te kiezen, die
hem reeds zeer spoedig liefde voor dat vak wist in te
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boezemen, waar hij hem den rechten weg wees om het met vrucht te beoefenen. ‘Van
September 1849’ - zoo deelt hij ons mede - ‘tot Juni 1853 heb ik wekelijks twee of
drie uren op zijne studeerkamer doorgebracht en die uren rangschik ik niet slechts
onder de nuttigste, maar ook onder de aangenaamste van mijn leven. In al de jaren,
die sedert mijn vertrek uit Leiden zijn voorbijgesneld’ - het waren er, toen dit
geschreven werd, bijna dertig - ‘heb ik van anderen niet zooveel en op zoo aangename
manier geleerd als van Goudsmit alleen. Reeds in de eerste week, dat ik zijn onderwijs
genoot, was de wanhoop aan mij zelf en aan de studie verdwenen, had ik liefde voor
het vak, waarin ik studeerde, en wist ik althans wat en hoe ik studeeren zou. En toen
ik in Februari 1853 mijn doctoraal examen had afgelegd, was het mij een pak van
het hart van hem te mogen vernemen, dat hij nogtans bereid was met mij te blijven
arbeiden en het tot dusverre geleerde te ‘repeteeren’. Nog ruim vijf maanden heb ik
met die bereidwilligheid mijn voordeel gedaan’.
Er is voor mij iets zeer treffends in deze mededeelingen, die ik daarom met Fruin's
eigen woorden heb teruggegeven. Het is een licht verklaarbaar en zeer gewoon
verschijnsel, dat jongelui met meer dan middelmatigen aanleg en reeds ontwikkelden
smaak voor de beoefening der oude en nieuwe letteren, wanneer zij daarmede als
verplichte, dagelijksche studie hebben afgerekend om met het droge a b c der rechten
te beginnen, voordat zij zich op dat wijd uitgestrekte, hun geheel vreemde gebied
hebben georiënteerd of kunnen oriënteeren, een angstigen twijfel in zich voelen
rijzen, of zij wel den rechten weg voor hun volgend leven hebben gekozen; een
verschijnsel vooral verklaarbaar en gewoon in de dagen der - trouwens
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in onzen academietijd reeds afnemende - heerschappij van Westenberg en Heineccius,
wier werken, al had men hen, naar ik meen, zoo min geheel moeten verbannen uit
onze rechtsscholen als men den goeden ouden Vossius geheel had moeten weren van
onze gymnasia, weinig geschikt waren om bij eerstbeginnenden den waren lust voor
en het juiste inzicht in de rechtsstudie op te wekken. Het zoude mij dan ook niet
verwonderen als menigeen bij het lezen van Fruin's ontboezemingen in de Themis
gezegd of gedacht heeft: mutato nomine de me narratur fabula.
Maar wat mij in die ontboezemingen vooral trof, was, dat hij, die toen - nog geen
twee jaren voor zijn dood - eene zoo voorname plaats had ingenomen onder onze
rechtsgeleerden en rechtsleeraars, zoo ongekunsteld sprak over zijn eerste ongelukkig
getob als aankomend jurist, over zijne weifelingen en zijne kleinmoedigheid, en dat
hij nog eenmaal ten aanhoore van ieder, die het weten wilde, uit den grond van zijn
hart hulde en dank bracht aan den trouwen meester, die hem den rechten weg had
gewezen, den ontslapen vriend, met wien hij zich nu in menig opzicht kon meten.
Dat is, als ik wel zie, een sprekend bewijs voor zijn beminnelijken eenvoud, zijne
bescheidenheid en zijne dankbaarheid.
Door die dankbaarheid voelde hij zich ook innig gehecht aan zijn overige Leidsche
leermeesters in het recht, de hoogleeraren van Assen, de Wal en Vissering. In het
openbaar gaf hij daarvan nog getuigenis, toen hij in latere jaren als hun ambtgenoot
optrad bij de aanvaarding van het professoraat te Utrecht. De vriendschap, die den
leerling met zijne leeraren verbond, was wederkeerig - wie het betwijfelt leze
Vissering's treffend bijschrift bij zijn portret in Eigen Haard -, en ik ben er dan ook
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zeker van, dat het voor de juridische faculteit te Leiden in den aanvang van 1852 een
hoogst aangename verrassing moet zijn geweest, toen zij bij de opening van het
naambriefje, gevoegd bij het eenig antwoord op eene der twee, door haar een jaar te
voren uitgeschreven prijsvragen, bevond, dat de gelukkige overwinnaar niemand
anders was dan onze Fruin, eene voldoening te grooter, omdat de faculteit op den
dies in haar iudicium kon getuigen, dat de zege er niet minder om was, al had de
bekroonde geen mededinger gehad: Visa est haec disputatio ita se sua commendare
praestantia, ut eius auctor nemini non laudum aemulo dubiam fecisset victoriam.
Het gunstig oordeel der faculteit werd voorts samengevat in deze woorden: vehementer
placuit ordini idonea materiae distributio, iudicandi sollertia et magna doctrinae
copia ex coniuncto litterarum et iuris civilis studio diligenter comparata.
En waarlijk voor deze verhandeling was vertrouwdheid met de latijnsche litteratuur
geen minder vereischte dan kennis van het Romeinsche recht, en men moest er zich
niet aan wagen zonder een stalen ijver en een taai geduld. De opgave toch was uit
Cicero's geschriften samen te stellen een specimen institutionum Iuris Civilis, adhibitis
auctorum aequalium et Iureconsultorum in Pandectis laudatorum vel scriptis vel
fragmentis.
Cicero's Opera omnia moesten dus worden gelezen of herlezen, niet om zich aan
den rijken inhoud te laven of zich in den schoonen vorm te verlustigen, maar alleen
met wat men zoude kunnen noemen een parti pris, het alle geestdrift doodende
voornemen om er alle plaatsjes uit te knippen, die met het ius civile in verband staan,
deze daarna te schikken in eene legkaart naar het schema der Instituten van Gaius
of Justinianus en de vele open
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vakken aan te vullen met plaatsen uit andere schrijvers.
Of zulk een werk, zoo het ooit openbaar ware gemaakt, wat het geval niet was,
der wetenschap eenigen dienst zoude hebben bewezen, neem ik de vrijheid te
betwijfelen, ook nu ik na des schrijvers dood van het lijvig manuscript, een
eerbiedwaardigen foliant, mocht kennis nemen. Zal ik de volle waarheid zeggen, dan
moet ik verklaren, dat niets bij de doorbladering meer mijne bewondering opwekte
dan de wilskracht van hem, die op zoo jeugdigen leeftijd, te midden van al de
genietingen van het studentenleven, het geduld heeft gehad om een boek te schrijven,
dat ik ook nu het geduld niet had om geheel te lezen. Trouwens dit is reeds een
afdoend bewijs - zijne uitgaven der oud-Nederlandsche rechtsbronnen en ook die
onzer geldende wetboeken leverden er later andere in overvloed -, dat Fruin tegen
geen werk, hoe veelomvattend ook en hoe minutieus tevens, opzag als hij zich eens
stellig had voorgenomen het te ondernemen en, voorzooveel dit van hem afhing, tot
een goed einde te brengen.
De prijsverhandeling kostte hem een vol jaar. Daarna hervatte hij met vernieuwden
ijver de studiën voor zijn doctoraal examen, dat hij den 29sten Januari - 3 Februari
1853 met glans aflegde. Een jaar later, den 20sten Februari 1854, promoveerde hij
met den hoogsten lof op theses, voorafgegaan van een voorbericht, waarin hij de
redenen uiteenzette, waarom hij geen dissertatie had geschreven of liever had voltooid.
Eerst had hij er over gedacht zijne prijsverhandeling, die hem zelf maar half scheen
te bevredigen, tot dissertatie om te werken, maar toen hij daarvan had afgezien omdat
de zaak, die hem dan op nieuw groote inspanning zoude kosten, hem al te onpraktisch
toescheen, besloot hij eene Nederlandsche
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verhandeling te schrijven over onze codificatie van de leer der schenkingen. Hij toog
nu aan het werk, ook met het oog op de nieuwste onderzoekingen over dit moeilijke
en veel omvattende onderwerp van Meyerfeld, von Savigny en anderen, maar toen
hij er zes maanden mede bezig was geweest, was de stof onder zijne handen zoozeer
toegenomen, dat hij geen kans zag haar tot een goed samenhangend geheel te
verwerken vóór zijne promotie, die hij om verschillende redenen niet lang meer kon
uitstellen. Voorloopig liet hij dus dit werk rusten met het voornemen om het na zijne
promotie, en wel nog voor het einde van het jaar 1854 uit te geven. Van dat voornemen
is echter, jammer genoeg, niets gekomen. Toch bleef de in menig deel van het privaat
recht diep ingrijpende leer der schenkingen hem op den duur groote belangstelling
inboezemen, en kwam hij er later, zooals wij nader zullen zien, meermalen op terug.
Na zijne promotie vestigde Fruin zich als advocaat in zijne geboortestad. Spoedig
deed hij zich als een goed en degelijk pleiter kennen. Hij trad voor dé Rotterdamsche
rechtbank op in belangrijke burgerlijke gedingen, en aan een daarvan, dat ik met hem
behandelde, ontleende hij een zeer belangrijk betoog over de resiliatoire actie van
Art. 1303 B.W., in de Themis van 1857. Ook werd zijne voorlichting wel eens buiten
proces ingeroepen over gewichtige rechtsvragen. In Februari 1858 bracht hij met
zijn ambtsbroeder Aart Veder een zeer uitgewerkt, gedrukt en verspreid adres uit
over eene zaak van groot actueel belang in de tweede koopstad des rijks, namelijk
over de rechtsgeldigheid van en de mate van rechtszekerheid verschaft door de
destijds in den handel algemeen gebrui-
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kelijke, in den vorm van koop met recht van wederinkoop gesloten,
beleeningscontracten. Over hetzelfde onderwerp hield hij in Maart van hetzelfde jaar
twee voordrachten tot inleiding van een debat in de afdeeling ‘Koophandel’ der
Amsterdamsche Maatschappij Felix Meritis. De door hem met zooveel talent en
praktischen zin behandelde quaestie behoort sedert 1874 tot de geschiedenis door de
wet van 8 Juli van dat jaar, Stbl. N0. 95, die de verouderde en noodeloos knellende
regeling van het pandrecht in overeenstemming bracht met de behoeften van het
verkeer. Het ontwerp dier wet werd door Fruin dan ook in drie hoofdartikels der
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16, 18 en 27 October 1873 krachtig verdedigd
tegen de bezwaren, die het bij zijne eerste behandeling in de afdeelingen der Tweede
Kamer ontmoette.
Niet alléén als advocaat had Fruin zich spoedig een goeden naam verworven in
zijne geboortestad. De algemeene belangen der burgerij nam hij ijverig en met veel
talent ter harte. Daaraan had hij op nog zeer jeugdigen leeftijd de benoeming tot lid
van den Rotterdamschen gemeenteraad te danken.
Hij aanvaardde die betrekking in Juli 1857. Niemand kon toen denken, hij zelf
zeker wel het minst, dat hij haar binnen het jaar wegens verandering van woonplaats
zoude moeten nederleggen. Toch leidden de omstandigheden tot die onverwachte
gebeurtenis. Ofschoon goed toegerust voòr en volkomen op zijne plaats in de pleitzaal,
miste Fruin die aan betrekkelijk zeer weinigen eigen, door geen mij bekend
Hollandsch woord volkomen juist uit te drukken geschiktheid voor, dat zeker savoir
faire in den eersten-aanleg praktijk, vooral in eene groote koopstad onontbeerlijk
voor den jongen advokaat om eenmaal
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plaats te nemen in de eerste rijen der balie. Daarvan was hij zich zelf bewust, en dit,
gevoegd bij den wensch naar eene vaster maatschappelijke positie dan de
rechtspraktijk in de eerste jaren kan geven, deed hem na zijne verloving met
Mejuffrouw Anna Carolina Schneither, eene der begaafde dochters van zijn ouden
rector, de trouwe deelgenoote van al zijn lief en leed op zijn verder levenspad,
besluiten de hem door den Minister van Bosse aangeboden betrekking van referendaris
bij zijn Departement aan te nemen. Bij Koninklijk Besluit van 29 Mei 1858 werd hij
daartoe benoemd. Zijn huwelijk werd voltrokken den 9den September daaraanvolgende.
Reeds een paar maanden te voren had hij zijne woonplaats van Rotterdam naar den
Haag overgebracht.
Dit was niet de gelukkigste, ja ik zou wel haast meenen de ongelukkigste stap
zijns levens. Was hij er de man niet naar om zich door al de teleurstellingen, al de
verdrietelijkheden, al de groote en vooral al de kleine moeielijkheden van de
aanvangsjaren der rechtspraktijk heen van niets tot iets te verheffen, nog veel minder
was hij er de man naar om dagelijks van tien tot vier uur op een bureau te zitten ten
einde af te werken wat de dag te werken opleverde. Is dit dan de toestand der
afdeelingschefs aan onze departementen van algemeen bestuur? Van mij, die, trots
al de thans zeer in zwang zijnde declamaties over en tegen wat men goedvindt te
noemen ‘de bureaucratie’, uit geen tijdperk van mijn maatschappelijke loopbaan
aangenamer en weldadiger herinneringen heb overgehouden dan uit die veertien
jaren, welke ik als hoofd der toenmalige tweede afdeeling van het departement van
justitie heb doorgebracht, verwachte men geen toestemmend antwoord op deze vraag.
Maar Fruin, ofschoon onder den titel van referendaris aangesteld, be-
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hoorde niet tot en was dus geen chef van eenige afdeeling aan het departement van
financiën. Hij was veeleer particulier secretaris van den minister, die hem voor allerlei
en nog wat inspande, maar hem geen bepaalden, binnen zekere grenzen omschreven
werkkring aanwees, noch kon aanwijzen zoolang hij los was van elke afdeeling. Zoo
vond hij op den duur geen arbeid zijner waardig, al heeft hij zijn aandeel gehad in
de behandeling van sommige belangrijke, trouwens zeer uiteenloopende onderwerpen
- zooals de financiëele verantwoordelijkheid der ministers en de nog altijd door
geheel verouderde reglementen van de jaren 1814 en 1815 beheerschte grootboeken
der nationale schuld -, die nu, na 26 à 27 jaar, nog altijd eene regeling of eene nieuwe
regeling te wachten hebben, ten minste als men in dien tusschentijd niet vergeten
heeft, dat zij haar behoeven.
Uit dit een en ander blijkt genoegzaam, dat en waarom Fruin zich niet gelukkig
gevoelde op Financiën. Hij achtte er zich zelfs zoo weinig op zijne plaats, dat hij er
reeds ernstig over dacht om maar weder als advocaat naar Rotterdam terug te keeren,
toen geheel onverwacht voor hem eene schoone, aan zijne liefste idealen
beantwoordende toekomst daagde.
Na het overlijden van den Hoogleeraar van Hall werd het professoraat in het
Nederlandsche privaat recht te Utrecht vacant. Door de krachtige aanbeveling van
Prof. Opzoomer en van zijn Leidsche leermeesters werd het oog op Fruin gevestigd,
en bij Koninklijk Besluit van 6 Juli 1859 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan
Utrechts hoogeschool.
Hij aanvaardde het professoraat den 12den October 1859 met eene redevoering
‘over het nut der geschiedkundige
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beoefening van het Fransche regt voor de wetenschappelijke verklaring onzer
burgerlijke wetgeving’ - en weinige weken later, den 9den November 1859, opende
hij zijn colleges.
Hij had nu, na 5 à 6 jaar van weifeling en onzekerheid, het standpunt ingenomen,
hem reeds door zijne tijdgenooten aan de academie, die gewoon waren in hem een
toekomstig professor te zien, toegedacht, den werkkring verkregen, dien hij voor
zich steeds als den hem meest passenden in stilte had gewenscht, en een ernstig en
gemoedelijk man zooals hij kon dien wensch niet koesteren zonder in zichzelf het
talent en de krachten waar te nemen om deze edele roeping naar de strenge eischen,
die hij zichzelf stelde, te vervullen.
Vond hij dus genoegzaam zelfvertrouwen om de zware taak, die hem op nog zoo
jeugdigen leeftijd werd opgedragen, met moed te aanvaarden, zeker kan het hem niet
anders dan welkom zijn geweest, dat zijne intreerede reeds dadelijk een zeer gunstigen
indruk maakte op hen, die haar hoorden of lazen.
Als ik dit zeg, heb ik vooral het oog op het oordeel, daarover uitgesproken, door
een man in dat opzicht bij uitstek en misschien beter dan iemand anders tot oordeelen
bevoegd. Ik bedoel Mr. J. Kappeijne van de Coppello, die in de Themis van 1860,
gelijkelijk hulde brengende aan den inhoud en den vorm van Fruin's redevoering,
als zijne overtuiging uitsprak, dat in hem ‘door de verstandige keuze der Regeering
inderdaad the right man in the right place geroepen was.’
Dat oordeel schijnt mij in alle opzichten juist als het wordt opgevat in dien zin,
dat Fruin reeds bij de aanvaarding van zijn ambt alles in zich vereenigde om eenmaal
te worden die hij geworden is, niet als men het
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verstaat in dien zin, dat hij bij die aanvaarding reeds aan al de groote eischen, die
het ambt stelt, voldeed.
Neen, de dertigjarige jurist, die zelf de academie eerst voor 5 à 6 jaar had verlaten,
die een groot deel van dien betrekkelijk korten tijd aan praktische bezigheden van
onderscheiden aard had gewijd en die overigens ook op wetenschappelijk gebied in
de laatste jaren in verschillende richting was werkzaam geweest, waar hij zich niet
minder met het administratief recht, waarvoor hij in 1857 een tijdschrift hielp
oprichten, als met het privaat recht had beziggehouden, had dien rijken voorraad van
kennis en wetenschap nog niet vergaard, noodig tot een in alle deelen deugdelijk
onderwijs in het privaat recht in zijn ganschen omvang: burgerlijk-, handels- en
procesrecht, want ook het laatste vak onderwees hij tot het jaar 1877, toen hij het
aan zijn collega Hamaker overdroeg.
Niemand beter dan hij zelf begreep, welke leemten hij nog had aan te vullen eer
zijn onderwijs kon voldoen aan de hooge eischen, die hij daarvoor stelde, en, omdat
hij dit zoo klaar inzag, greep hij zich van den aanvang af krachtig aan en maakte hij
gedurende een tiental jaren (1859-1869), waarin slechts enkele, weinig omvangrijke
geschriften van zijne hand verschenen, al zijn werken en streven op wetenschappelijk
gebied bijna uitsluitend dienstbaar aan zijn colleges.
Die concentratie van krachten droeg uitnemende vruchten, want na de eerste tien
jaren, en zeker reeds veel vroeger, voldeed zijn onderwijs aan de hoogste eischen,
die men in billijkheid kan stellen, kwam het, ik twijfel er niet aan, het ideaal, dat
hem steeds voor oogen stond, al werd dit nooit bereikt, zeer nabij.
Zeker was Prof. De Geer de tolk zijner ambtgenooten in de juridische faculteit,
welke in Fruin, die allen even
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lief was en in aller achting even hoog stond aangeschreven, een onherstelbaar verlies
leed, toen hij in de laatste aflevering der Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid
en Wetgeving den lof van zijn onderwijs verkondigde.
Dit oordeel is geheel in overeenstemming met dat van hen, wier stem hierin wel
het meest mag gelden, zijne talrijke leerlingen, waarvan er zoovelen eene eerste
plaats hebben ingenomen in de rijen der magistratuur en der balie, in 's lands
vertegenwoordiging of in andere belangrijke betrekkingen of ambten.
Ik noem onder die velen slechts eenigen, wier namen mij het eerst invallen: de
heeren Mrs. Jhr. J. Roëll, wiens treffende rede bij zijne geopende groeve allen dáár
aanwezigen nog weldadig in de ooren klinkt, G.H. van Bolhuis, R. Melvil Baron van
Lynden, W.H. de Beaufort, A. Baron Mackay, J.J. van Geuns, E.H. Karsten, J.G.
Patijn, G. van Tienhoven, G.A. Nahuys, A. Telders, Jhr. A.J. Rethaan Macaré, Jhr.
E.N. de Brauw, P.W. van Heusde, Th. Borret, eindelijk J. de Louter en C. Pijnacker
Hordijk, later zijne ambtgenooten.
De heer Pijnacker Hordijk had de goedheid mij eenige zeer welkome inlichtingen
te verschaffen over de methode, door Fruin bij zijn onderwijs gevolgd, en de heer
de Brauw stelde mij door de welwillende mededeeling van den inhoud zijner
voorlezingen, zooals hij dien uit des hoogleeraars mond had opgeteekend, in staat
over dat onderwijs niet alléén op gezag van anderen, al moge dit meer dan het mijne
gelden, te oordeelen.
Ik mocht mij daardoor reeds dadelijk overtuigen, dat de historische methode, door
Fruin zoozeer op den voorgrond gesteld en aanbevolen in zijne intreerede, werkelijk
door hem bij zijn onderwijs werd gevolgd.
Zijn college over het Burgerlijk Wetboek begon hij steeds
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met eene hoogst belangrijke inleiding over de wordingsgeschiedenis onzer wetboeken.
Na een korten terugblik op den rechtstoestand onder onze oude republiek, ging hij
de naaste geschiedenis onzer codificatie sedert de vestiging der Bataafsche republiek,
den eenen en ondeelbaren staat, waarin het denkbeeld van eenheid van wetgeving
eerst tot rijpheid kon komen, verder onder de voor de ontwikkeling en belichaming
van dat denkbeeld zoo belangrijke regeering van koning Lodewijk in bijzonderheden
na, om vervolgens stil te staan bij het tijdperk der Fransche overheersching en den
grooten invloed, dien de gedwongen receptie van het Fransche recht op onze post
varia fata eindelijk in 1838 ingevoerde wetboeken heeft geoefend, een invloed zelfs
toen meer in den uiterlijken vorm dan in het wezen der zaak - wij ondervinden dit
nog dagelijks bij de toepassing dier wetboeken - vervallen of verminderd.
Bij den aanvang der colleges over het Wetboek van Koophandel en dat van
Burgerlijke Rechtsvordering werd dat alles natuurlijk niet herhaald, maar nog in het
bijzonder stilgestaan bij de uitwendige geschiedenis van die wetboeken. In de inleiding
der voorlezingen over het handelsrecht werd ook elk jaar uitgeweid over het karakter
van dat recht als afzonderlijk deel van het materieel privaat recht (art. 1 Kooph.), het
begrip van daden van koophandel, de verplichting tot boekhouding en de
vennootschappen van koophandel (T. I-III B. I).
Na deze inleidingen volgde op het college van het burgerlijk procesrecht eene tot
het begrip van dat recht vóor alles noodige uiteenzetting der rechtsmacht in burgerlijke
zaken en 's rechters absolute en relatieve bevoegdheid, zooals die gekend wordt uit
de wet op de rechterlijke organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
waarmede eene schets van het proces voor den rechter
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in eersten aanleg en de verschillende voorzieningen tegen zijne vonnissen werd
verbonden. Of dit Fruin's beste college was, meen ik overigens te moeten betwijfelen.
Ten minste, naar wat ik er van gezien heb en voor zoover een oordeel buiten den
krachtigen indruk der viva vox mogelijk is, stonden zijne colleges over het materieel
privaat recht veel hooger. Hier koos hij zich elk jaar na de algemeene inleiding een
belangrijk onderdeel ter behandeling in bijzonderheden. Daarin kwam dan de historia
interna, de geschiedenis van het dogma, gelijk in de inleiding de historia externa tot
haar recht. In het jaar, waarvan de heer de Brauw de goedheid had mij zijne volledige
en keurige aanteekeningen toe te vertrouwen, behandelde onze hoogleeraar op B.W.
de algemeene leer der verbintenissen, op ‘koophandel’ het wisselrecht, beiden
onderwerpen, welker codificatie in Nederland eenvoud en helderheid mist, en wel
het meest daarom in menig opzicht niet aan de behoeften van het verkeer voldoet.
De klaarheid, die de wet maar al te zeer ontbeert, vond men juist in hooge mate in
de voordracht des leeraars, die, alle casuistiek vermijdende, haar beginselen in
duidelijke trekken deed uitkomen en aan de kritiek, waaraan andere hoogleeraren,
naar mijn eerbiedig inzien, wel eens te veel doen, slechts eene bescheiden plaats
inruimde.
Als wij indachtig zijn aan deze voortreffelijke eigenschappen van Fruin's onderwijs
en daarbij niet vergeten, hoe hij steeds bereid was ook buiten zijne colleges zijne
leerlingen, die hij in het maatschappelijk leven belangstellend bleef volgen, met raad
en daad ter zijde te staan, dan spreek ik zeker geen overdreven lof uit als ik zeg, dat
hij eene eereplaats innam onder de hoogleeraren, die in
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de laatste 25 jaren den ouden roem der Utrechtsche academie krachtig handhaafden.
Eens, bij de invoering der geldende wet op het hooger onderwijs, in 1877, was er
ernstig spraak van dat hij Utrecht zoude verlaten, maar toch begreep hij - ‘na rijp
beraad en langdurige aarzeling’, gelijk hij het zelf uitdrukte in zijn inleidend woord
tot Goudsmit's adviezen in de Themis van 1883, - voor het hem aangeboden
professoraat in het oud vaderlandsche recht te Leiden te moeten bedanken.
Was de Utrechtsche academie hem dankbaar, dat hij bleef, die dankbaarheid werd
zeker gedeeld door Utrecht's burgerij.
In die oude, deftige stad toch, waar men zich niet licht ‘einbürgert’, was zijn naam
populair reeds binnen vijf jaar nadat hij er zich had gevestigd.
Den 11den October 1877 volgde hij zijn overleden ambtgenoot Karsten op in den
Utrechtschen gemeenteraad. Wat hij in dit college, waarin hij zitting had tot zijn
dood, en in verschillende commissiën uit 's raads midden, voor de financiën, voor
de strafverordeningen en voor het oud archief, in het belang der gemeente en van
haar ingezetenen verrichtte, hoe ijverig en met hoeveel vrucht hij werkzaam was
voor de belangen van het onderwijs, ook als lid der plaatselijke commissie van
toezicht voor het middelbaar onderwijs sedert haar instelling tot zijn overlijden, werd
op welsprekende wijze herinnerd door den burgemeester Mr. W.R. Boer bij de
opening der raadszitting van 27 November 1884. Hij besloot zijne toespraak met
deze woorden: ‘Onze vergadering heeft in hem een groot verlies te betreuren; 't
verlies van een man, wiens naam de gedenkboeken van het stedelijk bestuur met eere
aan het nageslacht zullen overleveren. Hij was een man van
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groote gaven, van groote werkzaamheid, een man van beteekenis.’
Ik kan de verzoeking niet weerstaan om hier ook de treffende woorden terug te
geven, waarin de ongenoemde en mij onbekende Utrechtsche correspondent, wiens
geestige, soms wel wat ondeugende verslagen der Utrechtsche raadszittingen, al zijn
zij met nog zoo kleine letter gedrukt en in nog zoo'n verborgen hoekje verscholen,
geen trouwen lezer der N. Rott. Courant ontgaan, onzen vriend herdacht. Onder
dagteekening van 27 November schreef hij in de courant van 28 November jl.:
‘Ik was niet vroolijk toen ik heden naar den gemeenteraad stapte! Ik dacht er aan,
dat ik daar alweer een zetel ledig zoude vinden. Fruin zou daar niet meer tegenover
mij zitten. Zijn vriendelijk gelaat, zijn geestig oog, zijn keurig woord, zijn beschaafde
vormen zullen die vergadering niet meer opluisteren. Nooit zal het er weer zoo stil
zijn als wanneer hij het woord voerde. Neen, gij allen, woordvoerders in onzen raad,
al spreekt gij nog driemaal zooveel en nog zesmaal zoo welsprekend, gij kunt ons
het verlies van dien éénen soberen spreker nooit vergoeden. Nooit zal het weer zoo
stil zijn in den raad .… of het moest zijn als de voorzitter nog eenmaal, als vandaag,
in hartelijke taal het verlies wilde herdenken, dat stad en land en universiteit geleden
hebben door het overlijden van dien uitnemenden vertegenwoordiger der burgerij,
van dien onvergetelijken hoogleeraar, van dien beminnelijken mensch, die om zijn
karakter en groote gaven in den volsten zin des woords een man van beteekenis
mocht genoemd worden.’
‘Een man van beteekenis’, zonder overschatting zijner verdiensten mogen wij het
zeggen, als staatsburger, die, al plaatste hij zich nooit op den voorgrond en al wei-
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gerde hij elke werkzame rol op het staatstooneel, krachtig streed voor en geen geringen
invloed uitoefende door zijne overtuiging, even beslist liberaal als afkeerig van het
jammerlijk partijgekibbel, waarvan wij in de laatste jaren, tot niet geringe schade
van het gemeenebest, getuigen waren, een man van beteekenis ook als rechtsleeraar
en als rechtsgeleerd auteur, bij name op het gebied der vaderlandsche
rechtsgeschiedenis. Over zijne groote verdiensten op dat gebied nog een en ander.
Te Leiden als student, onder de leiding van Goudsmit, die nooit veel werk maakte
van de Germaansche bronnen onzer wetboeken, zoomin als van de daarmede verwante
oud-Fransche bronnen der Napoleontische Codes, had Fruin zich meer bepaald doen
kennen als romanist. Daarvan getuigt ook zijn bekroonde prijsverhandeling. Wel
was hij een trouw bezoeker van het belangrijk college van Prof. de Wal over de
geschiedenis van het vaderlandsche recht, maar dat hij als student zich op dat vak
bijzonder toelegde, is mij althans nooit gebleken.
Het is dan ook, meen ik, geen gewaagde onderstelling, dat hij het groote gewicht
eener zelfstandige studie der door het vreemde gerecipiëerde recht nooit geheel
verdrongen volksrechten en gewoonten, waaraan de zuivere romanisten zich weinig
of niet gelegen laten liggen, het eerst heeft leeren inzien bij de verzameling der
bouwstoffen voor zijn onvoltooid gebleven proefschrift over de schenkingen.
Immers, 5 à 6 jaar later, in zijne intreerede, bij de ontwikkeling der stelling, dat
de Code, geboren uit een vergelijk tusschen het Romeinsche recht en de eigenlijk
Fransche gewoonten, alleen goed kan worden verklaard door beider afzonderlijke
beoefening, gevolgd door een onderzoek, hoe ze in het wetboek met elkaar vereenigd
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en door elkaar gewijzigd zijn1, ontleent hij zijne eenige, trouwens zeer sprekende,
voorbeelden2 juist aan de leer der schenkingen, waarmede hij zich in dien tusschentijd
steeds schijnt te hebben beziggehouden, zooals ook blijkt uit eene korte bijdrage in
de Themis van 1857, die echter, evenals zijne breed geformuleerde vraag, beantwoord
in een der door hem medegedeelde adviezen van Goudsmit, alleen het Romeinsche
recht betreft.
Behalve uit zijne intreerede van 1859, blijkt alzoo uit geen van Fruin's, om reeds
medegedeelde reden niet talrijke, geschriften, die vóór 1867 het licht zagen, dat hij
zich bij voorkeur toelegde op de studie onzer oude rechtsbronnen.
Het eerst en zeer beslist trad hij in het openbaar op als ijverig en reeds ervaren
beoefenaar onzer rechtsgeschiedenis in eene voorlezing, in het jaar 1867 in een
gemengden kring gehouden en gepubliceerd in een niet rechtsgeleerd tijdschrift (de
Vaderlandsche Letteroefeningen), waaraan het waarschijnlijk is te wijten, dat zij
onder onze rechtsgeleerden zoo goed als onbekend bleef3.
Jammer genoeg, want, van de voorlezing mag ik, afgaande niet alleen op mijne
eigen indrukken, maar ook en vooral op die van meer bevoegden, gerust zeggen:
coup d'essai, coup de maître.
De voorlezing handelt over het recht en de rechtsbedeeling onder de republiek
der Vereenigde Nederlanden. Aanleiding daartoe gaf eene redevoering van een der
veteranen onzer volksvertegenwoordiging, een man van evenveel talent als gezag4,
waarin eene zeer optimistische be-

1
2
3
4

Intreerede, bl. 23.
29 vgg.
Na Fruin's overlijden werd deze voorlezing overgedrukt in de Verslagen en Mededeelingen
der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, VI, 384-418.
Mr. J.K. Baron van Goltstein in de zitting der Tweede Kamer van 19 November 1862, Hand.
1862-63, bl. 181.
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schouwing voorkwam van het recht en de rechtsbedeeling in de republiek der
Vereenigde Nederlanden. Met de beknoptheid, in eene voorlezing vereischt, maar
tevens met eene klaarheid en aanschouwelijkheid, die toonden, dat hij op dit terrein
reeds meester was, stelde hij de twee hoofdgebreken van ons rechtsleven vóór 1795
in het licht: de rechtsonzekerheid en de rechtsverscheidenheid, niet alléén op het
geheele gebied der oude foederatieve republiek, maar in elk der vereenigde souvereine
gewesten, elk der zeven staatjes, waaruit zij was samengesteld, in het bijzonder. ‘Er
was’ - zooals hij zich uitdrukte - ‘slechts een ondersteld geheel: de letter der locale
costumen was al wat men had, de oude bron van recht, waaruit deze ontstaan waren,
was verloren gegaan’. In het verlies, het buiten toepassing geraken, van dat oude,
nationale, gemeene recht kon niet dan op zeer onvoldoende wijze voorzien worden
door de receptie van het Romeinsche recht. Daarom was het te betreuren, ziedaar
zijn slotsom, dat de pogingen der Nederlandsche vorsten uit het Bourgondische en
het Oostenrijksche huis om eenheid in dien chaos te brengen, pogingen ten deele
reeds op het gebied der feiten overgegaan door de vestiging van den grooten raad te
Mechelen en Philip's crimineele ordonnantiën van 1570 - solo auctoris odio peritura1
-, in deze gewesten van den aanvang af met wantrouwen, althans met geringe
instemming begroet, schier geheel verijdeld werden door den volksopstand van het
laatste vierde der zestiende eeuw, een opstand, waarbij het vooral te doen was om
‘de verdediging der oude privilegiën tegen de ‘hervormingen en nieuwigheden, die
de vorst had willen invoeren, en daardoor van zelf gekeerd tegen alles, wat,

1

Naar de woorden van de Groot, aangehaald bij Fruin, bl. 33.
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ook ten opzichte van het rechtswezen, door den gehaten vreemdeling was tot stand
gebracht’1. Is dat waar - en wie zal het betwisten? -, dan laat Fruin tegenover de
donkere schaduwzijde van onze oude rechtstoestanden het licht wel wat sterk vallen
op de pogingen der Bourgondische en Oostenrijksche Vorsten om de
Noord-Nederlanders te helpen aan een recht, dat hun in de zestiende eeuw even
vreemd was als ons in 1811 het Fransche. Mijn vriend Prof. Pols, overigens met de
voorlezing niet minder ingenomen dan ik, schreef mij over deze niet geheel
onberispelijke verdeeling van licht en schaduw: ‘het komt mij voor, dat Fruin, destijds
nog weinig of geen studie gemaakt hebbende van het voorafgaande tijdperk der
middeleeuwen, te weinig appreciatie toont voor het echt nationale element van het
recht, evenals het de fout was van de Heeren te Brussel en te Mechelen’.
Welnu, die leemte in zijne geschiedkundige kennis van ons recht zoude Fruin
binnen weinige jaren op schitterende wijze hebben aangevuld. Een afdoend bewijs
daarvan levert zijne eerste, tevens, zoo ik mij niet bedrieg, zijne eenige bijdrage in
de werken der Koninklijke Academie van wetenschappen, welker lidmaatschap hij
in 1867 aanvaardde, maar één, die voor vele kan tellen. Zij dagteekent van 1869 en
haar volledige titel is: De Anfang en de Slichte Clage umme varende Have, naar het
oud Saksisck recht, met een aanhangsel over de actiën om roerend goed naar het
oud Hollandsch recht2.
‘Het karakter der actie’ - aldus onze schrijver (bl. ‘3) - wordt naar de Germaansche’
- hierin geheel afwijkende van de Romeinsche - ‘rechtsbeschouwing

1
2

Voorl., bl. 32.
In 1871 opgenomen in de 40 uitgave der werken van de Academie. Vgl. het overzicht in de
Verslagen en Mededeelingen, Dl. VII.
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niet bepaald door den rechtsgrond, maar uitsluitend door het voorwerp der vordering.
Hiermede is de terminologie’ - die de onderscheiding niet kent tusschen zakelijke
en persoonlijke rechtsvorderingen - ‘in overeenstemming. Tegen de clagen umme
scult, d.i. om een geldsom, staan de clagen umme gut’. Eene ondersoort van deze
laatsten nu zijn de clagen umme varende have, m.a.w. de actiën om roerend goed.
Deze worden weder onderscheiden in ‘de Anfang’ en de ‘Slichte Clage’. Waarin
verschillen zij? De laatste bladzijde geeft ons in het antwoord op deze vraag het
resultaat der geheele verhandeling, Dat korte en duidelijke antwoord luidt: ‘alleen
hierin, dat de bezitsquaestie bij den Anfang reeds beslist is als het eigenlijk proces
begint; bij de Slichte Clage daarentegen praejudicieel in het proces zelf moet worden
uitgemaakt.’
Toen Fruin mij in 1871 een exemplaar dezer uitnemende verhandeling vereerd
had, was ik - waarom zou ik het verzwijgen? - eerst wel wat vervaard van dien
geleerden titel. Ik vermande mij echter, begon het boek te lezen, en spoedig week
mijn schrik. Wij waren voortdurend in briefwisseling, en in een mijner vele door
hem bewaarde brieven, die ik uit zijne nalatenschap terug ontving, schreef ik hem 't was op 17 September 1871 -: ‘Ik ben bezig met de studieuse lectuur van uwe Anfang
en de Slichte Clage. Ge verlangt van mij geen oordeel, want ik lees het boek over
eene rechtsmaterie, die mij geheel vreemd is, als een dilettant. Toch bewonder ik
den klaren, aangenamen vorm, die juist bijzonder veel waard is voor den vreemdeling
in Jerusalem, die het eerst van al deze zaken hoort.’
Ik zoude mijn leekenoordeel thans, na verloop van meer dan veertien jaren, niet
beter kunnen uitdrukken,
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en het was mij eene streelende voldoening, dat dit, wat de uitwendige verdiensten
van het boek betreft, geheel werd bevestigd door een brief, na des schrijvers dood
ontvangen van Prof. Pols, waarin tevens eene warme hulde werd gebracht aan de
inwendige verdiensten van een werk, dat ook in Duitschland door de grootste kenners
van het Germaansche recht naar waarde wordt geschat. Prof. Behrend uit Breslau
sprak nog onlangs van ‘die gehaltvolle, auch in Deutschland lange geschätzte Schrift
von J.A. Fruin’. Uit den brief van onzen gemeenschappelijken vriend Pols zij het
mij vergund hier het volgende fragment te ontleenen:
‘Het is een merkwaardig bewijs, hoe zijne geestesrichting hem trok tot detailstudie
en welke zeldzame gaven hij daarvoor bezat. Het betreft een zeer bestreden punt van
het oud Duitsche recht, dat vooral ook van belang is tot het vaststellen van de
beginselen, waarop het geheele oud Duitsche actiënrecht berust, tot de kennis van
de wijze van opvatting van het vorderingsrecht in het algemeen, die zoozeer verschilt
van de Romeinsche wijze van opvatting. Daarbij eene zeer duistere, vrij ingewikkelde
quaestie, die zeer moeielijk duidelijk te maken is voor hen, die in het oud Duitsche
recht en den gedachtengang der oud Duitsche maatschappij niet zijn ingewijd. Op
meesterlijke wijze kwam hij die moeielijkheid te boven, bracht hij het onderwerp
binnen elks bereik. De helderheid bij het voorafgaande vaststellen van de vraag, door
verwijdering van al wat men er ten onrechte mede in verband heeft gebracht, zoodat
de ware cardo quaestionis ten slotte zuiver en helder ons voor oogen staat, de
helderheid en het klemmende van het betoog bewijzen hoe volkomen hij zich van
het onderwerp had meester gemaakt. De zaak
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schijnt zelfs zoo eenvoudig, dat men zich verwonderen kon, dat er zooveel over
getwist was. Die helderheid en eenvoudigheid was echter het gevolg van groote,
bijna angstvallige detailstudie. Toch blijkt daarvan in de verhandeling niets of bijna
niets uitwendig. Glad en helder rolt de expositie voort, zonder dat men gevoelt welk
een arbeid besteed is om den weg glad en helder te maken. Het was een gevolg van
zijn zeldzame gave om zich zelven een onderwerp, dat hij onderzocht, zoo klaar en
duidelijk te maken, dat 't hem frisch en levendig voor oogen stond, terwijl hij schreef’.
Tot zoover mijn vriend Pols. Wanneer ik betrekkelijk lang heb stilgestaan bij deze
verhandeling, dan is het niet alleen omdat zij behoort tot het beste onder het vele
goede, wat Fruin ons naliet, maar ook omdat zij is de eenige openbaar gemaakte
vrucht zijner studiën op het gebied der inwendige rechtsgeschiedenis. Alle zijne
latere uitgaven betreffen onmiddellijk de bronnen van het oud vaderlandsche recht,
de uitwendige geschiedenis van dat recht.
Onder deze was de eerste en zeker niet de minste zijne uiterst nauwkeurige, door
eene breedvoerige inleiding en enkele aanteekeningen toegelichte uitgave van Philips
Wielant's Instructie voor de stad Haarlem in de Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid
en Wetgeving van 1873-74. Prof. Pols, wiens voorlichting ik ook over dit werk vroeg,
noemt Wielant's instructie ‘eene uitstekend gedane uitgaaf, die aan de hoogste eischen
voldoet’, haar inleiding ‘een model van grondig, scherpzinnig en nauwkeurig
onderzoek’. Ik voeg er, wat mij betreft, bij, dat ieder jurist, met eenigen zin en eenigen
aanleg voor rechtshistorische studie, met groote belangstelling kennis zal nemen van
al wat de inleiding ons in klaren, aangenamen vorm

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

90
mededeelt over de instructie, die nooit kracht van wet bekwam, als ‘eene der vroegste
pogingen om de vermenging en samensmelting van het oude, inheemsche met het
Romeinsche recht, die eerst na eeuwen in de praktijk zou volbracht worden, door
middel van de wetgeving tot stand te brengen’, en over haar ontwerper, Philips
Wielant, eenmaal lid van den grooten raad van Mechelen, den schrijver der Practijke
civile, een werk van groot en welverdiend gezag, tevens den waren auteur van de
beroemde Practyke Criminele, gedurende een paar eeuwen doorgegaan op den naam
van Damhouder, wiens groote vermaardheid als criminalist haar oorsprong dus alleen
heeft - het kan niet meer worden betwijfeld - in een laaghartig plagiaat1.
De nieuwe Bijdragen voor Rechtsg. en Wetg. gaven na Wielant's instructie nog
de volgende door Fruin bezorgde, steeds van inleidingen van zijne hand voorafgegane,
uitgaven van oude rechtsbronnen: het oudste keurboek van Dordrecht (1876) en het
oudste keurboek van Delft (1882); voorts de dingtalen van Waterland (1877), de
West-Friesche en Delftsche dingtalen (1878), waarin hij groot behagen vond en die
ons dan ook het oude proces zoo aanschouwelijk voor oogen stellen alsof wij daarbij
zelve tegenwoordig waren; waarbij eindelijk nog zijn te vermelden eene korte
mededeeling over de keuren van Enkhuizen (1878), benevens een advies uit de 16de
eeuw over crimineele procedure en executie uit het einde der 18de eeuw (1880).
Fruin's overige uitgaven van oud Nederlandsche rechtsbronnen zijn opgenomen
in de werken der Vereeniging tot

1

Zie do inl. der Instructie bl. 43, 44 en 45-49 der afzonderlijke uitgave (Amsterdam 1874).
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uitgave der Bronnen van het oude Vaderlandsche Recht, eene stichting van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, die haar
ontstaan en haar aanvankelijken bloei voor een goed deel te danken heeft aan zijn
krachtig initiatief.
Van zijne hand verschenen in de werken dezer vereeniging, behalve enkele kleinere
maar niettemin belangrijke bijdragen in de Verslagen en Mededeelingen1, het
Rechtsboek van den Briel van Jan Matthijssen, in samenwerking met zijn ambtgenoot
Pols (1880), en de oudste Rechten der stad Dordrecht en van het Baljuwschap van
Zuid-Holland (1882).
Dit was zijn laatste groote werk, de vrucht van jarenlangen arbeid. ‘Reeds in 1876’
- zoo schreef Prof. Pols mij - ‘was hij er mede aangevangen, want het toen uitgegeven
oudste keurboek van Dordrecht was er slechts de voorlooper van, en sedert is hij er
nagenoeg onafgebroken aan bezig geweest, voor zoover andere zaken hem tijd lieten.
Aanvankelijk was zijn plan bescheidener, maar bij raadpleging der H.SS. zag hij
weldra, dat de taak grooter was en de oprichting der Vereeniging stelde hem nu in
staat haar grooter proporties te geven. Naast de keuren en dingtalen vestigde hij nu
ook zijn aandacht op de vonnissen en beslissingen. Ook hier werd hij de baanbreker.
Schier ongeloofelijk is de arbeid, dien hij aan tallooze H.SS. besteedde, de
nauwkeurige vergelijking van de afschriften der keuren en dingtalen, het
oordeelkundig kiezen en schiften van hetgeen in de Kenningboeken, of hoe de
verzamelingen van vonnissen en beslissingen heeten, gevonden werd. Ik betwijfel
of er in het rijke Dordsche archief iets betreffende het gekozen onderwerp is, dat hij
niet nauw-

1

III, 173, IV, 254, 257.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

92
keurig raadpleegde en dat na zijne uitgaaf nog de uitgave waardig zal worden
bevonden. Ook elders voorkomende H.SS. zocht hij ijverig op en gebruikte ze. Toch
ging slechts een deel van hetgeen hij schreef en vergeleek in de uitgave over, zonder
dat soberheid iets aan de waarde ontneemt. De hooge waarde van die uitgave, speciaal
wat de vonnissen en beslissingen betreft, is dan ook in het buitenland, bij name door
Brunner in zijne aankondiging van de werken der Vereeniging in het tijdschrift der
Savigny-stichting, erkend’.
Was dit, Fruin's laatste groote arbeid, naar ik meen, tevens zijn lievelingswerk,
ook Jan Matthijssen, niet alleen diens boek, aan welks uitgave - de eerste der
Vereeniging - hij met zijn vriend Pols zooveel uitnemende zorg wijdde, lag hem na
aan het hart. In 1865 had hij, als voorzitter der directie, de jaarlijksche algemeene
vergadering van het Utrechtsch genootschap geopend met eene aardige, hier en daar
nog al ondeugende, bijdrage tot de geschiedenis der ‘geleerde genootschappen’, en
tevens een verstandig woord gezegd over het betrekkelijk nut, dat deze vereenigingen,
al stelt niemand daaraan meer de soms belachelijk hoogdravende eischen van vroeger
dagen, ook thans nog kunnen hebben, Vijftien jaren later, in 1880, ten tweeden male
tot dezelfde taak geroepen, voerde hij het woord over Matthijssen en zijn toen pas
op nieuw uitgegeven boek. ‘Een Engelsch romanschrijver’ - zoo sprak hij in de
inleiding zijner rede, en deze woorden bevatten een sprekend getuigenis van zijne
groote liefde voor de studie der oude rechtsbronnen - ‘verzekert ons ergens, dat hij,
na het voltooien van een roman, altijd diep bewogen was bij de gedachte, dat hij
thans voor goed afscheid had genomen van de schepselen zijner fantasie, die, zoolang
hij aan het schrijven
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was geweest, voor hem hadden geleefd en die hij al schrijvende had lief gekregen.
Ik kan in dat gevoel komen, want ik had dezer dagen eene dergelijke gewaarwording.
Ofschoon de eerzame klerk van den Briel geen kind mijner verbeelding is, maar, ook
blijkens het boek, dat hij ons heeft nagelaten, werkelijk geleefd en gestreefd heeft,
is hij mij toch langzamerhand even lief, en wellicht omdat hij geleefd heeft, nog
liever geworden dan aan Dickens de verdichte helden zijner romans. Ik heb met mijn
vriend Pols en met andere zoo dikwijls over hem gesproken en in zijn boek gelezen;
ik heb mij zooveel moeite gegeven om mij in te denken in de maatschappelijke
toestanden en rechtsinstellingen, waaronder hij geleefd en die hij ons beschreven
heeft, dat ik, nu onze arbeid voltooid is, inderdaad een gevoel heb, alsof ik afscheid
had genomen van een ouden bekende en goeden vriend. Is het dan wonder, dat ik
gretig gebruik maak van de gelegenheid om nog eens over zijn boek te spreken?’
Wie, die deze voorlezing gehoord of gelezen heeft, zoude den spreker niet dankbaar
zijn voor de vele bijzonderheden, die hij ons mededeelt van Matthijssen, zijn boek
en den tijd, waarin het geschreven werd? Dankbaar, maar - als het anderen ging gelijk
mij - niet geheel voldaan. Het is weder de oude geschiedenis van de boomen en het
bosch. Ofschoon de spreker ons verzekert, dat het boek uit de eerste jaren der
vijftiende eeuw, al werd het dan ook bepaaldelijk met het oog op den Briel geschreven,
vooral zoo merkwaardig is, omdat ‘wij er een beeld in hebben van het Hollandsche
rechtsleven van dien tijd, vóór den aanvang van het Boergoensche tijdvak,’ ontsnapt
dat beeld ons, oningewijden, geheel, juist door den overvloed van détails, in een
betrekkelijk kort bestek bijeengebracht.
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Breeder opgetrokken en forscher gepenseeld was Fruin's tweede rectorale redevoering
op den jaardag der Utrechtsche Universiteit, 2. Maart 1879. Hij sprak over den strijd
tusschen het Canonieke en het Romeinsche recht. Voor het eerst trad de rector
magnificus weder op in het gerestaureerde groote auditorium, de zaal, waar drie
eeuwen te voren (23 Januari 1579) de Unie van Utrecht gesloten werd, het voormalige
groot kapittelhuis van den Dom. ‘De oude zaal der kanunniken’ - zoo bracht de
spreker het onderwerp zijner rede in verband met de plaats waar hij het woord voerde
- ‘herinnert als van zelf aan het Canonieke recht. In de tijden, waarin zij nog diende
tot het doel waartoe de bouwmeester haar bestemd had, waarin het gewaad, de taal,
de denkbeelden van hen, die er vergaderden, met dien tot de zinnen sprekenden tooi
der wanden en gewelven overeenkwamen, heerschte over den staat en de maatschappij
het Roomsch-kerkelijke recht, dat, tegelijk met de Roomsche kerkleer, door de
voorstanders der nieuwe richting fel bestreden en van de vroegere alleenheerschappij
beroofd is. In zijne plaats kwam toen even uitsluitend een ander recht, dat van het
oude Rome, hetwelk in den tijd der renaissance, bij het herleven van den smaak voor
al het antieke, tegelijk met de wijsbegeerte en de wijsheid der oude wereld, van zelf
terugkeerde. Het was een onmeedoogende, hardvochtige strijd, dien dat nu weder
ten troon verheven recht het Canonieke aandeed, een strijd, waarbij naar de schatting
van ons, dien het, nu hij voorbij is, gemakkelijk valt onpartijdig te zijn, de waarheid
en de billijkheid niet altijd waren aan de zijde der romanisten.’ Uit dien immer
gedenkwaardigen strijd had de redenaar zich voorgenomen ‘enkele bijzonderheden’
- zooals hij het bescheiden uitdrukte - ‘te herinneren.’ Dat die ‘bijzonderheden’ goed
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gekozen en met groote zorg behandeld werden, behoefik u niet te verzekeren.
Gelukkig echter gaf die redevoering ons nog iets meer. Met ruimen blik werd het
karakter van den strijd, de felheid, de verbittering, de eenzijdigheid, de
bekrompenheid, waarmede hij vaak gevoerd werd, geschetst, om ten slotte op
welsprekende wijze hulde te brengen aan ‘die school van zelfstandige rechtsstudie,
die niet van uit de besloten kampplaats eener kerkelijke partij, maar van uit het vrije
veld der wetenschap het leven en de samenleving overziet, die het oude en het nieuwe
beide onpartijdig beoordeelt en er van aanneemt wat goed is.’
Vervolgens: ‘De juristen dier school ijveren zoomin voor of tegen het Canonieke
als voor of tegen het Romeinsche of eenig ander recht. In den fellen strijd tusschen
de zoogenaamde romaniseerende en germaniseerende richtingen der rechtswetenschap,
waarvan in onze dagen vooral Duitschland het tooneel is, sluiten zij zich bij geen
der beide strijdende partijen onvoorwaardelijk aan. Zoomin als zij zich door het
drijven van de kerkelijke ijveraars der 17de eeuw hebben laten overhalen om het
Pauselijke recht, uit haat tegen het gezag, waarvan het afkomstig was, te veroordeelen
en uit te werpen, laten zij zich thans door de ijveraars van het Germanisme overhalen,
om uit verbolgenheid over de wijze, waarop weleer de receptie van het Romeinsche
recht in complexu is opgedrongen en doorgedreven, over het Romeinsche recht in
complexu het banvonnis uit te spreken. Die receptie moge de ontwikkeling van het
nationale recht op gewelddadige wijze gestoord en gestuit hebben, zij is in elk geval
een historisch feit, waaraan niet meer te veranderen valt. Het gerecipiëerde recht,
thans nu het eeuwen lang onze maatschappelijke toestanden heeft beheerscht, van
den troon te willen stooten, om in zijn plaats het
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inheemsche recht, dat er door verdrongen werd, weder ten troon te verheffen, ware
een even vruchteloos en onzinnig pogen als dat van sommige romanisten der vorige
eeuw om aan het recht van Rome ook in die materiën, waarbij het nationale recht
zijn machtigen invloed wederstaan en zichzelf gehandhaafd heeft, de
alleenheerschappij te willen toekennen’. Kan men het beter zeggen, kan men op
treffender wijze het nietswaardige doen uitkomen van die wetenschappelijke
onverdraagzaamheid, die niet veel minder kwaad over de wereld heeft gebracht dan
de godsdienstige en staatkundige onverdraagzaamheid? Zoude, ware bewijs hier
noodig, meer afdoend bewijs kunnen worden geleverd, dan door deze schoone
woorden dat Fruin's lievelingsstudie, die wellicht evenveel aan hem als hij aan haar
te danken had, hem nooit eenzijdig heeft gemaakt, dat deze germanist nooit een
antiromanist is geworden, noch kon worden?
Van geheel anderen aard was Fruin's eerste rectorale oratie, in 1866 gehouden.
Hij sprak toen in het Latijn over een onderwerp, dat zich daartoe weinig leende, een
onderwerp van groot actueel belang: de privati iuris nostri codicibus assidue
corrigendis et supplendis.
De redevoering is een pleidooi voor de partiëele herziening onzer wetboeken. De
codificatie wil verzameling der verschillende rechtsbronnen tot een stelselmatig
geheel, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, zij wil geene onveranderlijkheid van het
geschreven recht, waar door de ervaring aangewezen gebreken in de geldende
wetboeken, al is het voor 's hands noch wenschelijk, noch noodig, noch mogelijk
deze door andere te vervangen, voorziening, waar nieuwe behoeften, nieuwe
toestanden, nieuwe verhoudingen, nieuwe denkbeelden nieuwe regeling eischen.
Deze stellingen mogen veel weg hebben van axioma's, toch werden zij voor een
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twintigtal jaren door vele en daaronder bekwame juristen in en buiten de
volksvertegenwoordiging fel bestreden. Er is dus geen reden om zich te verwonderen,
dat Fruin zich in 1866 aangordde om haar waarheid in het licht te stellen. Sedert is
veel veranderd. Het aantal tegenstanders der ‘partiëele herziening’, met wie Fruin
ook later nog menigmaal een lans brak in de Nieuwe Rotterdammer Courant1, is
quantitatief en qualitatief verminderd, en een betrekkelijk groot aantal
wijzigingswetten heeft het bewijs geleverd, dat zij nuttig kan werken, dat zij mogelijk
is zonder de eenheid der codificatie te verbreken, en ook dat zij tot stand kan komen
zonder het door hem aanbevolen middel eener vaste commissie van wetgeving, een
middel, dat mij om verschillende redenen, die ik hier niet zal uiteenzetten, nooit heeft
toegelachen. Het is daarom te betreuren, dat de weg, die reeds vroeger, maar vooral
van 1874 tot 1879 met goed gevolg was ingeslagen, in dat laatste jaar is afgebroken
na de instelling van twee staatscommissies, die zich met de samenstelling van geheel
nieuwe wetboeken bezig houden. Ik zeg na, niet door, omdat ik niet inzie, dat het
ontwerpen eener nieuwe codificatie een beletsel moet zijn om, in afwachting van dat
groote werk, in de bestaande de meest noodzakelijke en de minst ingrijpende
wijzigingen te brengen.
Van eene dezer twee commissies, die voor het Wetboek van Koophandel, was
Fruin een zeer gewaardeerd lid. Volijverig was hij daarin werkzaam van haar instelling
tot den aanvang van '84, toen zijn geschokte gezondheidstoestand het hem tot zijn
groot leedwezen onmogelijk maakte verder geregeld aan haar gewichtigen arbeid
deel te nemen.

1

Zie o.a. de couranten van 16 Mei 1874, 11 April 1878 en 5 November 1879.
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In de jaren '76 tot '82 wijdde hij ook nog veel tijd en veel inspanning aan een werk
van geheel anderen aard dan al het tot dusverre vermelde. Ik bedoel zijne groote en
kleine uitgaaf der Nederlandsche Wetboeken en daarmede samenhangende wetten
en wettelijke vorderingen - Codes et lois usuelles zooals de Franschen zeggen -, eene
uitgave, zoo volledig, zoo nauwkeurig, en hoogere eischen stelt men aan zulke
verzamelingen niet, dat zij nu reeds in de praktijk alle andere heeft verdrongen.
Om mijn overzicht van Fruin's uitgebreiden wetenschappelijken en practischen
arbeid volledig te maken, stip ik alleen nog aan, dat hij, een der oprichters der
Bijdragen tot de kennis van Staats-, Provinciaal- en Gemeentebestuur in Nederland,
van 1858 tot 1882 lid bleef der redactie van dit tijdschrift, in welks eerste deelen
menig belangrijk opstel van zijne hand voorkwam1 en dat hij in 1873 zijn ambtgenoot
van Boneval Faure opvolgde in de redactie der Nieuwe Bijdragen voor
Rechtsgeleerdheid en wetgeving, die te voren reeds meer dan één vrucht van zijn
pen hadden openbaar gemaakt2, en die hij daarna verrijkte - ik had reeds de
gelegenheid om u dit mede te

1

2

Ik vermeld de Beschouwingen over eenige punten van gemeenterecht in Dl. I (1885), bl. 143
vgg., 221 vgg., in verband met Dl. II (1859), bl. 24-28, en de Gemeentewet en de Centralisatie,
Dl. IX (1864), bl. 174 vgg.
Nevens eene zeer lezenswaardige beoordeeling van het Handboek voor het Ned. Burg. Recht
van Prof. Diephuis in Dl. XIII (1863) mag hier genoemd worden een zeer degelijke, ofschoon
in haar uitkomsten betwistbare, studie over het Gezag van het Gewoonterecht in Nederland
in Dl. XV (1865).
In de Themis, waarvan Fruin sedert 1854 vast medewerker was, schreef hij, behalve de reeds
vermelde bijdragen in de jaargangen 1857 en 1883, een grondig bewerkt opstel over Art.
1685 B.W. in 1861 en ‘Iets over de daden van Koophandel’ in 1865.
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deelen - met een aantal belangrijke uitgaven van oudvaderlandsche rechtsbronnen.
Wat hadden wij van hem bij een langer leven nog mogen verwachten? Eenmaal
in zijne eerste openbaar gemaakte proeve op dit gebied, zijne voorlezing van 1867,
had hij het rechtsleven onder onze oude republiek in groote trekken, met ruimen blik
meesterlijk geschetst, daarna verdiepte hij zich geheel in de studie van bijzondere
leerstukken en vooral van plaatselijke bronnen, waardoor hij een schat van kennis
verzamelde. Daarmede toegerust, zoude hij wellicht later weder van het bijzondere
naar het algemeene zijn opgeklommen om eene nationale rechtsgeschiedenis te
ontwerpen voor zijne landgenooten of, zoo die taak te veelomvattend is voor één
man, eene periode uit die geschiedenis als proeve hoe het geheel behandeld moet
worden te beschrijven. Zeker, bij de noodige wetenschap zoude het hem niet hebben
ontbroken aan den vereischten werklust en werkkracht voor deze schoone taak. Want,
om ook dit niet geheel met stilzwijgen voorbij te gaan, al laat mijn bestek niet toe
om er lang bij stil te staan, naast de voortreffelijke uitgaven van zijne hand, die in
de laatste jaren van zijn leven verschenen, was veel bij zijn dood in staat van
voorbereiding. Zoo had hij, onder meer; belangrijke bouwstoffen verzameld voor
eene uitgave onzer oude zeerechten en voor eene studie over het recht van panding,
die hij, bedrieg ik mij niet, even als zijn ‘Anfang’, voor de Academie van
wetenschappen bestemd had.
Hiermede zou ik kunnen besluiten zoo ik niet nog een woord te zeggen had over
Fruin's laatste levensjaar, het treurig einde van zijn gelukkig leven, een zeer kort
woord omdat het mij zwaar valt bij deze droevige herinneringen stil te staan.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

100
In de laatste Augustusdagen van '83 ontmoette ik hem in de vergadering der
juristenvereeniging, van welker bestuur hij voor de tweede maal deel uitmaakte, te
Utrecht. Voor mij en velen met mij was het eene teleurstelling van hem geen enkel
woord te vernemen over de op den tweeden dag, naar aanleiding der uitnemende
praeadviezen van de heeren Hartogh en Molengraaff, onlangs als zijn opvolger
opgetreden, aan de orde gestelde vraag, of de splitsing tusschen burgerlijk en
handelsrecht, zooals zij thans bij ons bestaat, moet blijven voortbestaan, dezelfde
vraag, waarover hij ons reeds tien jaren te voren, terwijl wij ook te Utrecht vergaderd
waren, incidenteel in het debat over de wettelijke regeling van het pandrecht een
kort, maar buitengewoon helder advies had medegedeeld1. Betreurden wij dit
stilzwijgen, dat eerst bij de stemming door zijn van de bestuurstafel uitgesproken
n e e n werd afgebroken, mij bevreemdde het niet, want ik kreeg toen reeds den
indruk, dat hij de oude niet meer was. Er was in zijn blik, in zijne gesprekken, in zijn
geheel zijn iets mats en toonloos, dat mij verontrustte.
Niettemin vierde hij weinige dagen later, den 9den September, aan de Steeg te
midden der zijnen eenvoudig en stil, maar niet zonder vreugde en opgewektheid zijn
zilveren huwelijksfeest. Ik was daarbij niet tegenwoordig, maar op mijn schriftelijken
gelukwensch ontving ik reeds een paar dagen later een antwoord, waarin de oude
vriend weder zoo geheel sprak, dat ik mij begon te vleien met de hoop, dat ik mij
noodeloos ongerust had gemaakt. Toch bleek maar al te spoedig, dat dit het geval
niet was.
In de herfstmaanden van '83 en de wintermaanden van

1

Handelingen der Nederlandsche Juristenvereeniging, Vierde Jaar (1873) II, bl. 98-100.
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'84 nam de kwaal, die hem reeds sedert lang scheen te hebben ondermijnd, hand over
hand toe. In Maart hield hij zijn laatste college, in April gaf hij niet dan noode toe hij, die ongaarne reisde en zich het liefst bewoog in den vriendelijken huiselijken
kring of vertoefde in zijn gezellig studeervertrek, omringd door zijn net uitgedosten
boekenschat - aan den aandrang van zijn arts, ondersteund door dien van zijn naaste
betrekkingen en vrienden, om herstel zijner krachten te zoeken in Zwitserlands hooge
bergstreken. Het mocht niet baten. Na een afwezigheid van ongeveer vijf maanden
keerde hij eer erger dan beter in het vaderland terug. Zelf gaf hij den moed nog niet
op. Wel had hij zijne uren en dagen van diepe neerslachtigheid, maar hij bleef zich
vleien met de hoop, dat hij na eene lange periode van rust zijn onderwijs en zijne
geliefde studiën zoude kunnen hervatten. Zijne naaste betrekkingen en vrienden
trachtten die hoop in hem wakker te houden, maar zij konden hun oogen niet sluiten
voor de onwaarschijnlijkheid, dat zij ooit zoude worden vervuld. Hun smart daarover
werd te grooter naarmate de dag naderde waarop hij zijn vijf-en-twintigjarig
professoraat zoude herdenken, de dag waarop zij zoo gaarne een schoon feest, hem
ter eere en hem ten volle waardig, wenschten te vieren.
Dit heeft zoo niet mogen zijn. Toch ging die lang verbeide dag niet geheel in stilte
voorbij. De oudste zijner ambtgenooten in de juridische faculteit en enkelen zijner
oude vrienden, leerlingen en oudleerlingen waren in een woord uit het hart de tolk
van aller gevoelens. Hij kon niet veel meer dan hun de trouwe vriendenhand reiken,
als teeken der diepgevoelde dankbaarheid voor hun aanwezigheid en voor de
feestgaven, die zij hem met een beklemd gemoed aanboden. Helaas, het was het
laatste blijk hunner
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innige gehechtheid aan, hunner oprechte waardeering van den edelen en beminnelijken
man. Hij heeft dien twaalfden October slechts weinige dagen overleefd. Den eersten
November 1884 scheidde hij van deze wereld.
Wat het onderwijs en de wetenschap in hem verloren, behoef ik waarlijk niet meer
te zeggen na de herinnering van al wat zij hem te danken hadden. Hoe onpeilbaar
groot zijn verlies was voor die hem het naast en het liefst waren, waag ik zelfs niet
te schetsen.
Laten wij liever ten slotte den blik nog eens dankbaar richten op het vele goede,
dat onzen Fruin in zijn naar ons feilbaar inzien te vroeg afgebroken leven ten deel
viel, op al het geluk, waarin hij zich mocht verheugen. Hij had velen lief gelijk hij
in veler liefde deelde. Zijn huwelijkszon werd in meer dan zes en twintig jaren door
geen enkele wolk verduisterd. Heeft hij veel goeds gesticht, aan waardeering daarvan
en dankbaarheid daarvoor heeft het hem niet ontbroken. Eindelijk, wat op alles de
kroon zet, reeds op dertigjarigen leeftijd werd hij geroepen tot eene betrekking, die
hij zich altoos als de schoonste had gewenscht, tot een werkkring, waarin hij volkomen
op zijn plaats en daarom tot het einde zijner dagen met vreugde, opgewektheid en
zooveel zelfvoldoening als zijn bescheidenheid toeliet werkzaam was. Zoo werd in
hem Goethe's woord eene waarheid:
Wem wohl das Glück die schönste Palme baut?
Wer freudig thut, sich des gethanen freut.

's Gravenhage, October 1885. A.A. DE PINTO.
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G.T.N. Suringar. Het leven van een boekhandelaar-uitgever.
Sedert het midden der vorige eeuw was te Leeuwarden ‘op de Kelders’ een boekhandel
gevestigd ‘waar de Rotdamsche Erasmus uithing’. Wigerus Wigeri oefende daar zijn
bedrijf uit in een kleinen winkel, met eene drukkerij van geringen omvang. Na zijn
overlijden, in het laatst der eeuw, werd C.L. van Altena eigenaar van de zaak, wiens
weduwe na zijn overlijden in 1811 de zaak voortzette en haar in 1821 verkocht aan
Gerard Tjaard Nicolaas Suringar.1
Geboren den 1 Juni 1804, uit ouders van den deftigen burgerstand, verloor G.T.N.
reeds op vijfjarigen leeftijd zijne moeder en vijf jaren later zijn vader. ‘Mijn oudsten
broeder, Willem Hendrik, pas vier jaren gehuwd, trof drie maanden later het ongeluk,
dat hij zijne vrouw verloor. Die omstandigheid gaf aanleiding tot zijn besluit, om
met zijne eigen kinderen bij zijne nu ouderlooze broeders en zusters in te trekken,
en zich aan het hoofd te

1

Eekhoff, De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden. Leeuw. 1870 blz. 452.
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stellen van dat dubbel gezin. Aan dat grootmoedig besluit had ik het te danken, dat
het ouderlijk huis niet voor mij verloren ging, dat mijne opvoeding niet gestoord
werd, en dat ik onder de leiding kwam van een man, aan wien ik door de innigste
liefde van zijnen en mijnen kant, mijn geheele leven lang verbonden bleef, die met
vaderlijke liefde en zorg mijne schreden rigtte, en mijne ontwikkeling bestuurde’
.......
‘Aan hem had ik dan ook te danken de aanleiding tot het doen van een gelukkige
beroepskeuze. Nog heugt mij de dag, toen hij van buitenshuis binnen komende mij
vroeg: ‘Zoudt gij lust hebben boekverkooper te worden? Daar is gelegenheid om
eene zaak over te nemen.’ Mijn hart trilde van vreugde op het hooren van die vraag.
Al wat mij tot dusverre was voorgekomen of voorgehouden, had mij niet kunnen
bekoren. Deze vraag schoot een lichtstraal op mijn weg, en het besluit was genomen.
Slechts drie maanden tijds had ik om mij daarop voor te bereiden. Dan moest de zaak
worden aanvaard. 't Ontbrak mij aan alle opleiding voor dat vak; maar geen nood als
men werken kan en werken wil, en niet vreemd is in zaken van bedrijf en beheer.1
De zaak werd 1 Jan. 1822 aanvaard en, daar G.T.N. nog slechts 17 jaar telde, onder
het toezicht van zijn broeder als voogd.
De boekhandel te Leeuwarden onderscheidde zich in die dagen niet van dien van
andere kleine provinciesteden. Daar waren Brouwer en Wiarda die meer bijzonder
hun werk maakten van zoogenaamd kerk- en schoolgoed,

1

Uit persoonlijke aanteekeningen. Verg. ook W.H. Suringar, door Dr. E. Laurillard, in de
Levensberichten van de Maatsch. v. Ned. Letterk. 1873.
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Proost die wel Friesche boeken uitgaf maar zijn hoofdwerk maakte van auctiën,
Steenbergen van Goor die door zijne vrouw den winkel liet besturen en zelf zich
uitsluitend aan het vertalen wijdde. Daar was ook een zekere G.M. Cahais dien men
den geleerden boekverkooper noemde en die in een gesloten huis zijn zaak dreef,
eindelijk H.C. Schetsberg die zich kort na Suringar vestigde en zijne specialiteit
maakte van het debiet van rechtsgeleerde werken, waaronder toen de Belgische
nadrukken van Fransche juristen eene voorname plaats innamen. Behalve de laatsten
hadden allen, evenals de wed. van Altena, eene kleine drukkerij, die weinig meer
opleverde dan almanakken, school en catechisatieboekjes en zoogenaamd smoutwerk.
Allen vonden daarbij een deel van hun bestaan in het verkoopen van kantoor- schoolen schrijfbehoeften, dat in die dagen, ook thans nog in kleine plaatsen, aan den
boekhandel onvermijdelijk verbonden was.
Bij deze voegde zich dus de jonge Suringar en hoezeer het hem ernst was bleek
spoedig toen hij van de aangeboden gelegenheid gebruik maakte om ook den
boekhandel van Cahais over te nemen, waardoor hij met het meer intellectueele
publiek in zijne vaderstad terstond in betrekking kwam. Daartoe werkte vooral ook
mede zijne opname in het letterkundig genootschap Constanter, vóór korten tijd door
A. van Halmael jr. en eenige andere jonge letterkundigen te Leeuwarden opgericht.
Dit genootschap stelde zich ten doel de beoefening der Nederlandsche taal en
letterkunde en het was aan den omgang en de geregelde samenwerking met v.
Halmael, Robidé van der Aa, Telting, Ottema, Deketh en andere leden van dat
genootschap dat S. voor een groot deel zijne letterkundige vorming te danken had;
deze bepaalden ook de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

106
richting die hij later als boekhandelaar en uitgever zou volgen.
‘Uitgeven, daar toch moest het heen, zou het ideaal bereikt worden dat ik mij in
deze loopbaan had voorgesteld.’1 Tot de enkele uitgaven van de wed. Altena behoorde
de Leeuwarder almanak ‘met tusschen den kalender ingedrukte roode letters’ waarvan
jaarlijks 16,000 exemplaren werden gedrukt en waarvan de uitgave door S. nog jaren
lang werd voortgezet, maar de drukkerij was ook voor weinig ander werk berekend.
Moest het dus tot uitgeven komen, dan diende deze in de eerste plaats te worden
hervormd en uitgebreid. Dit geschiedde, en zoo werd, dank het initiatief van S., in
1823 de eerste ijzeren boekdrukpers in Friesland te Leeuwarden opgesteld.
De herleving van het volksbestaan in 1813 had ook eene herleving van den boekhandel
tengevolge gehad. Moge het tijdperk van 1813 tot '30 door onze geschiedschrijvers
Groen van Prinsterer, de Bosch Kemper en Jonckbloet een tijdperk van lauwheid en
flauwheid op godsdienstig, staatkundig en letterkundig gebied genoemd worden, een
uitzondering moet gemaakt worden voor den boekhandel die in dat tijdperk groeide
en bloeide.
Reeds in 1818 vertoonde zich de ondernemingsgeest van den boekhandel bij
gelegenheid der verkooping van het fonds van den bekenden uitgever Johs. Allart te
Amsterdam, dat ruim twee ton opbracht. De aanzienlijke prijzen daar besteed bewijzen
voldoende dat het vertrouwen was teruggekeerd en de boekhandel met nieuwe
krachten de toekomst opgewekt tegemoet ging. Daar kocht o.a. de firma Blussé en
v. Braam te Dordrecht de woor-

1

Persoonlijke aanteekening.
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denboeken van Weiland en Siegenbeek, waaraan zij sedert een schat verdienden,
daar kocht den Hengst voor ‘de Amsterdamsche Compagnie’ den voorraad en het
kopierecht der Evangelische Gezangen voor meer dan een ton; maar ook werken als
Muntinghe's Geschiedenis der menschheid naar den bijbel, Stuart's Romeinsche
geschiedenis, Cook's reizen brachten groote sommen op. Die verkooping schijnt het
uitgangspunt te zijn geweest voor nieuwe, groote ondernemingen. In de eerste plaats
ontstond er een wedijver onder een aantal uitgevers om in de steeds aangroeiende
behoeften van het lager onderwijs te voorzien. Oomkens te Groningen, Thieme te
Zutfen, Bohn te Haarlem, Dumortier te Leiden, Schalekamp te Amsterdam leverden
op dit gebied het meeste, maar daarbij begint Thieme de uitgave van Nieuwenhuis'
Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, Bohn geeft een aantal geschiedkundige
werken van v. Kampen uit, Dumortier bezorgt de kostbare uitgaven van v.d. Palm's
bijbel en diens Bijbel voor de jeugd, v. Cleef te 's Gravenhage begint de uitgave van
Collot d'Escury's Hollands roem in kunsten en wetenschappen, Sulpke te Amsterdam
levert ettelijke vertaalde werken op geneeskundig gebied, de wed. Allart te Delft
geeft uit v. Hogendorp's Bijdragen, v.d. Hoeven's Dierkunde, v. Hamelsveld's
Verzameling van gewijsden, Nijhoff te Arnhem durft de uitgave zijner
Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland op touw te zetten, terwijl
Altheer te Utrecht, Luchtmans te Leiden en v. Boekeren te Groningen door hunne
uitgaven van Grieksche en Latijnsche schrijvers de eer van den Hollandschen
boekhandel op dit gebied ophouden.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van meer kostbare werken, waarbij nog een
aantal anderen zouden kunnen gevoegd worden, maar de eigenlijke ondernemingsgeest
openbaarde zich in het bezorgen van populaire lectuur die
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in grooten getale verkocht werd. Nog altijd getuigen daarvan onze boekverkoopingen
waar de bundels gedichten van Bilderdijk, Feith, Klijn, Loots, Tollens, v. Hall,
Wiselius, en vele anderen, die toen verschenen zijn, in overvloedige mate voorkomen.
Zij waren voor een groot deel te danken aan den wakkeren dichter-uitgever Immerzeel,
die Feith's werken in 16 deelen op nieuw durfde uit te geven, die van Tollens'
gedichten een oplaag maakte van, zooals men meent, 10,000 exemplaren, die den
Muzen-almanak in het leven riep (1819), waaraan jaarlijks een kapitaal verdiend
werd1, verder aan de uitgevers v.d. Heij en Zoon, Meijer Warnars, Beijerinck en
anderen. Niet minder waren het de bundels leerredenen van v.d. Palm, Borger,
Clarisse, Dermout en honderden mindere goden die toen reeds de boekenmarkt
begonnen te overstroomen en gereede koopers vonden, terwijl ten slotte de behoefte
aan lectuur bevredigd moest worden door herdrukken van oude romans, maar ook
door de vertaalde romans van Clauren, Pichler, Spindler, Lafontaine, eerlang ook
van Walter Scott en Cooper, waarin de uitgevers J.C.v. Kesteren, te Amsterdam, W.
van Boekeren, te Groningen en anderen voorzagen, ook Beijerinck die daarbij, het
eerst, voor dien tijd fraai uitgevoerde kinderboeken in de wereld zond.
Voegt men nu daarbij het toenemend aantal tijdschriften en periodiek verschijnende
werken, - daaronder het bekende Magazijn van v. Kampen, de Mnemosyne van
Tydeman, de Argus, de Fakkel, en de talrijke vaktijdschriften die toen ontstonden,
voorts de uitgaven der geleerde en letterkundige

1

Bij den verkoop van het fonds van Immerzeel, in 1835, werd de Muzen-almanak voor ƒ9500opgehouden. Immerzeel bood hem toen uit de hand te koop aan Suringar, die er voor bedankte.
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genootschappen, - vooral die der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, welke
Maatschappij steeds voortging hare nuttige geschriften te verspreiden, die door haar
krachtigen invloed in stad en dorp het aantal leesbibliotheken aanzienlijk deed
vermeerderen en den leeslust aanwakkerde in die mate, dat reeds toen bijna ieder
dorp van eenige beteekenis een leesgezelschap kon onderhouden, - eindelijk den
grooten toevoer uit de Zuidelijke provinciën van nadrukken van fransche, vooral
rechtsgeleerde werken, hier onmisbaar door de invoering der fransche wetgeving, dan mag het niet meer betwijfeld worden, dat de boekhandel hier te lande na de
restauratie een vruchtbaren akker had gevonden, en dien met talent en voordeel wist
te ontginnen.
Daartoe ook als uitgever mede te werken voelde de achttienjarige Suringar zich
opgewekt met al de illusiën van een jong uitgever. Wel was hij zelf overtuigd, dat
hem daarvoor nog de noodige kennis en ondervinding ontbraken, maar hij had moed
en geestkracht en een vasten wil om zijn doel te bereiken. Daarbij hielp hem veel,
wat andere boekhandelaren nog al eens missen, zijne beschaafde opvoeding en
omgeving, en niet het minst de goede raad en de vele vriendschappelijke betrekkingen
van zijn broeder Willem Hendrik. Aan diens bemiddeling dankte hij dan ook, reeds
in 1823, zijne eerste uitgave, die bestond in het dichtstuk ‘John Howard’ van den
toen bekenden dichter J.L. Nierstrasz te Rotterdam.
Rotterdam was in die dagen een middelpunt van letterkundig verkeer. Behalve
Nierstrasz leefden daar Tollens, Messchert, Immerzeel, ook Abr. des Amorie van
der Hoeven, en de handelszaak van W.H. Suringar bracht hem dikwijls te Rotterdam
en in vriendschappelijk verkeer met enkelen hunner die denzelfden handel dreven.
Het gevolg was dat zij er belang in stelden den jongen uit-
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gever, den broeder van hun vriend, voort te helpen. Een gunstige gelegenheid bood
zich spoedig daarvoor aan. Feith lag op sterven, en nauwelijks was dit in de
dichterwereld bekend, of het plan werd gevormd hem, na zijn overlijden, een
gezamenlijke hulde te brengen. Onmiddellijk stelde Nierstrasz het plan aan S. voor,
die het met beide handen aanvatte. In overleg met hem en Tollens werd terstond na
het afsterven, door Suringar eene circulaire gericht aan een aantal dichters met verzoek
om medewerking. Algemeene opschudding, omdat menig dichter was voorbijgegaan1,
met opzet of zonder opzet, gevolgd door scherpe kritiek op de circulaire2. Veel
geschrijf over het al of niet opnemen der ingekomen dichtstukken, over gevreesde
concurrentie3; tal van beslommeringen over correctie, druk, papier, gravure van het
portret, - kortom, S. wist dat hij uitgever geworden was, maar gaf blijken van zoo
groote geschiktheid en activiteit dat hij ten slotte allen bevredigde. Het was zijn
schuld niet dat eerst in Juli 1824 de ‘Gedenkzuil voor Feith’, het licht kon zien,
versierd met het portret van den dichter gegraveerd door Velijn, en met eene voorrede
van den uitgever in overleg met de Rotterdamsche vrienden opgesteld. Het boek
maakte bui-

1

‘Over Wiselius, zal ik ook aan Warnsinck schrijven. Ik houd hem niet voor een Bilderdijkiaan
… Aan W. Messchert niet schrijven: daarvoor hebben wij gegronde reden.…’ Nierstrasz aan
S. 12 Febr. 1824. - Kenmerkend voor den tijd is wat N. in 1825 in een brief aan S. schrijft:
‘Ik ontving gisteren de gouden Bruiloft van Messchert. Dat 's laffe praat! ik kan 't niet uitlezen,
zoowel om formaat als inhoud voegt het onder de kinderboekjes’.

2

Zie Advertentieblad van 7 April 1824, en Weegschaal, 1824, N0 3.
‘Immerzeel zal niet stil zitten. Hij heeft aan de Amsterd. afdeeling der Maatsch. v. fr. K. en
W. geschreven dat hij ƒ 100 uitlooft voor 't beste vers op Feith; v. Hall is juist pres. en heeft
er op geantwoord dat deze offerte even beleedigend is voor de nagedachtenis van Feith als
vernederend voor degeen die er naar dingen zou.’ N. aan S. 16 Febr. 1824.

3
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tengewonen opgang, zoowel om den inhoud als om den vorm die algemeen geroemd
werd, en die ook werkelijk alles overtrof wat in de laatste jaren het licht had gezien1.
Daaraan waren zeker geen kosten gespaard, maar de uitgever werd ook rijkelijk
beloond door de opbrengst, en het hoofddoel met de uitgave was bereikt, Suringar's
naam als uitgever was er door gevestigd juist in dien kring waarin hij het meest
belang stelde.
Nierstrasz ging voort bij hem uit te geven. In 1826 verscheen zijn ‘Frans
Naerebout’, waarvan in het volgende jaar reeds een tweede druk werd ter perse
gelegd, te gelijk met een bundel gedichten van hem. Beide uitgaven waren ‘productief’
zooals S. erbij aanteekende, - maar toen kort daarop, in 1828, het befaamde boekje
‘Nieskruid voor den heer J.L. Nierstrasz’ verscheen, en Nierstrasz, die reeds ziekelijk
was, zooals men meent ten gevolge van de aandoeningen door dit geschrift
veroorzaakt, overleed, stond het debiet plotseling stil en leverde later ook niets meer
op.
Op Nierstrasz volgde Warnsinck o.a. met het gedicht ‘De Toekomst’, dat nog goed
verkocht werd, Robidé van der Aa, met een aantal gelegenheidsgedichten, Kisselius
met zijn vertaling van Lamartine's ‘Dood van Socrates’, Halmael met eenige
treurspelen en vele anderen. In dienzelfden tijd werd ons land bezocht door den
bekenden reiziger, later beroemden staatsman John Bowring. Zooals het nog wel
gebeurt was de vreemdeling de held van den dag. Met de meesten onzer letterkundigen
maakte hij kennis, en toonde warme belangstelling in onze zeden, gewoonten,
instellingen, vooral in onze taal- en letterkunde. Herhaalde malen was hij de gast
van W.H.

1

Het werk werd gedrukt ter drukkerij van den toen reeds beroemden drukker C.A. Spin te
Amsterdam.
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Suringar te Leeuwarden, en innige vriendschap verbond hem aan de geheele familie.
Toen hij nu, teruggekeerd in zijn vaderland, zijne reisindrukken in den vorm van
brieven in den Westminster- en Foreign Review begon uit te geven, trokken zij hier
de bijzondere aandacht, en kreeg S. al spoedig van hem de toestemming deze in eene
hollandsche vertaling hier te lande meer algemeen bekend te maken. De vertaling
werd toevertrouwd aan de vrienden v. Halmael en Telting die haar met hunne
aanteekeningen, en met enkele van de hand van Tollens, die veel belang in de uitgave
stelde, verrijkten. Dus toegerust verscheen het werk in drie stukjes in de jaren 1829
en '30, en werd wel met belangstelling ontvangen, maar gaf daarbij aanleiding tot
heftig geschrijf en scherpe kritiek o.a. van Lulofs in de Vaderl. Letteroefeningen.
Den uitgever bracht het alleen het indirecte voordeel aan dat het den kring zijner
letterkundige vrienden, en, zooals hij het noemde, zijner ‘wetenschappelijk
ontwikkelde betrekkingen’ meer en meer hielp uitbreiden.
Het was ook op raad van die vrienden dat hij het gewaagd had een brief aan
Bilderdijk te schrijven, met het verzoek ‘het een of ander uit uwen voorraad, of iets
nieuws voor mijne pers te bestemmen.’ Een eigenhandig antwoord volgde van dezen
inhoud:
Mijn Heer!
Vergeef mij dat ik Uw. Ed. schrijven van den 10en dezer nog niet beantwoord hebbe,
en schrijf dit toe aan de verzwakking van hoofd waaraan ik sedert geruimen tijd
kwijnende ben. Deze toestand, voor mijn altijd werkzamen aart allerhardst en
bedroevendst, laat mij geenerlei voortbrenging van eenige hersenvruchten meer toe,
en zelfs geene onderscheiding van 't reeds gedrukte en 't nog onuit-
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gegevene dat ik liggende hebbe. Ook ben ik op dit punt door oude of later
betrekkingen niet geheel vrij. Uw vriendelijk aanzoek echter vereert my, en de
hoogachting die ik voor uwen familienaam voede, zou het my anders tot een bijzonder
genoegen maken, daaraan te voldoen. Ontfang de verzekering der oprechtheid
waarmede ik mij teekene,
Haarlem, den 24 Sept. 1829. Mijn Heer
Uw. Ed. Dw. Dienaar
W. Bilderdijk.
Dat dit geen ijdele woorden waren, bleek reeds in het begin van het volgende jaar
toen aan Suringar, door Bilderdijk's zoon, de uitgave werd voorgesteld van het
bekende werk ‘Beginselen der woordvorsching’, en van een bundel gedichten van
wijlen K.W. Bilderdijk, later nog van een bundel gedichten van hem zelven. De
gestelde voorwaarden werden door S. gaarne aangenomen, en met den druk werd
een aanvang gemaakt. ‘Gaarne had ik’, schrijft S. in Jan. 1831 aan Bilderdijk, ‘met
het drukken meer spoed gemaakt, maar twee derde van mijne drukkersgezellen
hebben het geweer op schouder genomen’. De ‘Beginselen der Woordvorsching’
konden dus eerst in het laatst van '31 het licht zien, en door het spoedig daarop
gevolgd overlijden van den dichter werd ook de uitgave van den bundel gedichten
vertraagd. De laatste proeven werden nagezien door da Costa, en eerst in 1833 konden
zij in den handel worden gebracht.
Was het eerste tiental jaren alzoo voldoende geweest om den naam van Suringar
als uitgever te vestigen, daartoe bepaalde zich dan ook grootendeels het voordeel dat
hij ervan genoot. Want mag ook al het zoeken en streven van
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een beginnend uitgever gewaardeerd worden in de genoemde uitgaven en in de
talrijke anderen van minder beteekenis die hij in hetzelfde tijdperk ondernam, ze
maakten hem alleen rijker in ondervinding en het stoffelijk voordeel liet zich wachten.
Daarom was hij bij zijn werkzaamheid als uitgever met hart en ziel de belangen van
zijn boekhandel en der boekdrukkerij blijven behartigen. Rusteloos werkzaam,
gevoelde hij behoefte zich boven den gewonen boekhandelaar-debitant te verheffen
en door grondig kennis te nemen van den inhoud der boeken, met raad en daad het
belangstellend publiek bij te staan. Hij begreep volkomen, dat een boekhandelaar
niet alleen de stoffelijke waarde zijner handelsartikelen moet kennen, maar evenzeer
hunne beteekenis en strekking in den tijd waarin zij het licht zien, dat hij zooveel
mogelijk op de hoogte moet zijn van de literatuur der wetenschappen en letteren om
invloed uit te oefenen en met vrucht werkzaam te kunnen zijn. Het natuurlijk gevolg
was, dat zijn debiet zich aanmerkelijk uitbreidde, hetgeen hem aanleiding gaf zijn
magazijn rijker te voorzien dan men te Leeuwarden gewoon was, ook met
buitenlandsche boeken, die hij, wat toen nog zeldzaam was, meermalen direct uit
het buitenland ontving. Ook de drukkerij bloeide door zijn beleid en had volop werk.
S. kon dus met vertrouwen de toekomst te gemoet gaan, en schenen al de
tijdsomstandigheden verre van gunstig door den opstand in België, de algemeene
wapening en den tijdelijken geldnood, ze hielden hem niet terug van zijn voornemen
zich in het huwelijk te begeven met Mejuffrouw Alida Baudina Koopmans, de dochter
van Rinse Koopmans, hoogleeraar bij het Seminarie der Doopsgezinden te
Amsterdam. Het huwelijk werd voltrokken den 29 Maart 1832, en S. heeft het
voorrecht mogen smaken
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meer dan vijftig jaren lang al het lief en leed van een gelukkig huwelijk met zijne
echtgenoote te deelen.
Hoe vreemd het schijne, de gebeurtenissen van 1830 en '31 oefenden weinig of geen
nadeeligen invloed uit op den boekhandel in Noord-Nederland. Het debiet onzer
boeken in de Zuidelijke provinciën was, met uitzondering van eenige schoolboeken,
tot dus verre, mede door den clericalen invloed, van weinig beteekenis geweest. Ook
stonden slechts een paar boekhandelaren, daar gevestigd, in geregelde verbinding
met onzen boekhandel. Het scheen veeleer dat het nieuw opgewekte
nationaliteitsgevoel den moed onzer uitgevers aanwakkerde en aan hunnen
ondernemingsgeest een nieuwen prikkel gaf. Groote en kostbare uitgaven werden in
menigte op touw gezet reeds in de eerste jaren na '301. Eene belangrijke nieuwigheid,
die in den beginne veel aanstoot gaf, was de uitgave der goedkoope
penningmagazijnen, die door vele tijdschriften2

1

2

In de jaren 1830-31 werd de uitgave begonnen o.a. van Becker, Alg. Geschiedenis, Bilderdijk,
Geschiedenis d. vaderlands, Brade, Bouwk. handboek, v. Hengel, Gesch. d. beschaving, J.J.
Hess, Werken, v. Heijningen, Bijbeloefeningen, de Jonge, Gesch. v.h. Nederl. Zeewezen, v.
Kampen, Gesch. van Griekenland en andere werken van denz., Mulder, Leerboek d.
Scheikunde, Overmeer Fischer, Bijdr. tot de kennis v.h. Japansche rijk, nieuwe drukken van
Muntinghe's Geschiedenis d. Menschheid en Niemeijer's Bijbelsche karakterkunde, Roorda
v. Eysinga, Reizen en lotgevallen, Sommer, Tafereel v.h. heelal, v. Straaten, Bouwkundige
werken, Troost, reis om de wereld, Verdam, Werktuigkunde, Verkade, Muntboek. Dit is
slechts eene keuze der belangrijkste werken uit velen.
Iris begon al in 1830, Schull en v.d. Hoop's Bijdragen in 1832, in hetz. jaar het Nederlandsch
Magazijn, in 1834 het Leeskabinet, in 1837 de Gids. De 1e afl. van het Algemeen Noodwendig
Woordenboek der zamenleving verscheen in 1838 waaruit achtereenvolgens werd gedistilleerd
het ‘Noodwendig Woordenboek der zamenleving voor vrouwen,’ en het ‘Woordenboek der
zamenleving in miniatuur uitgave,’ alles door de ijverige Gebr. Diederichs te Amsterdam.
Reeds in 1836 was verschenen de 1e afl. van v.d. Aa's Aardrijksk. Woordenboek d.
Nederlanden.
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en andere periodiek verschijnende uitgaven in goedkoope afleveringen opgevolgd
werden, en die den uitgever-industrieel in het leven riepen, waardoor wel veel lectuur
onder het publiek werd gebracht, maar waardoor ook eerlang de markt dreigde
overvoerd te zullen worden, ten koste van de meer ernstige en degelijke uitgaven.
Intusschen verkeerde men voorloopig nog in de meest gewenschte ‘nationale’
stemming en bleef het publiek niet achter, door zijne verdubbelde belangstelling in
die nationale ondernemingen, den opgewekten geest van den boekhandel te
ondersteunen.
Suringar, zelf geheel van dien geest vervuld1, begreep spoedig van deze gunstige
stemming voor zijne zaak gebruik te kunnen maken. Naar aanleiding van het bekende
werk ‘Neerlands heldendaden ter zee’, dat in 1783, na den slag bij Doggersbank, bij
Van der Plaats te Harlingen, in wekelijks uitkomende bladen was verschenen, vatte
hij reeds in September '31 het denkbeeld op een dergelijk werk uit te geven, maar
dat de Nederlandsche heldendaden te land moest behandelen. Hij stelde zich voor,
dat een dergelijke uitgave thans op algemeenen bijval kon rekenen en met graagte
zou ontvangen worden ‘zoowel door de dapperen die op onze grenzen strijden, als
door de thuis vertoevenden die hunne betrekkingen daar in gedachten volgen.’2 Had
hij zich eerst gevleid den naam van prof. v. Kampen aan het werk te verbinden, de
teleurstelling door diens weigering veroorzaakt werd vergoed toen dr.

1

2

Zelf had hij er in zijne vaderstad toe bijgedragen door de uitgave zijner ‘Liederen voor onze
schutterij en rustbewaarders, door een sergeant bij de vrijwillige schutterij te Leeuwarden’,
en van de ‘Feestzangen vervaardigd door G.T.N. Suringar ter gelegenheid der verloting van
vrouwelijke handwerken, enz. ten voordeele van het vaderland.’ 1831.
Brief van S. aan Prof. v. Kampen van 10 Sept. 1831.
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J. Bosscha, hoogleeraar aan de Militaire Akademie te Breda zich op zijn verzoek
met het werk belastte. Reeds in 1832 verscheen de eerste aflevering van ‘Neerlands
heldendaden te land.’ Zij werd reeds in hetzelfde jaar door nog twee afleveringen
gevolgd en honderden inteekenaren bewezen dat S's verwachtingen niet te hoog
waren gestemd. In 1834 was het eerste deel compleet verschenen en uitverkocht en
een nieuwe druk werd terstond gereed gemaakt. Maar, zooals de schrijver in de
voorrede van dit deel te kennen geeft, de bewerking eischte meer tijd dan men zich
aanvankelijk had voorgesteld ‘en het werk kreeg eenige meerdere uitgebreidheid dan
bij deszelfs eersten aanleg de bedoeling was geweest.’ Zoo gebeurde het dat de 34ste
en laatste aflevering eerst 24 jaren later, in 1856 kon verschijnen. In dien tijd was de
geestdrift van '31 wel wat bekoeld geworden, en het getal inteekenaren tot beneden
de helft geslonken. Was de uitgaaf dus als handelsonderneming minder gelukkig
geslaagd, en als zoodanig een niet gegeringe teleurstelling voor den uitgever,
daartegenover stond de zelfvoldoening een werk in het leven te hebben geroepen,
dat een geheel nieuw onderwerp behandelde, en dat zoowel door den inhoud als door
den vorm hoog bleef aangeschreven. Daarom bleef de uitgave hem lief en dierbaar
en zag hij er ook niet tegen op nog in 1870 een door den schrijver, met hulp van den
heer A. Ising, geheel herziene en verbeterde uitgave van het werk in het licht te
zenden, dat nog steeds als het beste werk over Nederlandsche krijgsgeschiedenis
gelezen en gewaardeerd wordt.
Het thans volgend tijdvak brengt onzen uitgever samen met de sommiteiten in
letteren en wetenschap die toen in ons vaderland den toon gaven: Tollens, van der
Palm, de van der Hoevens, Roorda, da Costa, Kaiser e.a.
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Feith's Gedenkzuil en Bowring's Brieven hadden S. reeds vroeger met Tollens in
directe aanraking gebracht, en Tollens was den broeder van zijn besten vriend W.H.S.
wel genegen, maar bleef voor zijne uitgaven ook eenigszins verbonden aan Immerzeel,
met wien hij ook bevriend was, en die door de goedkoope uitgave zijner gedichten
er niet weinig toe had bijgedragen zijn naam als volksdichter populair te maken.
Maar Immerzeel wilde dit ook wel eens in rekening brengen, en W.H. bleef bij zijn
vriend aanhouden, tot hij eindelijk in het begin van '31 zijn broeder kon verrassen
met het bericht, dat Tollens hem de uitgave zijner ‘Liedjes van Claudius’ had
toegedacht. Een levendige briefwisseling volgde. Tollens schreef o.a:
‘Ik heb een mijner vrienden (den Heer Rochussen)1 die uitmuntend en met
ongemeen veel smaak teekent, wegens een vignet raad gepleegd. Weinige dagen
daarna verraste hij mij met een allerbevalligste groep, waarvan het hoofdbeeldje een
boersche liedjeszanger is, die op een draaiorgel speelt. Ik trok mijn stoute schoenen
aan, en zond de teekening dadelijk aan Velin, met last om die, voor uwe rekening,
zoo mooi te graveren als hij kon ....... Na verschooning gevraagd te hebben voor
mijne zeer arbitraire wijze van handelen moet ik u al verder berigten dat de Heer
Rochussen, niet tevrede met de mij reeds bewezen dienst, mij nog zeven andere
teekeningetjes vereerde, waarvan de onderwerpen aan Claudius zijn ontleend. Dadelijk
kwam het verlangen bij mij op, om ook van deze teekeningetjes ter versiering van
het boekje gebruik te maken. Ik sprak daarover met uwen broeder te Lisse, en hij
hakte den knoop door met te zeggen, dat ik alles

1

De vader van Ch. Rochussen. Dit is waarschijnlijk het eenige uitgegeven werk van dien
kunstenaar.
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maar beschikken en bepalen zou, gelijk ik het wilde, en dat door u in alles genoegen
zou worden genomen’.1
Er werd natuurlijk gaarne genoegen meê genomen; de teekeningetjes werden, om
den spoed te bevorderen, door Velijn en Bendorp gegraveerd, maar de
tijdsomstandigheden waren oorzaak dat de bundel niet vóór 1833 kon verschijnen.
Men herinnert zich het boekdeel; dank de zorg van den uitgever muntte het uit door
keurigen druk. Reeds in het volgende jaar werd een tweede uitgaaf ter perse gelegd,
en sedert bleef de naam van Suringar aan dien van Tollens verbonden.
Tollens, met zijn jongen ijverigen uitgever ingenomen, had er reeds in een zijner
brieven op gezinspeeld, dat het niet onwaarschijnlijk was, dat hij S. eens zou te
raadplegen hebben over eene uitgave zijner verzamelde werken. Maar, ofschoon hij
zelf eigenaar was gebleven van het kopierecht van eenige bundels, Immerzeel was
toch in het bezit van de meeste. Toen deze nu ter goeder ure besloot zijn fonds op te
ruimen2 en de verkooping daarvan in 1835 werd aangekondigd, moest de groote slag
geslagen worden. Na een mondeling en schriftelijk overleg met Tollens werd S. voor
een aanzienlijk bedrag eigenaar van de bundels gedichten waaraan het kopierecht
verbonden was. Tollens schrijft hem terstond na de verkooping: ‘Ik herhaal u dat ik
recht blij ben, dat een en ander in uwe handen geraakt is’, en ‘Ik zag mijn werk in
niemands handen liever dan in de uwe. Het spreekt van zelve, dat ik geen ander doel
heb dan om uw uitzicht op een eventueele complete uitgave van mijne niet afgekeurde

1
2

Tollens aan Suringar, 12 Aug. 1831.
Reeds in 1831 had Immerzeel zijn geheele fonds aan S. te koop aangeboden: ‘Het bestaat
uit 5 à 600 pakken. Het is te koop voor ƒ 40,000 en geen halve cent minder.’ Immerzeel aan
S. Dec. 31.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

120
werken te verwezenlijken. Dit is een afgehandeld punt.’ Daarheen was dus het streven
gericht en het kwam er thans slechts op aan ook meester te worden van een enkelen
dichtbundel, door Immerzeel achtergehouden, en van eenige vroeger uitgegeven
gelegenheids- en andere gedichten. Maar ook daarin slaagde S. spoedig naar wensch,
waarbij hij in niet geringe mate den steun van den dichter zelven mocht ondervinden.
Was hij alzoo verzekerd van het uitsluitend bezit van Tollens' dichtwerken, den
15 October 1839 werd daaromtrent door dichter en uitgever eene overeenkomst in
optima forma aangegaan. Bij deze overeenkomst stond Tollens den vollen en vrijen
eigendom zijner werken, voor zoover deze niet reeds door aankoop eigendom waren
van S., aan Suringar op bepaalde voorwaarden af, daarbij ook zijne ‘laatste en
eventueel na te laten gedichten’, en verbonden zich beiden hunne wederzijdsche
verplichtingen voor hunne respectieve erven of rechtverkrijgenden verbindend te
maken. In deze overeenkomst worden met name genoemd de bundels ‘Dichtbloemen
bij de naburen geplukt’ en ‘Verstrooide gedichten’, die reeds ter perse waren en in
1839 en '40 verschenen. Daarop volgde in 1843 de geïllustreerde uitgave van ‘De
overwintering op Nova Zembla’ met een voorwoord van G.T.N.S., in 1844 de uitgave
van ‘Philemon’, met vignetten van Ch. Rochussen1, in 1848 de ‘Laatste gedichten’
waarvan een tweede deel in 1853 het licht zag, eindelijk, kort voor het overlijden
van Tollens in 1855, de bundel ‘Nalezing, onuitgegeven en verspreide gedichten.’
In dezen laatsten bundel werden eenige gedichten opgenomen uit een verzameling
‘Onuitgegeven

1

Zij werd gedrukt bij A.D. Schinkel te 's Gravenhage. Deze legende, eene vertaling naar
Langbein, was vroeger, alleen voor vrienden, in 50 exempl. gedrukt. Brief van T. aan S. 23
Sept. 1825.
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gedichten’ die meerendeels gelegenheidsgedichten bevatte en ten behoeve van de
vrienden door S. op verzoek van T. ‘als handschrift’ op losse blaadjes was gedrukt
om ze tegen nadruk te beveiligen.1
Behoeft het herinnerd te worden, dat al deze bundels, waarbij zich gedurig
herdrukken der vroegeren voegden, den gevierden dichter nog meer populair maakten
en dat het debiet hier te lande met iedere uitgave toenam. Maar ook in de Vlaamsche
provinciën in België, waar zich eene beweging ten gunste der moedertaal begon te
vormen, trokken zij de bijzondere aandacht. En daar de prijzen der hollandsche
boeken, toen, nog meer dan thans, de krachten der zuidelijke broeders te boven
gingen, en er geen tractaat bestond, zag men weldra te Antwerpen van al de bundels
goedkoope nadrukken verschijnen. Tollens en zijn uitgever ergerden zich niet weinig
over die ‘onbeschaamdheid,’2 zooals T. het noemt, maar zij konden zich alleen bepalen
tot het zooveel mogelijk beletten van den invoer dier nadrukken hier te lande, waartoe
zelfs de hulp van al de officieren van justitie, bij circulaire van den officier van justitie
te Leeuwarden van 31 Jan. 1848, werd ingeroepen. Daarbij trachtte S. het kwaad te
voorkomen door den prijs der vroeger verschenen bundels, wanneer deze te zamen
werden genomen, te verminderen.3

1
2

3

Enkele dezer gedichten waren vroeger nagedrukt .oen T. ze op eigen gelegenheid liet drukken.
Ook later toen T.o.a. aan S. schreef: ‘Ik wil u, mijn vriend, er niet onbewust van laten, dat
men te Antwerpen reeds bezig is met den nadruk van de laatste gedichten. Men heeft
(waarschijnlijk de nadrukker van Dieren zelf) de onbeschaamdheid, mij een Antwerpsch
Handelsblad te zenden, waarin deswegens een pompeuse annonce voorkomt, en waarin onder
anderen gezegd wordt, dat zelfs een Hollandsch schrijver, Alberdink Thijm, dat nadrukken
regtvaardigt. Wel bekome het hem!’ T. aan S. 11 Nov. 1848.
De prijs der toen verschenen 10 deelen was ƒ40.50 en werd tijdelijk verminderd op ƒ20. Reeds in 1842 waren, om dezelfde reden, de toen verschenen 9 dln. voor minderen prijs
aangeboden.
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Die maatregel verhinderde evenwel niet, dat ook het Nederlandsche publiek met
verlangen naar een min kostbare uitgave begon uit te zien, en weldra daarop een
zekere aanspraak meende te mogen doen gelden. Toch moest het nog eenige jaren
duren vóór aan dat verlangen werd voldaan. Wel had S. zelfs sedert jaren het
voornemen tot eene dergelijke uitgave gekoesterd, maar velerlei bezwaren hadden
de uitvoering steeds verhinderd. Eindelijk werd in 1853, in overleg met Tollens, het
plan vastgesteld, en kon in het begin van 1855, het eerste deel der goedkoope uitgave
in postformaat, der ‘Gezamenlijke dichtwerken’ het licht zien. De andere deelen
volgden in korte tusschenpoozen en de dichter kon nog tot voor een gedeelte van het
tiende deel zelf de proeven nazien, maar schreef toen aan S.:
‘Ik zal gaarne, mijn vriend, blijven voortgaan met het nalezen en mede corrigeren
der drukproeven, zoolang mijne afnemende krachten het zullen gedoogen. Kan ik
dat niet meer, dan zal ik er u bericht van doen toekomen en alle verdere zorg aan u
overlaten.’
Zoo geschiedde het ook spoedig1. De laatste deelen verschenen in 1857. De dichter
was op 21 Oct. 1856 overleden.
De uitgave was aangekondigd als: ‘Laatste door den auteur zelven herziene en
verbeterde uitgaaf, met vignetten en titelvignetten in houtsneê, geteekend door
Rochussen en gesneden door Vermorcken; vóór het werk het portret van den dichter,
naar de jongste daguerreotype door Sluijter in staal gegraveerd, met facsimile der
naamteekening2.’ Zij voldeed aan aller verlangen, en kon toen met recht gezegd
worden in werkelijk gevoelde behoefte te voorzien. Zij

1
2

Zie voorbericht van G.T.N.S. voor het 12e dl. der Gezamenlijke Dichtwerken.
De prijs der 12 dln. was ƒ15.- gebonden ƒ18.-
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werd bij duizenden exx. verkocht, en bleef, ook door haar nette uitvoering, de gezochte
uitgave van Tollens' werken.1
Bekend en spreekwoordelijk is geworden de bijzondere gehechtheid van Suringar
aan zijne uitgave van Tollens' werken. Het was niet alleen om het belangrijke
stoffelijke voordeel aan deze uitgave verbonden, dat hij ze met voorliefde koesterde.
‘Men duide het den uitgever van de werken des vereerden dichters niet euvel, dat
hij, bij de bestaande aanleiding, onwillekeurig aan het gevoel van ingenomenheid,
hoogschatting en bewondering, dat hem bezielt, heeft lucht gegeven.’ Aldus in het
voorbericht voor de ‘Nalezing’ waarmede hij zich nog op verzoek van T. had belast,
en hij kon niet nalaten daarbij zijne erkentelijkheid uit te spreken ‘voor het vertrouwen
en de vriendschap, waarmede de waardige T. hem, nu reeds gedurende meer dan het
vierde eener eeuw vereerd heeft.’ Dat vertrouwen in zijn uitgever toonde Tollens
herhaaldelijk, zoowel waar het gold de stoffelijke belangen zijner uitgaven, als
wanneer hij zijne belangstelling te kennen gaf in het oordeel van Suringar over de
keuze der gedichten, de gedichten zelve, de correctie, enz. ‘Al kan ik niet altijd van
uwe meest zeer juiste aanmerkingen gebruik maken, verzoek ik u echter dringend,
daarmede te willen voortgaan, al ware het alleen omdat zij mij aanleiding tot nadenken
geven. Meer dan eens heb ik er ook reeds, zoo als gij zult gezien hebben, gebruik
van gemaakt’,2 en later: ‘Castigeer ook vooral mijn proza hier en daar, want ik heb
de reputatie van voor de pers zeer

1

2

De zuidelijke broeders hadden, kort na het overlijden van T., het voornemen opgevat tot een
tweeden nadruk der gezamenlijke werken, maar door eene overeenkomst met den uitgever
werd dit voornemen door S. verijdeld.
T. aan S. 18 Oct. 1838.
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slecht en stijf proza te schrijven’1, en in dienzelfden geest wordt de correspondentie
voortgezet, zooals wij zagen, tot kort vóór het overlijden van Tollens. Nog bij het
leven des dichters had S. zich gaarne met Warnsinck, des Amorie van der Hoeven
en anderen vereenigd tot het oprichten van het bekende Tollens-fonds, en toen later,
in 1858, de firma P.M. van Cleef Jr. te Hilversum het waagde een bundel vroegere
gedichten van Tollens uit te geven, die de dichter in zijne gezamenlijke werken niet
had willen opnemen, omdat hij ze zelf ‘prulwerk van zijne jeugd’ achtte, voelde S.
zich geroepen de aandacht der erven van Tollens op dezen nadruk te vestigen en als
getuige op te treden in het proces door dezen tegen den nadrukker gevoerd.2 In eene
uitvoerige memorie verdedigde hij de rechten van den dichter op zijne werken, geheel
in den geest van zijn vereerden vriend.3 Diezelfde gevoelens van vereering en
erkentelijkheid bezielden hem nog in 1870 toen hij een voorwoord schreef voor de
volksuitgave van Tollens' werken in één deel. Met zelfvoldoening herdenkt de uitgever
‘de duizenden en tienduizenden gedichten’ van den geliefden volksdichter door hem
en anderen verspreid, en kan hij het niet genoeg waardeeren, dat deze uitgave opnieuw
in eene behoefte blijkt te voorzien ‘van

1
2
3

T. aan S. 8 Sept. 1839.
Zie Nieuwsblad v.d. boekhandel van 18 Febr., 1 en 23 Mei 1858.
Tollens had kort voor zijn overlijden den uitdrukkelijken wensch te kennen gegeven, dat
later geene onuitgegeven gedichten van hem zouden worden gedrukt, en geene anderen dan
die in de ‘Gezamenlijke dichtwerken’ waren opgenomen. Den 9 Oct. '56, dus 12 dagen voor
zijn overlijden, schreef hij daarover nog aan S. en voegde daarbij ‘Ten aanzien der uitgaven
van Nagelaten geschriften en gedichten ben ik het met mij zelven nog niet eens. Op een ander
uitgever echter, hoe estimabel ook, zou waarschijnlijk, om meer dan eene reden, geen acht
gegeven worden.’ Zooals men weet, is sedert geen enkel nagelaten gedicht van T. uitgegeven.
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de Nederlandsche natie voor wien de dichter meer dan vijftig jaren de lust en de
liefde was.’1
Met Tollens was, in het tijdvak na 1830, van der Palm, door zijne uitlegkundige
geschriften van den bijbel en vooral door zijne kanselredenen, de meest populaire
schrijver in Nederland. Zijne werken werden in grooten getale verkocht en gelezen
door predikanten, studenten en leeken. Toen nu in 1833 het kopierecht van v.d. Palm's
Salomo, waarvan in 1825 nog een tweede druk was verschenen, die ook al uitverkocht
was, op de fondsverkooping van de wed. Allart te Rotterdam zou geveild worden,
was Suringar's aandacht daarop gevestigd. Hij kende het werk en het was hem
voorgekomen, dat het wel hoogelijk gewaardeerd werd door mannen van professie,
maar te weinig bekend was bij het overige beschaafde publiek, waarvoor het toch
eigenlijk door den schrijver bestemd was. Voor een vrij aanzienlijk bedrag werd hij
kooper, en gelukkig met zijn koop trok hij terstond naar Leiden om den schrijver
daarvan mededeeling te doen. ‘De heuschheid met welke ik door den waardigen
grijsaard ontvangen werd, maakte een onuitwischbaren indruk op mij. 's Mans
ingenomenheid met mijn voornemen het werk te herdrukken, was zoo groot, dat hij
de aankondiging daarvan beantwoordde met de toezegging om aan deze nieuwe
uitgave een achtste deel toe te voegen, waarin ook de tot dusverre niet behandelde
Spreuken zouden worden bewerkt.’2
Meer dan voldaan zette hij zich terstond aan het werk, stelde een prospectus op,
waarin vooral op de waarde van het werk als Huisboek werd gewezen, en met een
woord de belofte van het vervolg werd medegedeeld. V.d. Palm

1
2

Woorden van N. Beets in de voorrede aangehaald.
HS. aanteekening van G.T.N.
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had de geheele correctie der zeven deelen aan S. toevertrouwd, die zelf dien arbeid
aanvaardde. Slechts een enkel maal kreeg hij aanleiding om gebruik te maken van
de vrijheid, hem door den schrijver gegeven, om, waar eenige twijfel bestond over
de juistheid van den tekst, zijne beslissing te vragen. De zeven deelen zagen het licht
in de jaren 1834-37. Van der Palm was met de uitgave bijzonder ingenomen en
erkende dankbaar, dat het werk door het initiatief van Suringar een nieuw leven had
ontvangen, terwijl de uitgever voor zijn krachtig optreden meer dan ruim beloond
werd daar het werk voortaan in bijna alle protestantsche familiën eene plaats als
huisboek had ingenomen.
Het eerste vervolg, dat een gedeelte der Spreuken bevatte, verscheen in 1838, het
slot kon eerst, door de zwakheid van den hoogbejaarden auteur, na zijn overlijden,
in 1841 het licht zien, bezorgd door zijn kleinzoon N. Beets.
Terwijl men nog bezig was met het drukken van de Spreuken had van der Palm
het plan gevormd tot een nieuwe uitgave van al zijne leerredenen ‘gerangschikt naar
den aard der daarin behandelde stoffe’ en deed het eerst aan S. het voorstel ook deze
uitgave te ondernemen. De bezwaren waren niet gering, want daarvoor was het noodig
het kopierecht machtig te worden van de bundels bij Blussé te Dordrecht verschenen,
waarvan de auteur dit recht had afgestaan, en voorts de aankoop van eenige honderden
deelen door Du Mortier te Leiden uitgegeven, maar waarvan het kopierecht nog aan
v.d. Palm toebehoorde. S. bedacht zich niet; aangemoedigd door den goeden uitslag
van den Salomo, en met den geest en den smaak van ons lezend publiek te rade
gaande, zag hij licht in de onderneming en nam het voorstel met beide handen aan.
Maar toen hij nu, in October 1839, met geen gering offer eigenaar
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was geworden van de bundels van Blussé, ontving hij reeds in Nov. het volgend
schrijven:
Geachte Heer en Vriend,
Meermalen gebeurt het, wanneer projecten tot de uitvoering naderen dat dan eerst
de zwarigheden zich openbaren. Zoo gaat het mij met betrekking tot onze
overeenkomst omtrent den afstand mijner gedrukte leerredenen; gewichtige
bedenkingen, daartegen bij mij opgekomen, nopen mij U Ed. instantelijk te verzoeken
mij van mijn gegeven woord te ontslaan, gelijk ik het wederkeerig U doe, verbindende ik mij echter om gedurende mijn leven aan niemand dan aan U.E. die
kopy af te staan, en U.E. het recht toekennende om na mijn overlijden, des begeerende,
die kopy als nog te aanvaarden.
Leiden, 11 Nov. 1839. Uw vriend
J.H. van der Palm.
De uitgever aarzelde geen oogenblik aan het verlangen van den hoogbejaarden auteur
te voldoen. Was de teleurstelling aanvankelijk groot, spoedig werd zij vergoed, want
nog voor het einde der maand schreef v.d. Palm, dat de zwarigheden uit den weg
waren geruimd, en dat hij zich terstond met de schifting en redactie der leerredenen
zou bezig houden. Dit was de laatste bezigheid van van der Palm. Hij overleed den
8 Sept. 1840, en nog geheel onder den indruk van dit overlijden, door geheel
Nederland gevoeld, werd nog vóór het einde van het jaar door S. een daaraan
beantwoordend, door hem zelven opgesteld, Prospectus verspreid van een ‘geheel
nieuwe en min kostbare uitgave van al de leerredenen van van der Palm, die in 16
deelen zou verschijnen en niet minder dan twee honderd leerredenen van den geliefden
leeraar zou bevatten door
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hem zelven gerangschikt naar den aard der daarin behandelde stoffe, en voor den
druk gereed gemaakt.’
Buitengemeen was het succes dat aan deze uitgave te beurt viel. Het eerste deel
verscheen in het volgend jaar en S. kon met recht in het uitvoerige door hem
opgestelde voorbericht getuigen, dat zijn vertrouwen op de onderneming niet was
teleurgesteld. ‘De breede lijst van (meer dan 1000) inteekenaren, voor dit deel
geplaatst mag daarvan ten waarborg verstrekken, gelijk zij tevens de aangename
overtuiging bevestigt, dat de prijsstelling op waarlijk goede boeken aan de
Nederlandsche natie nog niet vreemd is, en bij degelijke ondernemingen in het vak
van den boekhandel nog met goed gevolg op den bijval des publieks te rekenen valt.’
De uitgave werd met kracht voortgezet; het 16e of laatste deel verscheen in 1845,
terwijl in 1843 een bundel van drie onuitgegeven leerredenen verschenen was voor
de bezitters der vroegere drukken. Het debiet bleef aanhouden, in die mate zelfs, dat
de zeer aanzienlijke oplaag der eerste deelen spoedig uitverkocht was, en deze op
nieuw moesten gedrukt worden. In 1851 werd een nieuwe inteekening geopend om
de aanschaffing der kostbare uitgave1 gemakkelijk te maken. Ook deze werd nog wel
met belangstelling ontvangen, maar het viel niet te ontkennen dat allengs, door de
beweging op letterkundig en godsdienstig gebied, de behoefte aan stichtelijke lectuur
en de smaak eene wijziging hadden ondergaan die v.d. Palm's geschriften wel wat
op den achtergrond brachten. Trof het S. als uitgever in de eerste plaats, niet minder
leed deed het hem als groot vereerder en bewonderaar van v.d. Palm's talenten

1

De prijs der 16 dln. voor de uitg. in gr. 8vo was oorspronkelijk bij inteekening ƒ 36-, buiten
int. ƒ 43.20, voor die in klein formaat ƒ 24 en ƒ 28.80. De prijs van Salomo, 9 dln. was oorspr.
ƒ 30.50, later ƒ 20.
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en godsdienstigen zin. Hij moest later nog eens de belangstelling inroepen voor zijn
geliefden auteur door de uitgave van een paar bloemlezingen, die onder de titels van
‘Godsdienstige overdenkingen, stichtelijk huisboek zamengesteld uit de leerredenen’
en ‘Salomo's spreukenschat, den Christen een licht op den levensweg,’ beiden op
zijn verzoek door dr. J.A. Lamping samengesteld, in 1865 het licht zagen.
Diezelfde piëteit voor zijn auteur had S. reeds vroeger genoopt uit het fonds van
van der Hey te Amsterdam het kopierecht en de voorhanden deelen van v.d. Palm's
‘Verhandelingen en Redevoeringen’, in 4 deelen, aan te koopen. In 1846 werd daaraan,
in overleg met N. Beets, een vijfde deel toegevoegd, uit de onuitgegeven en verspreide
verhandelingen en losse geschriften samengesteld. Ook deze uitgave werd nog met
veel belangstelling ontvangen, maar daar de vorm niet meer aan de eischen van den
tijd beantwoordde, zorgde de onvermoeide uitgever voor een nieuwe uitgave der vijf
deelen in behagelijker vorm, die onder den titel van ‘Oratorische werken’ van J.H.
van der Palm in 1855 zijne pers verliet1.
Tot den letterkundigen kring te Rotterdam2 behoorde ook de remonstransche predikant
Abraham des Amorie van der Hoeven, om zijn buitengewone kanselgaven door het
geheele land bekend. Sedert 1827 te Amsterdam als hoogleeraar van het
Remonstrantsch Seminarie gevestigd, bleef de vriendschapsbetrekking met W.H.
Suringar ook daar

1

2

In 1845 gevoelde de familie v.d. Palm zich verplicht, uit achting voor S., hem v.d. Palm's
aandeel in den Bijbel voor de jeugd en het geheele kopierecht van de Bijbelvertaling aan te
bieden; maar S. vond het bod van den oorspronkelijken uitgever, de firma D. Du Mortier,
zóó voldoende, dat hij de familie aanraadde daaraan gevolg te geven, hetgeen ook geschiedde.
Zie hierboven bldz. 109.
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voortduren, die nog inniger werd, toen ook W.H. zich later te Amsterdam metterwoon
vestigde. Reeds in het begin van 1830 had v.d. Hoeven er zich over uitgelaten, dat
hij bezig was een groot werk te schrijven over de geschiedenis der
kanselwelsprekendheid en met de aanbeveling van zijn broeder waagde S. het, in
een brief, zich daarvoor als uitgever aan te bevelen. Het antwoord luidde: dat het
werk nog niet voor de pers gereed was, en dat, als het gereed zou zijn, v.d. Hoeven
zich verplicht achtte het eerst aan te bieden aan de Wed. Allart, met wie hij door
familiebetrekking eenigszins verbonden was, en die ook zijne vroegere geschriften
had uitgegeven. ‘Maar mogt ik met deze geene gewenschte overeenkomst kunnen
treffen, dan zou ik mij verplicht vinden naar een anderen uitgever uit te zien, en
voorzeker zou uwe pers, die zich door groote keurigheid en netheid aanbeveelt, dan
boven menige andere bij mij den voorrang hebben’1. Toen nu de Wed. Allart in 1833
den boekhandel verliet, en S. uit haar fonds de werken van v.d.H. had aangekocht,
schreef v.d.H. reeds 12 Sept. van hetzelfde jaar aan S.: ‘Ik hoop dat men nog dezen
winter met den druk van het eerste deel zan kunnen beginnen.’ Het is bekend, dat
het bij dit voornemen gebleven is, maar de teleurstelling voor den uitgever werd
spoedig vergoed, toen de hoogleeraar ‘op veler wensch’ besloot een bundel
leerredenen in het licht te geven die in 1835 bij S. het licht zag. Die bundel werd met
veel belangstelling ontvangen, ook om den in dien tijd bijzonder verdraagzamen
geest tegenover de andere protestantsche kerkgenootschappen, die er in doorstraalde.
Terwijl deze bundel nog ter perse was, kwam v.d. Hoeven tot S. met het voorstel
zich te belasten met de uitgave van het

1

V.d. Hoeven aan S. 30 Juli 1830.
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Gedenkschrift van het tweede eeuwfeest van het Seminarie der Remonstraten, dat
den 20 Oct. 1834 te Amsterdam was gevierd. ‘Verschillende uitgevers hebben mij
terstond met aanzoeken bestormd, en daaronder twee, die hier woonachtig en leden
der gemeente zijn, van welke ik moeielijk heb kunnen los komen. Ik heb mij echter
niet laten overreden, en verklaard, dat ik mij in de eerste plaats tot U zou wenden,
onder deze bepaling nochtans, dat, wanneer de uitgave door U geschiedde, de druk
door U zou worden toevertrouwd aan den Heer Spin, die lid onzer gemeente is, en
de cantate (van Tollens), benevens al de circulaires, kaartjes, enz. voor het feest heeft
gedrukt’1. Suringar nam de voorwaarden volgaarne aan, en daar het hier een vrij
kostbare uitgave gold, werd een prospectus opgesteld, met de gebruikelijke
uitnoodiging tot inteekening op het werk. Met den druk werd in 1836 een begin
gemaakt, maar de velerlei beslommeringen van den schrijver waren oorzaak dat het
werk eerst in 1840 het licht kon zien. Was toen de belangstelling in de feestviering
nog al verminderd, het boek trok toch de aandacht, zoowel door den inhoud als door
de bijzonder fraaie uitvoering, waarin men den uitgever van Feith's Gedenkzuil kon
herkennen.
Intusschen had de uitgave der leerredenen er niet weinig toe bijgedragen v.d.
Hoeven, nog meer dan vroeger, als kanselredenaar populair te maken, waardoor hij
ook in die dagen de aangewezen man was geworden om bij andere feestelijke
gelegenheden het officiëele woord te voeren. Nauwelijks uitgesproken werden enkele
van die redevoeringen door de zorg van den uitgever in grooten getale gedrukt en

1

v.d. Hoeven aan S. 1 Nov. 1854.
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verspreid en met graagte ontvangen, waardoor v.d.H. zich gemakkelijk liet bewegen
een aantal vroeger door hem gehouden redevoeringen in een boekdeel te vereenigen,
dat mede in 1845 door S. werd uitgegeven. Te meer was v.d.H. daartoe genegen
omdat in 1843 een tweede druk van den bundel leerredenen was noodig geworden,
die in 1847 door een tweeden bundel gevolgd werd. In hetzelfde jaar trok nog de
bijzondere aandacht het geschrift: ‘Eenheid in het noodige, vrijheid in het
twijfelachtige, in alles de liefde’, dat, in 1848 herdrukt, de gemoederen lang bezig
hield en zooveel instemming als bestrijding ondervond.
Uit het fonds van Allart was S. eigenaar geworden, behalve van andere kleinere
geschriften van v.d. Hoeven, ook van zijn ‘Johannes Chrysostomus, voornamelijk
beschouwd als een voorbeeld van ware kanselwelsprekendheid’, waarmede hij zich
bereids in 1829 naam had gemaakt. Niet weinig was de hoogleeraar gevleid toen S.
hem omstreeks '50 uitnoodigde een nieuwe uitgave daarvan gereed te maken. ‘Ik
besloot mijne verhandeling, behoudens eenige kleine verbeteringen, onveranderd te
laten. Daarentegen zijn de aanteekeningen aanmerkelijk vermeerderd, en, zoo ik
nederig vertrouwen durf, hier en daar verbeterd en verrijkt’1. De nieuwe uitgave
verscheen in 1852 bij gelegenheid van de herdenking van v.d. Hoeven's aanvaarding
van het hoogleeraarsambt vóór 25 jaren en werd door hem opgedragen ‘aan alle
voormalige en tegenwoordige toehoorders zijner lessen over de gewijde
kanselwelsprekendheid.’ Eindelijk volgde daarop nog in hetzelfde jaar een vernieuwde
uitgave van de ‘Bijbelsche

1

Voorberigt voor de herziene uitg. van Joh. Chrysostomus.
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landschappen’, bestaande in eene verzameling van 96 Engelsche staalgravures, met
tekst van v.d. Hoeven, in 1833 door Beijerinck te Amsterdam uitgegeven, en uit
diens fonds door S. onlangs aangekocht.
Was dit v.d. Hoeven's laatste werk voor S., de vriendschappelijke betrekking, die
zich voortdurend sedert '30 in levendige briefwisseling uitte, hield daarmee niet op.
Herhaaldelijk gaf v.d. Hoeven zijn ‘hooggeschatten vriend’ een goeden raad, wanneer
deze zijn oordeel vroeg over het uitgeven van vertalingen, of beval hij zelf jonge
auteurs, zoo als eens F.J. Domela Nieuwenhuis, bij hem aan. Nog twee maanden
vóór zijn overlijden schreef hij hem uitvoerig over Larive's ‘Kunst van declameren’
waarvan S. eene vertaling wilde bewerken en uitgeven, die ook een paar jaar later
verscheen. Maar dat was ook de laatste brief aan zijn uitgever. Hij overleed op 29
Juli 1855. De uitgever had zich met velen gevleid de lang verwachte ‘geschiedenis
der kanselwelsprekendheid’ nog voor de pers gereed te vinden; de teleurstelling was
des te grooter, toen het bekend werd dat de overledenene de beschikking had genomen,
dat al zijn nagelaten geschriften vernietigd moesten worden. Toen vormde S. terstond
het plan de nog niet verzamelde gelegenheidsleerredenen, redevoeringen en kleinere
geschriften van den geliefden redenaar in een bundel te vereenigen en als een
aandenken van hem, aan het Nederlandsche publiek aan te bieden. De bundel
verscheen in 1856, o.d. titel: ‘Verspreide geschriften, voorafgegaan door een woord
ter nagedachtenis van den ontslapene door M. Cohen Stuart.’
Maar v.d. Hoeven's ingenomenheid met zijn uitgever bepaalde zich niet tot
hemzelven, hij droeg die ook over op zijne zonen. Daaraan had S. het te danken dat
de oudste zoon, Abr. des Amorie van der Hoeven jr., sedert
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kort Remonstrantsch predikant te Utrecht, in 1845 zijne merkwaardige ‘Herinneringen
aan mijne academiereis in 1843’ aan zijne persen toevertrouwde. Het werk maakte
grooten opgang zoowel hier als in Duitschland, waar het terstond in Duitsche vertaling
werd uitgegeven, en beloofde den jongen auteur een schitterende toekomst. Des te
meer trof zijn kort daarop, in 1848, gevolgd overlijden. De slag werd door het geheele
land diep gevoeld en betreurd. Op veler verlangen werd, terstond na zijn overlijden,
zijne in 1847 in de Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie verschenen
verhandeling ‘De godsdienst het wezen van den mensch’, door S. herdrukt, maar
bovenal welkom was in 1849 de verschijning zijner ‘Nagelaten leerredenen,
voorafgegaan door een levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns
vaders.’ Nog in hetzelfde jaar was daarvan een herdruk noodig, een 3de druk in 1856.
Met niet minder belangstelling werd de bundel ‘Proza en poëzij’ in 1850 ontvangen,
eveneens door den vader bezorgd. Bij die gelegenheid gevoelde S. behoefte ook van
zijne bijzondere sympathie voor den zoon en van zijne erkentelijkheid jegens den
vader te getuigen. Hij zond hem een zilveren beker met toepasselijk opschrift, en
een begeleidend woord in dichtmaat, waarin hij zijn gemoed lucht geeft.1
De blijvende belangstelling in de werken van den jongen van der Hoeven deed S.
later besluiten, eene minder kostbare uitgave daarvan te bezorgen, die onder den

1

Dit gedicht is gedrukt en draagt tot opschrift: Ten geleide van een zilveren beker, met het
inschrift: ‘In korten tijd volmaakt geworden, heeft hij lange tijden vervuld,’ den hoogleeraar
Abm. des Amorie van der Hoeven, ter gedachtenis van zijnen zoon Abraham, aangeboden
den 20 Maart 1850.
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titel: ‘Geschriften’ in drie deelen in het zoogenaamde Tollensformaat1 in 1857 het
licht zag.
Ook de tweede zoon van v.d. Hoeven, Martinus, hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid
te Amsterdam, gaf de enkele kleine geschriften die hij openbaar maakte bij S. uit,
en toen de jongste zoon Cornelis in 1861 overleed, mocht S. zich belasten met de
uitgave van de ‘Poëtische nalatenschap van een jeugdig ontslapene, met een voorberigt
van M. Cohen Stuart’2.
Nog altijd verkeeren wij in hetzelfde tijdvak na 1830, waarin onze uitgever zijn
grootste kracht ontwikkelde, de meeste betrekkingen met auteurs aanknoopte en met
zijne mede-uitgevers om het hardst wedijverde de leergierigheid van het
Nederlandsche publiek niet alleen te voldoen, maar ook steeds op te wekken. Die
wedijver vertoonde zich dikwijls niet het minst op de fondsveilingen waar wij S.
reeds belangrijke aankoopen zagen doen. Het rijke fonds van de wed. Allart waaruit
hij v.d. Palm's Salomo had gekocht, leverde hem ook voor een aanzienlijk bedrag
het kopierecht en den voorraad enz. van Borger's ‘Leerredenen’, waarvan in 1825
reeds een 4de druk verschenen was. In 1839 was een 5de druk noodig en in 1846 achtte
S. het nog een goede zaak een 6de, minder kostbare, uitgave ter perse te leggen. Uit
de fondsen van Immerzeel, Oomkens en anderen werd hij eigenaar van de dichterlijke
werken van O.Z. van Haren, Feith, Boxman, van Muntinghe's Geschiedenis der
menschheid, van Schröder Steinmetz, Alge-

1

2

Zoo noemde hij het formaat zijner goedkoope uitgave van Tollens' werken in 12 dln., die in
het zelfde jaar compleet verschenen was. In hetzelfde formaat werden ook uitgegeven v.d.
Palm's oratorische werken.
Cornelis vertaalde vroeger voor S. de twee laatste deelen van Perthes Leven, en leverde
menige bijdrage aan de Bibliotheek v.h. huisgezin.
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meene en Eerste grondbeginselen der aardrijkskunde, van Uilkens, Volmaaktheden
van den Schepper, waarop wij terugkomen, en vele anderen, alle met het doel daarvan
later herdrukken of nieuwe bewerkingen uit te geven. Uit het fonds van den Hengst
kocht hij, ook in 1833, met andere werken van Bilderdijk, ook diens ‘Ondergang der
eerste wereld’, dat in 1820 in een kostbaar gr. 8vo. boekdeel verschenen was, en
waarvan nog slechts weinige exx. voorhanden waren. Terstond werd door S. een
goedkoope herdruk aangekondigd ‘gezuiverd van vele drukfouten en met een
inhoudsopgave voorzien’ (van de hand van mr. H.J. Koenen), en nog vóór deze in
1834 het licht zag, mocht de uitgever zich geluk wenschen met eene vooruitbestelling
van ruim 1200 exx. Het was naar aanleiding dezer uitgave dat Is. da Costa den 9
April 1839 een uitvoerig schrijven aan S. richtte met het voorstel den cursus dien hij
in het afgeloopen jaar te Amsterdam over Bilderdijk's Epos gehouden had, bij wijze
van doorloopende aanteekening, en met eenige excursiën, bij eene nieuwe uitgave
van het dichtstuk in het licht te geven. Het debiet van Bilderdijk's gedichten was in
de laatste jaren niet vooruitgegaan en da Costa was nog niet de dichter der ‘25 jaren’;
daarbij verschilde hij nogal in richting van S. en diens vrienden. Van daar een
oogenblik aarzeling, te meer daar te uitgave nog al kostbaar beloofde te worden, en
het besluit het publiek te polsen door een prospectus en inteekenlijst. Ofschoon de
prijs niet te laag werd gesteld bleek de inteekening weldra voldoende te zijn, maar,
hetzij da Costa nog niet geheel met zijn werk gereed was, hetzij de druk op andere
wijze vertraging ondervond, de eerste aflevering verscheen niet vóór 1845, onder
den titel: ‘Bilderdijk's Epos, of de vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste
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wereld, uitgegeven met aanteekeningen, varianten en verhandelingen door Is. da
Costa’ en het geheele werk werd eerst in 1847 afgeleverd. Toen schreef da Costa
aan Suringar:
‘Ik heb met genoegen Uwe verplichtende letteren met het ingesloten blijk van
oplettendheid te mijwaart ontvangen. Ik verheug mij met U, dat wij eindelijk de
haven bereikt hebben, en van harte wensch ik U toe, dat de verspreiding op den duur
eenigermate in evenredigheid moge komen met de moeite en kosten, door U aan
deze uitgave besteed. In allen gevalle is het nu een geheel geworden, dat voor velen
eenige belangrijkheid hebben kan. Ik blijf uw denkbeeld, ook uit een typographisch
oogpunt zeer toejuichen, gelijk ik het ook dadelijk aangenomen heb, om de Bilderdijk
en Goethe onder de verhandelingen op te nemen. Het verheugt mij zeer, dat
bepaaldelijk ook deze laatste U eenig genot en stichting hebbe kunnen geven. Dit is
toch wel met betrekking tot deze uitgave mijn hoofddoel geweest, en ik zoude van
geen materieele bijkomstigheden ooit gerept hebben, indien in dezen mijn hart en
mijn maatschappelijke positie in meerdere overeenstemming hadden gestaan. Heb
nu nogmaals ten slotte mijnen dank voor de kiesche wijze, waarop UEd. zich jegens
mij gekweten heeft. Ik ben volkomen voldaan.’
Talrijke andere uitgaven komen nog in hetzelfde tijdvak voor. Is het noodig te
herinneren, dat al de philantropische geschriften van W.H. Suringar door zijn broeder
werden uitgegeven? Zij dagteekenen reeds van het eerste jaar zijner vestiging. De
oude vriend van Halmael ging voort zijne tooneelstukken en andere werken aan zijne
persen toetevertrouwen. Ook met den ouden vriend Taco Roorda, sedert 1828
hoogleeraar te Amsterdam, sedert 1835 te Delft, werd de betrekking hernieuwd. In
1835 verscheen bij Suringar diens

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

138
‘Ontwikkeling van het begrip der philosophie’, in 1841 de ‘Proeve van Javaansche
poëzy’, in 1849 de veel gelezen en besproken ‘Zielkunde’, waarvan reeds in 1850
een tweede druk noodig was, in 1852 het niet minder besproken werk ‘Over de deelen
der rede enz.,’ dat in 1855 een tweeden, in 1864 een derden druk beleefde, terwijl
in 1858 door S. een nieuwe druk bezorgd werd van de Grammatica Arabica, waarvan
het kopierecht door hem uit het fonds van Luchtmans was aangekocht. In 1836 werd,
te zamen met de Gebrs. van Cleef te 's-Gravenhage, de kostbare uitgave ondernomen
van den ‘Cursus over de waterbouwkunde’ van zijn zwager F. Baud. Daarbij voegden
zich de uitgave van groote en kleinere geschriften van den hoogleeraar Pareau te
Groningen, van S.K. en U.W. Thoden van Velzen, J.G. Ottema en de voortreffelijke
handboeken over aanschouwelijk onderwijs en bewaarscholen, op het initiatief van
Suringar, door den bekwamen directeur der normaalschool R.G. Rijkens te Groningen
samengesteld. Voorts waren het vertalingen van werken van Davy, Niebuhr, V.
Keller, Reinhard, Chelius, Oogheelkunde, Saltzmann, Hemel op aarde, en meer
anderen. Bovendien zien wij sedert 1828 aan zijne zorgen toevertrouwd de uitgave
der werken van het Friesch Genootschap, van het tijdschrift ‘De vrije Fries’, en van
de ‘Benificiaalboeken van Friesland’, ook verlaten eenige boeken in de Friesche taal
en eene Friesche vertaling van S.'s ‘Dichterlijke brief van Jancko Douwama’, door
W. de Jong Jz., en anderen zijne persen, terwijl hij voortdurend zijne zorgen wijdde
aan den ouden Almanak en dien door bijdragen van E. Halbertsma, H. Sylstra en
Waling Dykstra voor het publiek waarvoor hij bestemd was, steeds aantrekkelijker
zocht te maken.
Zoo had S. reeds omstreeks 1840 in de eerste gelederen
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van den Nederlandschen boekhandel zijne plaats ingenomen, en niet minder dan
zijne talrijke collega-uitgevers er het zijne toe bijgedragen het beschaafde publiek
tot overladens toe van lectuur te voorzien. Was het vreemd, dat na de opmerkelijke
actie, vooral sedert 1830, eene reactie volgde? Steeds aangemoedigd door hetzelfde
publiek hadden vele uitgevers menige uitgave ondernomen die weinig of geen
voordeel afwierp, of menige oplage te ruim genomen naar het te verwachten debiet.
Het aanbod begon de vraag te overtreffen, en het gevolg der overproductie bleef ook
hier niet uit. De uitgevers, om allerlei redenen hun voorraad verlangende op te ruimen,
begonnen hunne uitgaven, hetzij aan het publiek, hetzij aan den boekhandel voor
minder prijs aan te bieden; van daar klachten en van het publiek en van de debitanten,
moedeloosheid alom. Want daar kwam bij, dat ook omstreeks dien tijd een andere
geest onze letterkunde begon te bezielen en de historische kritiek het hoofd opstak,
waardoor een aantal boeken, in de vruchtbare laatste twintig jaren sedert 1820
verschenen, met name de bellettristische literatuur, maar ook vele historische boeken,
slechts met moeite meer koopers vonden, zoodat ook de uitgevers recht tot klagen
meenden te hebben, en de waan zich verspreidde dat de boekhandel in Nederland in
diep verval was. Ofschoon niet alle boekhandelaren hiermede instemden, ging men
toch zoover, dat de Vereeniging van den boekhandel het tot haren plicht achtte zich
de zaak aan te trekken, en in 1843 een prijsvraag uitschreef, ‘of er verval of kwijning
in den boekhandel bestond, en, zoo ja, aan welke oorzaken dat toe te schrijven, enz.’
Het antwoord werd eerst twee jaren later bekroond, en verscheen niet in druk voor
1846, toen de ingebeelde ziekte, naar het scheen, zoo goed als geweken was. De
bekroonde was de wakkere boekhande-
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laar en uitgever K. Führi, sedert 1837 te 's Gravenhage gevestigd. Met feiten en
cijfers toonde hij aan, dat het verval in den boekhandel denkbeeldig was, en dat de
klagers, wanneer hunne zaken niet naar wensch gingen, het veelal daaraan te wijten
hadden, dat zij hun tijd niet begrepen en te veel de oude sleur volgden. Maar nog
beter dan in zijn betoog bewees hij dit door zijn eigen voorbeeld. Met een
onuitputtelijk initiatief begaafd, bracht hij, door het ontwerpen van nieuwe en groote
ondernemingen op het geheele gebied van den boekhandelaar-uitgever, ook door de
bijzonder smaakvolle uitvoering en de wijze van exploitatie zijner uitgaven, een
nieuw leven aan en gaf een richting aan den boekhandel die het vak nader bracht tot
de groote industrie1. In deze richting werd later met niet minder talent en
scheppingsgave voortgewerkt door zijne leerlingen A.C. Kruseman, D.A. Thieme,
A.W. Sijthoff en anderen, waarvan niet alleen de boekhandel en aanverwante vakken,
maar ook het letterkundig leven en verkeer hier te lande den blijvenden invloed
ondervonden2.

1

2

Naar aanleiding zijner uitgave van romans in klein formaat, schrijft Fuhri aan S. 4 Dec. 1847:
‘Mijne uitgave in kl. f. rust op een idée fixe, met eenige koppigheid volgehouden. Of ik er
voor- of nadeel van heb, moet de tijd nog leeren. Zooveel is zeker, dat het noch bij de
boekverkoopers, noch bij het publiek dien bijval vindt welken ik mij had voorgesteld ......
Zoolang ik zonder veel nadeel die uitgaaf vol kan houden zal ik het doen, in de hoop dat
men eens eindelijk van oude vooroordeelen zal gaan afzien. Ik heb hart voor die onderneming
...... Ik zal er mij voortaan ook bijzonder op toeleggen goede oorspronkelijke romans te
leveren. Dit vooral moet het publiek dwingen om in te gaan. Hoe meer concurrentie er hierin
komt hoe liever ik het heb ..... Ik druk op alle werkjes 1000 ex. doch op Mejonkvr. de Mauleon
heb ik 2000 ex. opgelegd.’ De onderneming mislukte, maar de leerling D.A. Thieme vatte
in 1858 het plan weêr op door de uitgave der Guldens-editie.
Vooral merkbaar in de stijging van honoraria van populaire auteurs, maar ook in de
ontwikkeling van den zoogenaamden tweede hands boekhandel, in onzen tijd door de bekende
firma's gedreven.
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Suringar behoorde voorzeker ook niet tot de klagers; hij had zijn eigen weg gevonden
en ging daarop zonder omzien voort. Had hij tot dusverre zijne voornaamste krachten
gewijd aan het bezorgen van populaire lectuur op letterkundig en
stichtelijk-godgeleerd gebied, in het tijdperk kort na 1840 werd de behoefte aan
lectuur over de natuurkundige wetenschappen hier te lande nog wel niet sterk geuit,
maar toch begonnen reeds enkele vruchten, uit het buitenland ingevoerd, de smaak
er voor op te wekken. Men gevoelde wel dat de oude ‘Katechismus der natuur’ van
Martinet, waarvan toch nog in 1829 een herdruk was verschenen, en het werk van
Uilkens, ‘De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd’, dat
van 1813-22 het licht had gezien en in '40 voltooid was door Prof. van Hall, niet
meer aan de eischen der wetenschap voldeden. Maar geheel opgegaan in de
teleologische richting, als men hier was, door het lezen der leerredenen en
godsdienstige handboeken, konden de buitenlandsche producten ons publiek
voorloopig nog niet bevredigen. S., geheel op de hoogte van zijn tijd en met het
publiek, waarvoor hij werkte, meêlevende, was er al op bedacht geweest in die leemte
te voorzien, toen hij voor weinige jaren uit het fonds van Oomkens te Groningen het
kopierecht van Uilkens' werk had aangekocht, maar hij was er nog niet in geslaagd
zijne gedachten omtrent eene nieuwe uitgave tot rijpheid te brengen. Geheel onder
den indruk van den gunstigen uitslag der uitgave van v.d. Palm's geschriften, stelde
hij zich thans voor hetzelfde publiek te kunnen winnen voor een herziene uitgave
van Uilkens' werk. Hij onderwierp in 1845 zijn plan aan het oordeel van den broeder
van zijn vriend des Am. v.d. Hoeven, den Leidschen hoogleeraar J. van der Hoeven.
Op zijn raad werd het besluit genomen eenige geleerden
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uit te noodigen zich ieder voor een gedeelte met de bewerking der nieuwe uitgave
van dit werk te belasten. Aanvankelijk slaagde men uitmuntend. Prof. Kaiser zou
den sterrenhemel en de natuurkundige beschrijving van den aardbol behandelen,
prof. Matthes de lucht en den dampkring, prof. v.d. Hoeven het dierenrijk, prof. v.
Hall, het plantenrijk en dr. E.M. Beima de geologie en delfstoffenkunde. Dit werd
het publiek in Dec. 1847 aangekondigd, in een Prospectus van de hand van Suringar,
waarin, als slotsom, het doel der uitgave wordt omschreven met de woorden van den
ouden Uilkens: ‘om het naauwkeurig onderzoek der Natuur dienstbaar te maken aan
dat godsdienstig gevoel, hetwelk ons geheele leven tot aanbidding en dankzegging
maakt.’ Spoedig bleek het hoe goed S. zijn tijd en zijn publiek kende, want nog vóór
iets van het werk verschenen was stroomden inteekenaren toe, zoodat de uitgave
zonder gevaar kon doorgaan.
Tot zoo ver ging alles voortreffelijk, maar toen nu prof. Kaiser zich aan het werk
zou begeven om het eerste deel voor de uitgave gereed te maken, bemerkte hij al
spoedig, dat het hem onmogelijk was ook slechts een enkele zinsnede van Uilkens
te gebruiken; dat er dus van bewerking geen sprake kon zijn, terwijl hij zich ook
volstrekt niet kon vereenigen ‘met de wijze waarop Uilkens uit de beschouwing van
den sterrenhemel de volmaaktheden van den Schepper had trachten af te leiden’1.
Hij stelde

1

Voorrede voor het Eerste deel, blz. XVIII. - ‘Vele menschen zijn geweldig op het werk van
U. gebeten hetgeen mij in den laatsten tijd duidelijk gebleken is. In de voorrede moest niet
verdedigd worden wat geene verdediging verdient… ‘Schrijven van K. aan S. 7 April 1849,
en later, 27 April 1849: ‘Voor dat men wist wat ik er van maken zoude, ben ik door sommigen
vrij vinnig over mijn medewerken aan Uilkens aangevallen. Men schijnt nu gerustgesteld te
wezen. Velen verklaarden zich niet ongenegen op het werk in te teekenen, maar wilden eerst
de kat uit den boom zien, om te weten wat er van gemaakt zou worden. Uilkens heeft geen
zoo algemeen goeden naam als ik dacht. Donders en Opzoomer hebben hem, door hunne
bestrijding van de teleologie, veel afbreuk gedaan. In vele opzigten is hij waarlijk ook niet
te verdedigen, maar niettemin zoude het er ongelukkig uitzien, indien de natuur ons niets
van het Opperwezen leeren kon Ik ben er erg nieuwsgierig naar of de antiteleologen met
mijne beschouwingen vrede zullen hebben. Een paar is reeds door de mand gevallen.…’
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dus aan S. voor, hem van zijn gegeven woord te ontslaan, en de lezers die wat van
den sterrenhemel wilden weten, naar zijn werk ‘De sterrenhemel’ te verwijzen. Maar
dat was geheel bezijden de bedoeling van den uitgever; daarbij, het Prospectus was
verspreid en het publiek rekende op het werk van Kaiser. Een uitgebreide
correspondentie volgde. Eindelijk werd men het daarover eens, dat aan prof. Kaiser
de vrijheid zou worden gelaten een geheel nieuw zelfstandig werk samen te stellen,
mits de volmaaktheden van den Schepper er niet te veel bij zouden inschieten. Met
weêrzin aanvaardde de hoogleeraar ook deze laatste bepaling, naar gaf in de voorrede
zeer duidelijk te kennen, dat hij voor zijne conclusiën in dezen niet kon instaan, ‘daar
het hem, evenzeer als elken anderen sterveling onmogelijk was de volmaaktheden
van den Schepper te doorgronden.’
Intusschen bevatte diezelfde voorrede ook eene inleiding voor het geheele werk
waarin de schrijver ‘eene, zooals hij het zelf noemde, nieuwe en niet onbelangrijke
voorstelling gaf van het gewigt eener populaire behandeling der natuurkundige
wetenschappen’1, daarbij alle hulde brengende ‘aan den heer Suringar, den ontwerper
der uitgave, die daarvoor billijke aanspraak maken

1

Kaiser aan S. 24 April 1849.
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kan op den dank van het Nederlandsche publiek.’1.
Op uitdrukkelijk verzoek van prof. Kaiser had dr. Beima zich belast met de
bewerking van het tweede gedeelte van het eerste deel dat de ‘natuurkundige
beschrijving van onzen aardbol’ zou bevatten. Deze achtte zich daardoor ontslagen
van de behandeling der geologie en mineralogie, waarin dus weêr moest worden
voorzien. Reeds vroeger had prof. v.d. Hoeven zich, namens Suringar, voor de
bewerking van dat gedeelte gewend tot W.C.H. Staring en prof. J.G.S. van Breda,
maar zonder gevolg; ook dr. van Laar te Utrecht werd vergeefs daartoe aangezocht;
eindelijk was men zoo gelukkig prof. F.A.W. Miquel te Amsterdam over te halen
die taak op zich te nemen. Zoowel hij als de andere hoogleeraren volgden nu getrouw
het voorbeeld door Kaiser gegeven; zij lieten den tekst van Uilkens onaangeroerd,
maakten geheel zelfstandige opstellen over hun onderwerp en voegden er aan het
begin of aan het slot een enkel hoofdstuk aan toe, waarin de Schepper met zijne
volmaaktheden werd herdacht.
De eerste aflevering was verschenen in het begin van 1849, de laatste zag in 1856
het licht. Daarbij was gevoegd eene naamlijst van bijna 2000 inteekenaren2. Overtrof
het debiet verre S's verwachting, hij had die belooning wel verdiend voor de
buitengewone kosten en zorgen aan de uitgave besteed. Het was waarlijk geen
gemakkelijke taak geweest zes geleerden tot eene zooveel mogelijk eenvormige
bewerking te brengen, daarna hen te voldoen in het bezorgen der bij den tekst
behoorende

1
2

Voorrede blz. XVII.
De prijs der 5 deelen, versierd met een aantal platen en figuren in den tekst, bedroeg f 37.50.
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platen en figuren, eindelijk, en dat was het moeielijkst, de noodige kopie op den
bepaalden tijd uit hunne handen te ontvangen. Want als de pers wachtte en het publiek
wel eens ongeduldig werd, is het dan te verwonderen, dat er ook wel eens eene
spanning ontstond tusschen uitgever en auteur? Meer dan tien jaren lang, tusschen
het ontwerp en de voltooiing, nam de uitgave Suringar's voornaamsten tijd en beste
krachten in beslag, maar de uitkomst bekroonde het werk; het aanzienlijk getal
inteekenaren maakte veel goed. Sedert stond het debiet niet stil; nog vele exempl.
werden verkocht zoowel van het volledige werk, als van de afzonderlijke deelen. In
1859 werd een nieuwe inteekening geopend, in 36 maandelijksche afleveringen à f
1, die ook een gunstig resultaat opleverde, en in 1868 werd het werk ten derden male
bij inteekening afgeleverd tegen een verminderden prijs waardoor nog een aantal
exx. werden geplaatst.
Terwijl de uitgave van Uilkens nog in vollen gang was, verscheen in Duitschland
eene reeks populaire natuurkundige geschriften van den bekenden natuurkundige A.
Bernstein, die ook hier te lande vele lezers vond. Aangemoedigd door den goeden
uitslag van zijn initiatief op dit gebied, begon S. in 1853 eenig dezer stukjes te doen
bewerken door Dr. Hollemann te Edam, - bekend door zijn verhandeling: ‘De aarde
staat niet stil’, onder den pseudoniem Josua in 1853 verschenen, - en deze onder den
algemeenen titel: ‘Blikken in het leven der natuur, tot verspreiding van nuttige
natuurkennis, ook onder de mingeoefende standen der maatschappij’, zooals het
voorwoord luidde, uit te geven. De greep scheen weêr zeer gelukkig, want toen het
zesde stukje het licht zag, kon de uitgever, door den algemeenen bijval gesteund, de
geregelde voortzetting beloven. Prof. Cl. Mulder te Groningen
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trok zich nu ook de zaak aan, en wist een aantal jonge geleerden tot medewerking
over te halen. Onder hen bevond zich ook de oudste zoon van S., W.F.R. Suringar,
nog student maar spoedig hoogleeraar in de botanie aan de hoogeschool te Leiden.
Weldra nam deze, met zijne vrienden J. Bosscha Jr., R.S. Tjaden Modderman en
anderen, de redactie van het tijdschrift over en bleef de belangstelling gaande, vooral
in de schoolwereld waar de uitnemend gestelde populaire opstellen de bijzondere
aandacht hadden getrokken. Maar redactie en medewerkers bespeurden al spoedig
dat het gemakkelijker was wetenschappelijke verhandelingen dan populaire opstellen
te schrijven, en het gebeurde dikwijls dat het jaar verstreek vóór het vereischte getal
afleveringen het licht had gezien. Het noodzakelijke gevolg daarvan was, dat de
belangstelling en het debiet verminderde, waarom S., na de verschijning van het 6e
deel in 1883 besloot de uitgave te staken … tot groot genoegen van de redactie.
Intusschen had de jonge Suringar de vertaling ondernomen van het werk van
Eschricht, ‘Het leven en zijne natuurlijke verschijnselen, populair verklaard’, waarvan
de 1e aflevering, met een voorberigt van Prof. J. van der Hoeven, in 1853 werd
uitgegeven en dat in 1857 in 2 deelen compleet het licht zag. In hetzelfde jaar
promoveerde hij en gaf de vader zijne dissertatie uit, o.d. titel: ‘Observationes
phycologicae in floram Batavam’. Later, in 1865, bezorgde S. de uitgave van het
belangrijke wetenschappelijke werk van zijn zoon, over de Sarcine, en in 1870 diens
‘Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende planten’, dat op
vele hoogere burgerscholen werd ingevoerd en waarvan in 1873 reeds een vierde
druk werd uitgegeven.
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De jaren 1855-57 zijn de merkwaardigste en tevens de vruchtbaarste jaren in het
uitgeversleven van Suringar. Van 1855 schrijft hij zelf: ‘Nog nooit heb ik een jaar
beleefd dat mijne pers zoovele bladen druks heeft afgeworpen’. Toen waren ter perse
de laatste aflevering van Bosscha's Heldendaden, de laatste deelen van v.d. Palm's
Oratorische werken en van Tollens' Gezamenlijke dichtwerken, de geschriften van
den jongen v.d. Hoeven, en Uilkens, die alle in dit jaar of de twee volgende jaren
hunne voltooiing zagen. Daartoe behoorde ook v. Hall's Neerlands plantenschat, in
1854 begonnen, en de 2e druk van Roorda's deelen der rede; in 1856 de 4 deelen van
het leven van den boekhandelaar Friedrich Perthes van C.F. Perthes, door S. met
voorliefde uitgegeven, Beucker Andreae's ‘Herinneringen aan Italie’, ‘de Bergrede’
van den bevrienden Leeuwarder predikant L. Proes, en meer andere, reeds vroeger
vermeld, terwijl bovendien in 1857 de uitgave begonnen werd van twee tijdschriften,
de ‘Bibliotheek van het huisgezin’ en de ‘Zegen des ouderdoms’.
Het was al lang een lievelingsdenkbeeld van S. geweest, een tijdschrift in het leven
te roepen, dat lectuur zou bevatten voor de beschaafde volksklasse, en daar nu de
groote ondernemingen de snelpers niet meer in beslag namen, rekende hij thans het
oogenblik tot uitvoering gekomen. De zaak werd weêr breed opgezet. Van de meeste
oude en jongere letterkundigen werd de medewerking ingeroepen, met toezegging
van een behoorlijk honorarium, terwijl hij zelf zich voorloopig met de redactie
belastte. Tot titel werd gekozen: ‘Bibliotheek voor het huisgezin, lectuur tot gezellig
en nuttig onderhoud aan den huiselijken haard’. Een prospectus en inleiding
verkondigden, als hoofdbeginsel van het nieuwe tijdschrift, ‘dat de kracht welke zich
bij het maatschappelijke leven zal ontwikkelen, be-
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hoort uit te gaan van het Huisgezin’. De eerste aflevering verscheen 1 Jan. 1857 en
het publiek was aanvankelijk gunstig gestemd voor de uitgave, meer dan voldoende
om de kosten van samenstelling te vergoeden, - maar het debiet wilde toch niet die
vlucht nemen die S. zich had voorgesteld. De inhoud was misschien te goed, te
degelijk, maar ook te weinig prikkelend afwisselend om ‘het groote publiek’, waarvoor
het tijdschrift bestemd was te treffen of te boeien. Het bleef zich dus in te beperkten
kring bewegen, en werd weldra overvleugeld door het veel geruchtmakende
‘Stuiversmagazijn’, dat in hetzelfde jaar was begonnen te verschijnen, en dat met de
groote trom werd geëxploiteerd, iets waartoe S. nooit te bewegen was. Toch werd
de uitgave nog tot 1863 voortgezet.
De ‘Zegen des Ouderdoms’ bestond in een verzameling christelijke opstellen
uitgegeven onder redactie van Ds. G.P. Kits van Heyningen te Deventer. Ten behoeve
van ouden van dagen werd het met bijzonder groote letter gedrukt. Het verscheen
gedurende de jaren 1857 en '58 in maandelijksche afleveringen en werd vrij goed
verkocht, ook later nog in deelen, maar het debiet was toch niet van dien aard dat
een voortzetting wenschelijk scheen.
Beide uitgaven hadden misschien een andere uitkomst opgeleverd, ware Suringar's
gestel normaal geweest en niet sedert geruimen tijd aangetast door een maagkwaal
die gedurende vele jaren een schaduw wierp over zijn overigens zeer gelukkig leven.
Omstreeks 1833, wellicht ten gevolge van een aanval van cholera, begonnen, werd
zij nu eens heviger dan minder gevoeld, maar nam dikwijls zulk een omvang aan,
dat vele maanden liggende moesten worden doorgebracht en het schrijven van een
brief een daad van groote inspanning was. Herhaald bezoek aan badplaatsen bracht
geen verlichting aan; eerst na 1855,
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ten gevolge van eene ontmoeting met prof. Schroeder van der Kolk, werd eenige
beterschap opgemerkt, maar niet vóór '63 was de kwaal geheel geweken. De ziekte
benam dikwijls allen levenslust en levenskracht en opmerkelijk mag het schijnen,
dat de meest bewogen jaren van S's uitgeversleven juist in den tijd vielen waarin hij
het meest door haar gekweld werd; het waren dan enkele gelukkige dagen die veel
moesten goed maken, terwijl zijn aangeboren geestkracht hem steeds voor volslagen
moedeloosheid behoedde. Toch kon het niet uitblijven of deze toestand moest, op
den duur, een nadeeligen invloed uitoefenen op zijn verkeer met de buitenwereld en
weinig bevorderlijk zijn voor het aanknoopen van nieuwe betrekkingen met de jongere
letterkundigen. Daaraan is het dan ook, voor een groot deel althans, toe te schrijven,
dat hij geen groote ondernemingen meer op touw zette, en menig plan van uitgave,
vroeger en in latere jaren gevormd, onuitgevoerd moest blijven.
Reeds in 1847 was S. in onderhandeling met den eigenaar der ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen’, om dit tijdschrift een nieuw leven te geven en wij vinden hem in
hetzelfde jaar in correspondentie met prof. P.J. Veth over de bezorging eener nieuwe
vertaling van den Koran; maar wat hem vooral, ook in datzelfde jaar, bezig hield,
was het ontwerp eener uitgave van Bilderdijk's Gezamenlijke werken, waartoe een
in België aangekondigde nadruk de aanleiding gaf. Dat gedoogde, volgens S., de eer
van den vaderlandschen boekhandel niet. Onderhandelingen werden aangeknoopt
met de verschillende eigenaars van het kopierecht van Bilderdijk's werken, circulaires
werden verspreid, den boekhandel tot medewerking opwekkend, da Costa
uitgenoodigd zich eventueel met de bezorging der uitgave te belasten, uitvoerige
correspondentie gevoerd met de Vlamingen om hen het onbehoorlijke van den nadruk
onder het oog te bren-
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gen; - de uitkomst bepaalde zich voorloopig daartoe dat de nadruk niet verscheen,
tot, eindelijk, in 1855, A.C. Kruseman te Haarlem het plan op nieuw opvatte, maar
in de eerste plaats aan S. te kennen gaf, dat hij het nog aan hem wilde overlaten mits
tot de uitvoering werd besloten1. Suringar's antwoord luidde ‘dat hij voor het
tegenwoordige moest afzien van een vroeger zoo geliefd, maar door allerlei ervaring
en omstandigheden verhinderd plan’, en het gaarne aan Kruseman overliet, die, zooals
bekend is, de uitgave glansrijk tot stand bracht. In 1848 werd te vergeefs de uigave
ontworpen van een ‘Tijdschrift voor het armwezen’, in '49 en nog later zien wij
Suringar en zijn vriend, den uitgever J.F. Schleijer te Amsterdam, in ernstige
onderhandeling met dr. H.J. Nassau, A. de Jager en prof. M. de Vries over de uitgave
van een nieuw woordenboek der Nederlandsche taal; in '53 waagde hij het zelfs het
plan te ontwerpen voor eene Nederlandsche ‘Revue des deux mondes’, in '54 werd
met prof. J.H. Scholten te Leiden in overleg getreden over de uitgave van een
theologisch tijdschrift, in '57 trad hij in correspondentie met prof. Vreede en anderen
over een ‘Nederlandsch handboek der diplomatie’, in '59 met M.P. Lindo over de
samenstelling van een groot Engelsch woordenboek, - eindelijk, om niet alles te
noemen, in '60 met Busken Huet over een nieuwe uitgave der gedichten van O.Z. en
W. van Haren, - een en ander zeker voldoende om een denkbeeld te geven van de
beslommeringen van een uitgever die geheel voor zijne zaak leeft. Terwijl een groot
deel van zijn tijd door de dagelijksche zorg voor zijne loopende uitgaven wordt
ingenomen, kan en mag hij niet nalaten voortdurend nieuwe plannen voor de toekomst
te vormen

1

Brief van A.C. Kruseman aan S. Mei 1855.
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die, in ieder geval, bij welslagen of niet, telkens weêr nieuwe bezigheden en nieuwe
beslommeringen, niet zelden ook, zooals wij zagen, teleurstellingen, met zich voeren.
Is het wonder dat S's gestel ook hierdoor geleden had en dat hij niet meer kon denken
aan nieuwe en groote ondernemingen? Daarom werd ook de debietzaak den 1 Januari
1861 aan zijn tweeden zoon Hugo, die hem reeds verscheidene jaren in zijne zaken
had bijgestaan, overgedragen, en bepaalde hij voortaan zijne werkzaamheid tot de
verdere exploitatie van zijn uitgebreid fonds en tot het bestuur zijner drukkerij.
Wij hebben gezien in welken toestand Suringar in 1822 de drukkerij van de Wed.
Van Altena vond toen hij haar aanvaardde. Een oude houten drukpers, een paar
letterkasten, een zetter en een drukker, daarin bestond de geheele inventaris. Terstond
werd een ijzeren pers aangeschaft, het materieel en personeel uitgebreid, meer persen
volgden spoedig en in 1839 werd een linieermachine daaraan toegevoegd. In 1846
bleek de beschikbare ruimte in het oude huis niet meer voldoende; toen werd een
ruimer lokaal aangekocht in de Galileërkerkstraat, waaraan een ruime woning was
verbonden, die S. in dit jaar met zijn gezin betrok, terwijl de debietzaak op De Kelders
gevestigd bleef1. Het

1

Bij gelegenheid van de verplaatsing der drukkerij hadden de gezellen van S. hem nog in het
oude lokaal eene verrassing bereid en daarbij de oudste pers, in een gedicht, eenige
toepasselijke woorden doen spreken. S. beantwoordde deze hulde door een feestelijk onthaal
in de nieuwe drukkerij, en een toespraak in dichtvorm van ‘de Meester aan zijne oudste pers.’
De hartelijke en vriendschappelijke verhouding tusschen S. en zijne gezellen bleek meermalen
wanneer een hunner hem door den dood ontviel en hij zijn gevoel daarover bij de begrafenis
lucht gaf. De gezellen deden de oudste pers nog eens spreken bij gelegenheid van het 25jarig
bestaan der drukkerij in 1847, bij welke gelegenheid zij hun patroon een zilveren medaille
met toepasselijk opschrift aanboden, en toen in 1872 het gouden feest gevierd werd, vereerden
zij hem een ‘keurig bewerkt inktstel’ met gouden schrijfpen. S. stelde die blijken van
genegenheid steeds op hoogen prijs, omdat hij wist dat zij oprecht gemeend waren. Hij trok
zich het lot van den werkman ook buiten de werkplaats aan en het gevolg was, dat het hoogst
zelden gebeurde dat een hunner hem verliet vóór ouderdom of overlijden daartoe noodzaakte.
Hoe hij zijn zedelijken invloed op het werkvolk voortdurend trachtte uit te oefenen blijkt
ook uit de volksvoorlezing die hij eens te Leeuwarden hield over ‘kameraden-trouw’, afgedrukt
in de Volksbode van v.d. Aa en Heldring van 1845.
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lokaal werd met de vereischte zorg ingericht; eenige jaren later, omstreeks '55, werd
ook daar de eerste snelpers in Friesland opgesteld en sedert kon de drukkerij met
iedere werkplaats van dien aard hier te lande wedijveren. Aan werk was voorloopig
geen gebrek. Waren de jaren 1855-'57 bijzonder vruchtbaar door de talrijke uitgaven
en groote oplagen, het kleiner werk voor lokale behoeften vermeerderde met den
dag; daarbij werd ieder jaar de oude dubbeltjesalmanak ter perse gelegd, maar nu
spoediger dan vroeger, door de snelpers, bij duizendtallen, afgeleverd.
Intusschen, hoe voordeelig het voor een uitgever kan zijn zijne uitgaven op eigen
drukkerij te doen drukken, - in kleine plaatsen is het dikwijls noodzakelijk, - die lust
brengt ook haren last mede. Zoolang de persen zwoegen onder ruimte van werk is
er geen bezwaar, maar wanneer de stof niet meer toereikend is om het personeel en
materieel steeds aan den gang te houden, dient daarin bij tijds voorzien te worden
wil men niet dagelijks schade lijden. Dan moeten uitgaven worden ondernomen om
de drukkerij te voeden, en menig boekdeel wordt gedrukt, niet in de eerste plaats
met de bedoeling om in eene behoefte te voorzien. Ook S. ondervond dat bezwaar,
en moest, gelijk zoovelen zijner confraters, die in hetzelfde geval verkeeren, den
cijns betalen. Maar ook hier kwam de
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talentvolle uitgever weêr voor den dag. De talrijke uitgaven die zijne drukkerij
verlieten, sedert de snelpers hare intrede had gedaan, blijven getuigen van de ernstige
opvatting van zijn beroep en van zijn goeden smaak. Het zijn meerendeels vertalingen
van werken van Andersen, Frederika Bremer, Fanny Fern, Buch, Ludwig, Flygare
Carlèn, Rellstab en een aantal romans van Gerstäcker met wien S. in directe
verbinding stond, en door wien hij sedert '55 in de gelegenheid was gesteld het eerst
zijne nieuwe romans ter vertaling aan te kondigen. Daarbij voegden zich de vroeger
genoemde periodieken: de Bibliotheek van het huisgezin en de Zegen des ouderdoms,
eene reeks kleine geschriften, o.d. titel ‘Het Evangelie aan de armen’, die bij
duizenden werden gedrukt, Masius' Natuurstudiën, vertaald door Winkler Prins,
schoolboekjes van Veenstra, Bredow, Clavier, de Jong, en nog een aantal andere
werken die den uitgever wel niet lang zullen overleven, maar die toch allen getuigen,
dat bij de behartiging van de belangen der drukkerij die van den uitgever niet werden
verwaarloosd.
De belangen van den uitgever staan voorzeker in zeer nauw verband met het stoffelijk
voordeel, dat de ondernemingen opleveren. Dit voordeel is eene aanleiding, een
prikkel tot ondernemingen in iederen tak van handel of industrie, maar de bekwame
boekhandelaar-uitgever, die zijn vak met voorliefde, met geheele toewijding uitoefent,
vraagt nog iets meer. Het is hem niet onverschillig welke boeken hij uitgeeft, en geen
macht ter wereld is in staat hem een boek, welks strekking hij persoonlijk veroordeelt,
alleen met het oog op geldelijk voordeel in het licht te zenden. Daarom is ook zijn
genot en zelfvoldoening des te grooter wanneer het blijkt, dat hij een goeden greep
heeft gedaan, en zijne onderneming met belangstelling en
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erkentelijkheid door het publiek wordt ontvangen. Hij gevoelt zich dan een middelaar
tusschen de letterkundige wereld en het publiek, en kan niet nalaten zich te verheugen
in den invloed op beiden door zijn initiatief te weeg gebracht. Hierdoor wordt hij
ook niet zelden opgewekt zich te laten verleiden, door zijne persoonlijke
ingenomenheid met auteur of onderwerp, tot uitgaven, waarvan vooraf te berekenen
is, dat zij geen direct geldelijk voordeel zullen afwerpen, maar die der wetenschap
of der letterkunde ten goede komen, welker belangen met de zijnen steeds nauw
verbonden zijn.
Suringar, voor boekhandelaar geboren, gelijk hijzelf bij zijn eerste optreden
gevoelde, meer en meer vervuld van liefde voor het schoone beroep, had in zijn
50-jarige loopbaan als uitgever al die aandoeningen ondervonden, al het lief en leed,
al het genot en ook menige teleurstelling. Van het uitgebreide gebied van wetenschap
en letteren, waarop de boekhandel zich beweegt, had hij dat gedeelte ter bearbeiding
uitgekozen waarover hij zich zelven een zelfstandig oordeel toevertrouwde, en dat,
op weinige uitzonderingen na, zich bepaalde tot de uitgave van opwekkende en
ontwikkelende lectuur voor het beschaafde publiek, waarvan hijzelf deel uitmaakte.
Daarheen was steeds zijn streven gericht, daarop waren al zijne groote ondernemingen
aangelegd, daarin werd zijne ervaring ieder jaar meer geoefend, en het is dan ook
aan die keuze dat zijn welslagen als uitgever zeker voor een groot deel te danken is.
Was hij zoo gelukkig reeds spoedig met een kring der meest populaire schrijvers
betrekkingen aan te knoopen, hij wist daarbij door zijne persoonlijkheid de
vriendschap van de meesten hunner te winnen en velen voor hun leven aan zich te
verbinden. De machtige factor van de be-
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trekking tusschen auteur en uitgever, het honorarium, bekleedde daarbij nog een
ondergeschikte rol. Toen S. als uitgever optrad, verkeerden onze letterkundigen, op
enkele uitzonderingen na, nog in de meening, dat het niet welvoegelijk was voor
hunne lettervruchten een honorarium te bedingen, en huiverden zij bij de gedachte
alleen, met zoogenaamde ‘broodschrijvers’ op ééne lijn geplaatst te worden. Nog
vele jaren bleef deze waan in het maatschappelijk leven stand houden, en al lieten
ook eenigen zich door de uitgevers verleiden zich over dat kieschheidsgevoel heen
te zetten, het honorarium bleef een onderwerp dat met omzichtigheid moest behandeld
worden. Slaagde een uitgave boven verwachting, dan wist de dankbare uitgever dit
niet beter te kennen te geven dan door de toezending van een geschenk aan den auteur
of aan zijne echtgenoote, ook wel in den vorm van een bankbillet ‘voor de spaarpot
der kinderen’, en de auteur was dan telkens ‘verrast’ door die beleefdheid1. Zoo begon
ook S. met aan Nierstrasz een fraaie schrijftafel te vereeren toen de eerste druk van
diens John Howard was uitverkocht, en zond hij aan Tollens voor de Liedjes van
Claudius een zeker bedrag in bankpapier, waarop Tollens hem schreef: ‘Uit uwen
brief van 25 jl. zie ik, mijn waarde vriend, dat er een gevoel van verplichting op U
drukte, en dat gij, naar een middel omziende om U van dien last te ontslaan, op den
inval gekomen zijt, om de keuze daarvan aan mij over te laten. Zie, dat noem ik, zijn
eigen zorgen op den hals van een ander schuiven! Evenwel ik heb meer in soortgelijke
bemoeijingen gestoken, en ofschoon het er thans wat heel drok meê loopt, dewijl dit
nu reeds de derde commissie van dien aard

1

Het is bekend dat ook J.v. Lennep, behalve voor den laatsten roman, geen honorarium bedong
of ontving voor zijne lettervruchten.
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is, welke mij in dit jaar wordt opgelegd, zoo zal ik mij echter daarvan alweder tot
genoegen der belanghebbenden trachten te kwijten. Maar in goeden ernst: ik had iets
dergelijks noch bedoeld, noch verwacht; ik zou er anders ruiterlijk voor uitgekomen
zijn. Ik dank U daarom des te hartelijker voor dit onverpligte blijk van erkentelijkheid
en ben er gevoelig voor’1. Later werd met Tollens eene geregelde overeenkomst
daaromtrent gesloten, gelijk ook vroeger met Bosscha was geschied. Bilderdijk en
v.d. Palm2 stelden hunne voorwaarden, die terstond door S. werden aangenomen. De
v.d. Hoevens lieten de bepaling van het honorarium geheel aan hem over, terwijl de
bewerkers van Uilkens zijn voorstel dienaangaande gaarne aanvaardden. Maar hetzij
het aan S. werd overgelaten, hetzij de bepaling van de auteurs uitging, wij zien hen
allen steeds meer dan voldaan over de loyale en kiesche wijze waarop S. deze zaak
behandelde. Toen later, door den invloed van de school van Fuhri, het honorarium
voor populaire lectuur aanmerkelijk gestegen was, ontvingen Tollens, Des Amorie
v.d. Hoeven en anderen herhaaldelijk menig verleidelijk aanbod van andere uitgevers;
maar zij dachten er niet aan hun hooggeachten vriend en uitgever ontrouw te worden.
S. had behoefte dit van zijne zijde te erkennen door het overeengekomen bedrag, bij
een herdruk3,

1
2

3

Tollens aan S. 2 Nov. 1833.
V.d. Palm was geheel op de hoogte van de waarde van het kopierecht. Voor eigen rekening
gaf hij de Bijbelvertaling uit, en teekende zelf de quitantiën daarvan. De bundels leerredenen
en de Bijbel voor de jeugd werden door hem voor gezamenlijke rekening met D. du Mortier
en Zoon te Leiden uitgegeven.
‘Van uw onverpligt aanbod eener gratificatie of belooning voor het nazien en verbeteren der
nieuwe editie, - 't geen een dienst is aan mij zelf bewezen - zal met dankbaarheid geprofiteerd
worden. Er is reeds een bestemming aan gegeven.’ Tollens aan S. 17 Jan. 1855.
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of wanneer de uitgave boven verwachting geslaagd was, te verhoogen, en kwam er
steeds gaarne rond voor uit wanneer dit laatste het geval was1.
Die band tusschen S. en zijne auteurs werd nog versterkt door de bijzondere zorg
die S. aan zijne uitgaven wijdde. Geen blad werd ter perse gelegd zonder door hem
zelven te zijn nagezien, en dan, het is reeds vroeger opgemerkt, kwam het dikwijls
voor dat hij zijne auteurs opmerkzaam maakte op onjuistheden of onduidelijkheden
die hunne aandacht waren ontgaan. Daarbij wekte hij hen gedurig op tot het
behandelen van het een of ander onderwerp, of tot het verzamelen en uitgeven hunner
vroegere geschriften, waarvoor zij gaarne de verdere zorg aan hem overlieten. Dan
was S. vaardig in het opstellen van eene voorrede, die, beter dan de auteur dit zelf
vermocht, het doel en den inhoud der uitgave in het licht stelde. Gold het verder aan
het verlangen der schrijvers te voldoen hetzij door bijzonder fraaien druk, dan zagen
wij hem meermalen, vóór zijn eigen drukkerij aan die eischen kon beantwoorden,
gebruik maken van de drukkerijen van Spin, Enschedé en Schinkel, - of wel door
bijvoeging van bijzondere titelplaat, vignetten en portret, of door bijzonderen band
der present-exemplaren, - of zelfs wanneer zij meenden dat voorafgaande
aankondiging of aanbieding, of verspreiding van prospectussen van hunne werken
hen in de oogen van het publiek zouden benadeelen2. Aan alle redelijke wen-

1

2

‘Het gaat met het debiet der preeken, dat het een lust is, in Utrecht vooral.’ S. aan v.d. Hoeven,
over de nagel. leerredenen van zijn zoon, 29 Maart 1849, en 31 Maart: ‘Als het zoo voortgaat
zullen we spoedig op een tweeden druk bedacht moeten zijn;’ 17 April: ‘Het debiet begint
wat te bedaren. De eerste aanval was krachtig en liet mij haast geen rust.’
‘Ik bedank U welmeenend, mijn vriend, dat gij mij vooraf raad en goedkeuring vraagt ten
aanzien van uw plan, om bestellingen op het bundeltjen (Liedjes van Claudius) te bekomen.
De wijze van inkleeding schijnt wel eenigzins anders dan gewoonlijk, maar de zaak komt
toch op hetzelfde neer: de boekverkoopers zullen de straten en gragten laten plat loopen om
inteekenaren op te zamelen, en ik zal bij mijne b.ren ter linker en ter regterzijde de rondloopers
zien aanschellen, met de lijsten in de hand. Gij kunt n niet verbeelden, hoe mijn gevoel
daartegen opkomt. Vroeger heb ik Immerzeel dergelijke manoeuvres volstrekt verboden; en
toen onlangs bij de uitgave van den nieuwen herdruk der Romancen, etc. de boekverkooper
Jacob alhier aan bruggen en gebouwen liet aanplakken, dat het werkje bij hem te bekomen
was, heb ik hem door Immerzeel doen verpligten, van alle die plakkaten dadelijk te laten
afscheuren, zooals geschied is. Ik ben misschien te dezen aanzien kleingeestig, maar ik
verzoek U, mij in deze zwakheid zooveel mogelijk te willen toegeven.’
‘Iets anders is het, dat gij U verlangt te verzekeren hoeveel exemplaren uwe confrères voor
hunne rekening zouden willen nemen; en mogt zulks kunnen plaats hebben, zonder dat zij
met inteekenlijsten laten rondloopen, zoo zou ik, wat mij betreft, geen zwarigheid zien noch
mij eenige tusschenspraak vermeten. Hartelijk wensch ik, dat U daartoe een voegzaam middel
ter hand sta.’
‘P.S. Mogt gij de aanstaande uitgave van het bundeltje willen annonceren, dan heb ik daar
niets tegen, evenwel zoo eenvoudig, bid ik u, als mogelijk is.’ Tollens aan S. 20 Oct. 1832.
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schen werd gevolg gegeven, al waren daaraan dikwijls veel tijd, kosten, en allerlei
beslommeringen verbonden. En deze beslommeringen waren niet te gering te achten,
daar alles per correspondentie moest geschieden, omdat auteurs, teekenaren, graveurs,
binders en plaatdrukkers in Holland woonden. De uitgebreide, nog aanwezige,
briefwisseling van S. met zijne auteurs kan daarvan getuigen. Daarin ontbreken niet
de gewone wederzijdsche klachten over gebrek aan kopie, het wachten op proeven
en dergelijken, maar evenmin de wederzijdsche betuigingen van achting en
vriendschap. De goede verstandhouding werd ook niet verstoord, wanneer eene
verkeerde opvatting, of een misverstand, of een verschil daartoe aanleiding had
kunnen geven. S. gaf dan gaarne
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toe, maar nooit met prijsgeving van zijne zelfstandigheid als uitgever; hierdoor werd
waardeering van de andere zijde te meer verzekerd.
Diezelfde waardeering ondervond S. ook bij zijne beroepsgenooten door zijne
activiteit, stiptheid, orde en regelmaat in het behandelen der zaken. Was er betrekkelijk
weinig verschil in de praktijk van den boekhandel in den tijd toen S. zich vestigde,
met later, de omstanheden verschilden des te meer. Terwijl thans de debitant overal
bijna iederen dag zijne zending ontvangt uit Amsterdam, veroorloofden de gebrekkige
verkeermiddelen toen slechts wekelijksche, of, voor sommige plaatsen, slechts
maandelijksche zendingen. Leeuwarden lag daarbij al zeer ongunstig; de beurtman
moest het doen, en, als deze b.v. in December uit Amsterdam afvoer en de vorst
aanhield, duurde het soms tot Maart vóór de paketten met boeken, tijdschriften en
vervolgwerken aankwamen. Toen de diligence kwam, moest daarvan worden gebruik
gemaakt, maar al het voordeel werd dan door de vrachtkosten verslonden. En diezelfde
bezwaren bestonden voor de zendingen van Leeuwarden naar Amsterdam. Het was
eene der redenen waarom S. zich van de persen in Holland bediende voor zijne eerste
belangrijke uitgaven, die dus van daaruit werden verzonden. Maar toen na '30 en '40
zijne drukkerij en zijn fonds zich zoo aanzienlijk uitbreidden, was hij dikwijls
genoodzaakt de groote verzendingen weken en maanden uit te stellen. Een enkel
maal gelukte het hem, in den winter van 1845, toen het 14e deel van v.d. Palm's
Leerredenen gereed lag, een voerman, die met een retourvracht van graan of huiden
te Leeuwarden was aangekomen, over te halen de kisten met boeken ‘binnen 14
dagen zoo droog mogelijk te Amsterdam af te leveren.’ Die afgeslotenheid van het
verkeer, en de
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onvermijdelijke afstand van zijne auteurs, graveurs, enz., het oponthoud en de
stremming in de werkzaamheden daardoor telkens veroorzaakt, waren dikwijls voor
S., vóór de spoorweg daarin verandering bracht, een punt van ernstige overweging
geweest, om zich met zijne zaak naar Holland te verplaatsen, maar tot de uitvoering
is het nooit gekomen. Toch bleef hij daarvan altijd de bezwaren ondervinden en
waren zij hem een voortdurende prikkel tot dubbele inspanning en werkzaamheid
om daaraan te gemoet te komen.
Die ijver en voortvarendheid van S. bleken vooral bij de exploitatie zijner uitgaven.
Lang vóór en na het tot stand komen der ondernemingen werd niets gespaard haar
te doen slagen. Fraai en met tact gestelde prospectussen, inteekenlijsten, voor zoover
die met den wensch der auteurs strookten, werden wijd en zijd verspreid; de
boekhandel werd bezocht met aanbiedingen, en, wat toen nog zeldzaam was, de
uitgever stelde zich een enkel maal ook met het publiek in directe verbinding. Met
de eerste aflevering van Bosscha's Heldendaden werd in het leger, dat op de grenzen
lag, gecolporteerd; voor v.d. Palm's Salomo en Leerredenen werden colporteurs op
het platte land gezonden, die een rijken oogst meêbrachten; ook vrienden en
predikanten werden in den arm genomen, en hun een present-exemplaar toegezegd
wanneer zij twaalf inteekenaren aanbrachten; ook Uilkens werd op dezelfde wijze
geëxploiteerd. Het is waarschijnlijk dat S. deze wijze van exploiteeren voor het eerst
hier te lande in toepassing bracht, maar zeker is het, dat hij daarbij met kieschheid
en verstandig beleid te werk ging, terwijl de belangen der boekhandelaren-debitanten
nooit uit het oog werden verloren.
Met de voornaamste confraters-uitgevers verkeerde S. steeds in vriendschappelijke
betrekking. Hij raadpleegde
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hen dikwijls over zijne en hunne ondernemingen, gelijk zijn raad meermalen werd
ingeroepen, die steeds met de meeste welwillendheid werd verleend. Er was maar
één onderwerp waaromtrent niet altijd de gewenschte eenstemmigheid heerschte, en
dit bestond in de moeielijkheid om S'.s toestemming te verkrijgen voor de opneming
in bloemlezingen van gedichten en prozastukken uit zijn fonds. In den beginne had
hij daartoe dikwijls de vergunning gegeven, maar de aanvragen werden zoo talrijk
en zoo onbescheiden in omvang1, dat hij eindelijk het besluit meende te moeten
nemen alle aanzoeken dienaangaande, zonder uitzondering, af te wijzen. Daar het
voor een goed deel de gedichten van Tollens gold, die voor dit doel werden
aangevraagd, werd Tollens zelf nog al eens in den arm genomen, om S. op dit punt
te vermurwen, maar ook die poging baatte niet en het gevolg was, dat de verhouding
met enkele confraters daardoor wel eens gespannen werd, en de benaming van
‘Stokbewaarder van Tollens’, door v. Vloten voor S. uitgedacht, niet zonder eenig
leedvermaak ook buiten den boekhandel werd ontvangen. S. ging misschien te ver
in zijne uitsluiting, maar in den grond der zaak was het recht op zijne zijde. ‘De
menigvuldige aanzoeken’, schreef hij o.a. aan een paar confraters, ‘verplichtten mij
tot dien maatregel, wilde ik mijne kostbare kopiën niet prijsgeven aan den
speculatiegeest van wie het maar lustte boeken te maken uit andere boeken, huizen
te bouwen met de steenen van anderen,…’ en.… ‘van uwe zijde als uitgever zal deze
onderneming dit wel met de mijne gemeen hebben, dat er een finantieel belang aan
verbonden is,

1

o.a.v. Vloten verlangde van S. ‘het vrije gebruik’ van een aantal auteurs uit zijn fonds.
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en op dat terrein mag men de inschikkelijkheid binnen zekere grenzen houden.…’
Daarbij zag hij hierin eene miskenning van de beteekenis en de waarde van het
kopierecht waartegen hij zich verplicht achtte met kracht op te komen.
Dat kopierecht werd, zooals bekend is, beheerscht door de wet van 1817. Aan het
gebrekkige dier wet werd wel kort daarna voor een deel te gemoet gekomen door de
oprichting der ‘Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels’, maar
de toepassing bleef nog steeds veel te wenschen overlaten. De meeste auteurs hechtten
weinig of niet aan hunne rechten en vele uitgevers verzuimden de voorwaarden,
waarop zij zich tegen nadruk konden beveiligen, in het geheel of voldoende na te
komen. Eerst omstreeks 1830 werd Tollens met moeite door Immerzeel er toe
overgehaald een contract over de uitgave van een zijner bundels te teekenen.
Nierstrasz had er reeds S'.s aandacht op gevestigd, dat het iets anders was zijne
gedichten uit te geven en er den eigendom van te bezitten, en Tollens, die zijne
overeenkomst met Immerzeel al betreurde, liet niet na, bij de uitgave der liedjes van
Claudius, hetzelfde aan zijn uitgever te kennen te geven1. Sedert was het S'.s ijverigste
bemoeiing in de eerste plaats zich zooveel mogelijk te verzekeren van den eigendom
der door hem uitgegeven werken, en in de tweede plaats steeds al de formaliteiten,
door de wet en het burgerlijk wetboek vereischt, stipt op te volgen. Moest hij het
hierdoor zijnen auteurs wel eens lastig ma-

1

In denzelfden brief, waarin Tollens S. bedankt voor het honorarium, laat hij eenige regels
verder volgen: ‘Gij spreekt namelijk van de wijze waarop ik U de copie heb vereerd … Ik
moet om alle mogelijke consequentiën voor te komen U deswege inlichten. Ik zou namelijk
zoodanige vereering moeten ontkennen, indien gij er een volkomen afstand van mijne zijde
onder verstondt.…’
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ken, als uitgever achtte hij zich, ook in hun belang, daartoe verplicht. Daarmeê
toegerust kon hij allen nadruk of verspreiding daarvan met gerustheid afwachten en
de schuldigen gerechtelijk doen vervolgen. Wij hebben gezien hoe hij te werk ging
bij de verspreiding der Belgische nadrukken hier te lande; verschillende andere
nadrukprocessen werden door hem of begonnen of doorgevoerd, altijd te zijnen
voordeele bijgelegd of gewonnen, en was de schuldige meestal onmachtig de gestelde
boete te voldoen, daarover bekommerde hij zich niet; het was hem alleen te doen om
zijne rechten en die zijner auteurs te doen eerbiedigen en den nadruk onschadelijk
te maken. Het is aan zijn krachtig optreden, in vereeniging met enkele andere
uitgevers, in deze aangelegenheid, te danken, dat hier te lande, zoowel bij de auteurs
als voornamelijk in den boekhandel, juister begrippen omtrent het kopierecht zich
hebben gevestigd, en nadruk tot de groote zeldzaamheden ging behooren. Mocht hij
dan nog wel eens van ter zijde worden aangezien om zijne weinige toegeeflijkheid
aan bloemlezingen, hij werd er niet minder om geacht en stond, zoowel om zijne
persoonlijkheid als om zijne bekwaamheden, bij den boekhandel hoog aangeschreven.
Dat bleek ook toen hij in 1844, en later nog eens in '50, verkozen werd in het
bestuur der genoemde Vereeniging van den boekhandel, en in de jaren 1848-'50 als
president daarvan optrad. Sedert Aug. 1824 lid dier vereeniging geworden, werkte
hij met volle instemming mede tot haar doel, om orde en regelmaat in den boekhandel
te bevorderen ‘volgens de beginselen van recht, goede trouw en welbegrepen
handelsvrijheid.’ Achtereenvolgens in verschillende commissiën benoemd muntte
hij in zijne rapporten uit door klaarheid van blik en grondige behandeling.
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Zoo werd door hem en zijn medegecommitteerden in '48 verslag uitgebracht over
de door de Vereeniging bekroonde ‘Handleiding voor de administratie van den
boekhandel’ van J.M. Binger, en in '49 over het plan tot het oprichten van een
boekhandelaarsbeurs te Amsterdam. Verder was het de kwestie van het vertalingsrecht,
d.w.z. het prioriteitsrecht op vertalingen van buitenlandsche werken, den leden door
het Reglement onderling verzekerd, die zijne bijzondere aandacht trok. De gevoelens
waren daarover wel eens verdeeld, ten gevolge waarvan telkens stemmen werden
gehoord voor de afschaffing van dat recht. Dan stond hij in de voorste gelederen om
dat recht te verdedigen en de Algemeene Vergaderingen getuigden meermalen van
zijne welsprekendheid, het gevolg van zijne oprechte overtuiging in deze, zoodat de
meerderheid steeds aan zijne zijde bleef. Maar wat hem bovenal in de werkzaamheden
der Vereeniging deed belangstellen waren de kwestiën van letterkundig
eigendomsrecht die dikwijls aan de beslissing van het Bestuur werden onderworpen
en niet zelden op het initiatief van Suringar werden aanhangig gemaakt. Welkom
was hem de gelegenheid, hem in '49 aangeboden, toen hij, met J.F. Schleijer, door
de Vereeniging naar het eerste letterkundige congres te Gent werd afgevaardigd, om
zijne beginselen daaromtrent openlijk te verkondigen, en met kracht van taal de
Belgische nadrukkers te bestrijden. Wat S. en Schleijer op dit congres gesproken
hebben is het uitgangspunt geweest voor het tractaat op den letterkundigen eigendom,
later met België gesloten. In '55 insgelijks gecommitteerd, toen met A. Belinfante,
naar het congres voor het internationaal en kunsteigendom te Brussel, kon uit den
aard der zaak, door het weinige gewicht dat ons land daar in de schaal kon leggen,
weinig invloed worden uitgeoefend, maar toch had S. de voldoe-
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ning, dat zijne met zorg opgestelde ‘Notes et remarques sur quelques solutions
présentées par le comité d'organisation du congrès’ niet onopgemerkt bleven.
Tot de belangrijkste opgaven die de Vereeniging zich sedert hare oprichting had
gesteld, behoorde het tot stand brengen eener nieuwe wet op het letterkundig
eigendomsrecht. Bijna ieder Bestuur had daartoe zijn poging bij de Regeering of
Staten-Generaal aangewend; ook onder S'.s voorzitterschap was daarvan het noodige
werk gemaakt, maar alle pogingen waren vruchteloos gebleven1. Eindelijk bracht
het Bestuur in de Algemeene Vergadering van '58 het ‘ontwerp eener wettelijke
regeling van het copierecht’, in overleg met den advocaat der Vereeniging opgesteld,
ter tafel en werd S. met vier andere confraters gecommitteerd dit ontwerp te
onderzoeken en het oordeel der leden in te winnen. In het volgend jaar bracht de
commissie het uitvoerig verslag harer werkzaamheden uit, en in 1860 werd het
gewijzigde ontwerp met de toelichting door het Bestuur bij de Regeering ingediend.
Daar bleef het weêr lang rusten, maar het strekte toch tot grondslag voor de
ontwerpwet op het auteursrecht, in 1877 door de Regeering aan de Staten-Generaal
aangeboden. Toen werd S. nog eens door het Bestuur opgeroepen om in eene
bijeenkomst over dat nieuwe ontwerp zijn advies uit te brengen. Het gevolg was dat
weêr aanmerkelijke wijzigingen aan de Regeering werden voorgesteld, die,
gedeeltelijk door haar overgenomen, eindelijk de wet op het auteursrecht van 28 Juni
1881 hebben in het leven geroepen. Mocht S. zich met eenige bepalingen dezer wet
nog minder goed kunnen ver-

1

Een uitvoerig overzicht dier pogingen sedert 1818, van de hand van den toenmaligen President
der Vereeniging, A.C. Kruseman, wordt gevonden in de ‘Handelingen van de Alg. Vergadering
der Vereeniging’ van 9 en 10 Aug. 1858.
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eenigen, met den geheelen boekhandel waardeerde hij het tot stand komen der wet,
die voor het eerst den letterkundigen eigendom hier te lande op vaste grondslagen
regelde.
Intusschen was Suringar, bij het klimmen zijner jaren, er ernstig op bedacht zich uit
de talrijke beslommeringen, die zijne zaak en drukkerij nog altijd meêbrachten, terug
te trekken. Had hij vroeger, in 1854, om op zijne zolders ruimte te maken, enkele
der minst beteekenende fondsartikelen van de hand gedaan, hij kon er niet toe
besluiten, zooals andere uitgevers, de kinderen die hij in het leven had geroepen, die
hij gekweekt en verzorgd had, in publieke veiling den meestbiedenden te koop aan
te bieden; ook achtte hij het zijn plicht tegenover zijne auteurs, hen zoo lang mogelijk,
ten minste bij hun leven, te beveiligen tegen de aanslagen en compromitteerende
aankondigingen van den zoogenaamden tweedehands-boekhandel. Toen nu, door
het overlijden van de meesten zijner auteurs, het laatste bezwaar grootendeels was
uit den weg geruimd, werd in '69 besloten, het geheele fonds, altijd met uitzondering
van een enkel art. van een nog levenden auteur, in eene daarvoor aangelegde
fondsveiling te Amsterdam te verkoopen. Maar de natuur was weêr sterker dan de
leer, want toen het daartoe zou komen, bleek het maar al te duidelijk, dat het zoowel
Suringar als zijn zoon Hugo nog te moeielijk viel, zich van de geliefde auteurs te
scheiden. Eerst in '74 trof S. met zijn zoon eene overeenkomst waarbij deze het fonds
overnam, en tot heden is het nagenoeg in zijn geheel in diens bezit gebleven1. Suringar

1

Het is aan hem te danken dat deze levensschets op eenige volledigheid mag aanspraak maken,
door de nauwgezette keuze uit de uitgebreide correspondentie zijns vaders en andere
bescheiden die hij den samensteller ter beschikking stelde.
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kon evenwel tot dezen stap niet overgaan voordat ook het lot der drukkerij beslist
was en hij de zekerheid had, dat zijne trouwe werklieden in hun middel van bestaan
niet werden benadeeld. Het gelukte zijn zoon Hugo, met eenige vrienden, in hetzelfde
jaar eene naamlooze vennootschap tot stand te brengen waaraan de drukkerij kon
worden overgedragen; deze wordt thans voortgezet onder den naam van ‘De
Coöperatieve handelsdrukkerij’, met Suringar's ervaren meesterknecht als directeur
aan het hoofd. Dit is het eerste voorbeeld van de oprichting eener coöpetatieve
drukkerij hier te lande1.
Den 31 Dec. 1874 nam Suringar afscheid van den boekhandel en betuigde in de
circulaire ‘zijn dank voor het vertrouwen dat hij gedurende meer dan een halve eeuw
van de confrèrie genoten had.’ De boekhandel was hem reeds voorgekomen door
hem in de Algemeene vergadering der Vereeniging van dat jaar tot Eerelid der
Vereeniging te benoemen. Den 15 Juni '76 werd hij benoemd tot lid der Maatschappij
van Nederlandsche letterkunde.
Sedert trok hij zich in het gewone leven terug, waar zijne behoefte aan
werkzaamheid nog ruime voldoening vond, zoowel in kerkelijke betrekkingen als
in talrijke plaatselijke commissiën, waarin hij ook reeds vroeger werkzaam was. In
1864 was hij daarbij door zijne medeburgers naar den gemeenteraad afgevaardigd
geworden, en vervulde hij daarna gedurende eenige jaren de betrekking van ambtenaar
van den burgerlijken stand. In '82 mocht hij nog het voorrecht smaken, met
opgewekten geest, te midden van al zijne kinderen en kleinkinderen, het gouden feest
van zijne echtverbintenis te vieren, en daar zijn gezondheidstoestand weinig te
wenschen overliet, ging er zelden een

1

In deze Vennootschap heeft ieder gezel der drukkerij minstens één aandeel, en ontvangt
daarvoor een evenredig deel in de winst.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

168
jaar voorbij waarin hij niet een bezoek bracht aan zijn bloedverwanten en vrienden
in Holland. Onder de laatsten vergat hij niet de oud-confraters, ‘de Veteranen’, zooals
zij zich noemen, en dan was het hem een genot met hen de herinnering aan vroegere
dagen en ervaringen te hernieuwen. Hij overleed plotseling, zonder schijnbare ziekte,
in zijne woning te Leeuwarden op den 13 Mei 1884.
Met Suringar daalde een der laatsten ten grave van het geslacht dier boekhandelaren
die, door hun werken en streven in de eerste helft dezer eeuw, den boekhandel eene
waardige plaats in de maatschappij verzekerden. Maar zijn natuurlijke aanleg, zijne
liefde voor het vak, zijne bekwaamheden en vooral zijne persoonlijkheid waarborgen
hem bovendien eene blijvende plaats in de geschiedenis van den boekhandel, waarvan
hij, gedurende meer dan een halve eeuw, een sieraad uitmaakte. In den boekhandel
achten velen zich geroepen maar weinigen zijn uitverkoren; Suringar behoorde tot
de uitverkorenen.
MART. NIJHOFF.
April, 1886.
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Levensbericht van Nicolaas Wilhelmus Posthumus.
Bracht de gewoonte mede, bij deze levensberichten ook de beeltenissen der
afgestorven leden op te nemen, dan zoude één blik op het portret van hem, wiens
leven hier wordt herdacht, voldoende geweest zijn om den indruk te geven, hoezeer
bij Posthumus de geest over het lichaam moet geheerscht hebben.
De lezer vergunne mij thans, dat beeld voor hem, die den overledene niet gekend
heeft, in zooverre te schetsen als dit noodig is om dien indruk althans eenigermate
te kunnen verkrijgen.
Gedurende de vijftien jaren, dat wij den Heer Posthumus kenden en met hem
samenwerkten, ging hij in waarheid gebogen onder den last van zijn lichaam: eng
was zijne borst; benauwd zijne ademhaling; langzaam zijn tred; zacht zijne stem,
terwijl het spreken dikwijls door hijgen en hoesten werd afgebroken. Bij de wisseling
der jaargetijden, bij snelle overgangen van temperatuur, ja dikwijls

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

170
bij verplaatsing van het eene vertrek naar het andere, werd hij bevangen door
verkoudheden van zóó ernstigen aard, dat hij soms dagen lang het bed moest houden
en meer dan eens den dood zijn leger zag naderen.
Doch de aamborstige, die het eene oogenblik door een zware hoestbui werd
aangetast, was het volgende oogenblik weder geheel tot zichzelven gekomen; de
bedlegerige van gisteren was den volgenden dag weder midden in zijne
werkzaamheden en tot zijn gewone doen teruggekeerd. Was het wonder dat men
eindelijk aan zijne zwakte, aan de rankheid en broosheid van zijn lichaam gewoon
raakte en daarmede evenmin meer rekening hield als hij zelf, die zoo zelden over
zijn ziekten sprak en daarnaar ongaarne gevraagd werd. Bij het regelen zijner
werkzaamheid voor de toekomst, bij het maken van plannen, zelfs lang vooruit, bleef
ten langen leste zijne ongesteldheid dan ook geheel buiten berekening.
Doch thans - nu de Koning der verschrikking eindelijk zijn slag heeft geslagen en
het lichaam den strijd heeft moeten opgeven, komt ons het beeld van den nooit
krachtigen, nooit gezonden man weder onweerstaanbaar voor den geest, en wordt
het ons eerst recht duidelijk, welk een geestkracht er gevorderd werd om met dit
omhulsel, dat hem in zoovele opzichten in den weg stond en slechts gevoelens van
medelijden vermocht te wekken, niet enkel een eervol leven te leiden, maar zich nog
daarenboven omhoog te werken op de ladder der maatschappelijke rangen en
onderscheidingen, toe te nemen in breedheid van kennis en ontwikkeling, veelheid
en degelijkheid van arbeid, kracht van invloed en optreden in elken kring, waarin hij
zich bewoog. Natuurlijk kwamen bij deze geestkracht bijzondere karaktertrekken,
die den Heer Posthumus tot een eigenaardige persoonlijkheid stem-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

171
pelden, en welke het niet minder mijn streven zal zijn hier te schetsen dan zijn leven
en zijn werkzaamheid.
In het leven van Posthumus dient men, met het oog op den aard dier werkzaamheid
en de vorming of ontwikkeling van zijn karakter, drie tijdperken te onderscheiden:
dat, waarin hij zich buiten Amsterdam aan het lager onderwijs wijdde en zich voor
het middelbaar onderwijs en zijne geographische studiën voorbereidde; dat, waarin
hij te Amsterdam bij het middelbaar onderwijs werkzaam was, en krachtig medewerkte
tot verbetering der geographische studie hier te lande; eindelijk dat, waarin hij als
hoofd der Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus zijn werkzaamheid tusschen
die inrichting en het Aardrijkskundig Genootschap moest verdeelen.
Den 22 Januari 1838 te Heusden geboren, vertrok Posthumus op nog jeugdigen
leeftijd met zijne ouders naar Woudrichem, om, na een verblijf van drie jaren aldaar,
weder naar Heusden terug te keeren. Die verhuizing droeg voor hem deze vrucht,
dat hij gedurende drie jaren het lager onderwijs genoot onder de uitstekende leiding
van den hoofdonderwijzer K.J. van Tussenbroek, terwijl hij later ook weder te
Heusden aan de inrichting van den Heer Seret een zeer goede gelegenheid vond, zich
verder te vormen en te bekwamen. Zoowel de degelijkheid van dat onderwijs als de
ijver en de werkzaamheid van den jeugdigen Posthumus kunnen blijken uit den
spoed, waarmede hij achtereenvolgens zijne examens aflegde: den 26 April 1854
verkreeg hij den 4en rang, een jaar later een acte voor het Fransch; in April 1856
legde hij met goed gevolg het examen voor den 3en rang af en in April 1861 verkreeg
hij den rang van hoofdonderwijzer, nadat hij nog vooraf een acte voor het Hoogduitsch
had gehaald.
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Niet lang behoefde hij bij het dingen naar een betrekking in het strijdperk te treden.
Nog in hetzelfde jaar 1861 werd hij na een vergelijkend examen benoemd tot hoofd
der Openbare school te Hardinxveld, waar hij van 1 Oct. 1861 tot 1 Januari 1867
werkzaam was. Van Hardinxveld vertrok hij naar Bemmel, waar hij een Instituut
opende, en waar hij tevens gelegenheid vond zich voor het Middelbaar Onderwijs
voor te bereiden. Ook weder bij deze studiën betoonde hij denzelfden ijver en niet
minder volharding als bij het verkrijgen der actes voor het lager onderwijs: in Mei
1868 legde hij met goed gevolg het examen af in Geschiedenis en reeds in Mei 1869
dat in Aardrijkskunde. Geen wonder dan ook, dat in dit tijdperk van zijn leven de
kiem zijner latere ongesteldheid gelegd werd of tot ontwikkeling kwam: natuurlijk
moesten de late avonduren of de te vroege ochtendstond aan die examen-studies
gewijd worden, terwijl dat werken lang nadat het dag geweest was of voordat de dag
in aantocht was, afwisselde met al de beslommeringen, welke het Bestuur van een
Instituut voor het hoofd daarvan medebrengt.
Doch wellicht behoorde de Heer Posthumus tot die klasse van onderwijzers, welke,
hun school en hun onderwijs als bijzaak beschouwende, hun voornaamste krachten
en een groot deel van hun tijd besteden aan eigen studie, niet zoozeer uit behoefte
aan eigen betere vorming als wel met het oog op de verbetering hunner
maatschappelijke positie? - Onze karakterbeschrijving van den overledene zal, hopen
wij, het beste antwoord op deze vraag kunnen zijn. Thans doen wij slechts dit duidelijk
uitkomen, dat de Heer Posthumus, vooral te Hardinxveld, niet enkel de gelegenheid
aangreep om zich in de vakken van het lager onderwijs beter te bekwamen, maar
ook levendig belangstelde in de vraagpunten, welke
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zich in die dagen bij dezen tak van onderwijs voordeden. Wat het eerste betrof, van
grooten invloed was nu en later op de richting zijner studien de man, voor wien hij
tot aan zijn dood de diepste vereering en gevoelens van innige dankbaarheid koesterde,
Dr. P. Romeyn, toen rector van het gymnasium te Gorinchem en schoolopziener in
het district, waarin Posthumus werkzaam was.
Het was Dr. Romeyn, die op den cursus, welken hij in verschillende letterkundige
vakken gaf, in Posthumus den belangstellenden en bekwamen onderwijzer opmerkte,
‘die zich reeds in ondergeschikten rang door zijn stijl en door zijn beknopte heldere
schrijfwijze onder vele tientallen onderscheidde’. Toen later de verhouding tusschen
beide mannen geheel veranderd was en zij gezamenlijk zitting hadden in de
Staatscommissie tot het afnemen der examens voor het M.O., was het nog duidelijk
zichtbaar, hoe waardeering, achting en dankbaarheid hier een band van vriendschap
in het leven hadden geroepen, welke Dr. Romeyn nog onlangs van wijlen zijn ‘zeer
gewaardeerden vriend’ deed spreken. - Het is ook datzelfde schrijven van den geachten
oud-schoolopziener, 't welk ons het recht geeft te beweren dat Posthumus behalve
voor zijne studien nog tijd vond om de onderwijzers-vergaderingen, waarin
paedagogische vraagpunten of andere quaestiën van den dag gesteld werden, bij te
wonen en daar het woord te voeren. Zooals ons van elders verzekerd werd, wogen
reeds toen zijne adviezen zwaar, en wist hij zich in zijne naaste omgeving en in de
kringen, waarin hij zich bewoog, door karakter en kennis invloed te verzekeren.
Het tweede tijdperk in zijn leven opent zich met de benoeming tot Leeraar in de
geschiedenis en aardrijkskunde aan de H.B. School met vijfjarigen cursus te
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Amsterdam, welke betrekking hij van 1869 tot 1876 vervulde. Verkreeg hij dus nog
in hetzelfde jaar, waarin hij zijn tweede examen aflegde, eene plaats aan de hoogere
burgerschool in de hoofdstad des Rijks, ook bij dien anderen tak van onderwijs en
in die andere omgeving had hij spoedig de hem toekomende plaats ingenomen.
Door de orde, die hij in zijne klassen wist te handhaven; door de gezonde begrippen
over paedagogiek, die hij in de leerarenvergaderingen voorstond en tegenover zijne
leerlingen in practijk bracht; door zijn onafhankelijk karakter, dat zich ook tegenover
meerderen deed gelden, verzekerde hij zich spoedig bij het onderwijzend personeel
en de schoolautoriteiten de achting, welke elk leeraar, die bovengenoemde
eigenschappen bezit, reeds daardoor moet inboezemen. Daarbij kwamen dan nog
die, welke de hoogerstaande docenten van den grooten hoop onderscheiden: streng
plichtgevoel, 'twelk het verzuimen der lessen, tenzij bij hooge noodzakelijkheid,
verbiedt; belangstelling in de inrichting, waaraan hij verbonden was, niet enkel dus
in het vak, dat hij onderwees; groot moreel overwicht op de leerlingen, door
wederkeerige achting en toegenegenheid verkregen; het nadenken, ook buiten de
school, over de belangen van het onderwijs, waaraan hij zijn krachten wijdde.
Het was dus ook vrij natuurlijk dat Posthumus bij het M.O. geen minder belangrijke
rol speelde dan vroeger bij het lager. In het Departement Noord-Holland der
Vereeniging van Leeraren bij het M.O. werden verschillende vraagpunten door hem
ter sprake gebracht en werd hij meermalen tot Bestuurslid verkozen. Toen van
1875-'78 het Hoofdbestuur dier Vereeniging uit den boezem van dat Departement
verkozen werd, vervulde Posthumus in
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dat lichaam de betrekking van Secretaris en nam hij een levendig aandeel aan de
discussiën over en de redactie van de wijzigingen, welke de Vereeniging van Leeraren
in den omvang van het onderwijs en in de opleiding en de examina van toekomstige
leeraren wenschelijk achtte. Toen in 1884 de zetel van dat Hoofdbestuur andermaal
naar Amsterdam werd overgebracht, werd Posthumus tot Voorzitter der Vereeniging
van Leeraren verkozen. - Tot zoover over de plaats, die hij onder zijne ambtgenooten
innam.
Dat hij bij de Commissie van Toezicht, den gemeenteraad, den Wethouder van
Onderwijs te Amsterdam en voorts bij den Inspecteur van het M.O. niet minder hoog
stond aangeschreven, mag gerust verzekerd worden. Veel gold hij bij het eerste
lichaam om de wijze, waarop hij reeds als leeraar doch vooral als Directeur zijn taak
opvatte, en voorts door zijn ‘beknopte en heldere schrijfwijze’, door het regelmatige
en vlugge in zijne administratie en andere eigenschappen die zwaar wegen bij een
collegie, dat meer vermag toe te zien òf, dan wel hoe de zaken marcheeren en dat
zich voor zijne moeite om degelijke adviezen uit te brengen ook niet altijd beloond
ziet. Bij den gemeenteraad vermocht hij zóóveel, dat hij bij de benoeming tot directeur,
hoewel de derde op de voordracht, hij met zijne zwakke gezondheid, den voorrang
verkreeg boven twee verdienstelijke medecandidaten. Zooveel gold zijne meening
bij den vroegeren Wethouder van onderwijs, die hem het langst als leeraar en directeur
had werkzaam gezien, dat deze, naar verzekerd werd, ook wel met hem te rade ging
in zaken en benoemingen, die niet in rechtstreeksch verband stonden met de inrichting,
aan wier hoofd Posthumus geplaatst was. Doch buitengewoon groot was zijn invloed
bij den inspecteur, die zoo kort vóór hem aan zijn werkkring werd
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ontrukt, wiens verdiensten door Posthumus in een zoo helder licht werden gesteld
en wiens heengaan nog altijd zoo innig diep wordt betreurd door hen die weten, welk
een waarachtige belangelooze liefde dien inspecteur voor het M.O. bezielde.
Het is bekend dat wijlen Dr. Steyn Parvé een zekere voorliefde bezat voor docenten,
die, bij het lager onderwijs gevormd of in de praktijk groot geworden, zich daarna
aan het M.O. verbonden, mits - en deze voorwaarde, meenen wij, woog vooral in de
latere jaren van zijn leven zwaarder - mits deze ook de bewijzen leverden dat zij de
vakken, die zij onderwezen, wetenschappelijk beoefenden. Het was toch het streven
van dien Inspecteur, zooals hij ons nog kort voor zijn dood verzekerde, niet enkel
het M.O. als zoodanig te verbeteren, maar ook de vakken, waarin onderwijs werd
gegeven, hier te lande door de leeraren tot een hooger wetenschappelijk niveau te
doen brengen. Op die wijze meende hij terecht het onderwijs en het onderwijzend
personeel in de oogen der natie te zullen verheffen, en beiden die achting te
verzekeren, welke een tak van onderwijs noodig heeft, om goed ingang te vinden of
om ouders en leeraren te doen samenwerken.
Vergissen wij ons niet, dan hebben wij in het bovenstaande de hoofdverklaring
gegeven van de zoo eigenaardige verhouding, die tusschen den heer Steyn Parvé en
Posthumus bestond. De eerste zag in den laatsten den Schulmann, zooals hij dien,
vooral in de eerste tijden van het M.O., wenschelijk achtte; den practischen docent,
die vooral aan de inrichting te Amsterdam veel nut stichtte; die ook later als Directeur
de verwachtingen, welke men van hem gekoesterd had, niet beschaamde en die bij
dit alles tijd vond, zich in de aardrijkskunde, door den heer Steyn Parvé met zekere
voorliefde, zoo niet beoefend, dan toch in hare ontwikkeling
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nagegaan, zoo te bekwamen, dat hij dit leervak bij het onderwijs meer in eere bracht
en het hier te lande meerdere belangstelling vermocht te verzekeren.
Het was dan ook de heer Steyn Parvé, die Posthumus reeds als leeraar uitnoodigde
zitting te nemen in de commissie voor het afnemen der examens ter verkrijging van
een acte voor het M.O., en die aan het oordeel van Posthumus over personen, zaken
en quaestiën in zake het M.O. een waarde hechtte, die soms opmerkelijk mocht
heeten. In hoeverre ook hier weder Posthumus' persoonlijkheid dien verkregen invloed
versterkte, zullen wij thans nog in het midden laten. Ons roept de beschrijving zijner
te Amsterdam als leeraar op wetenschappelijk gebied ontwikkelde werkzaamheid.
Lag die werkzaamheid in den eersten tijd niet uitsluitend op een enkel terrein,
maar ontwikkelde hij zich door de redactie van ‘Onze Tijd’ meer algemeen, weldra
werd aardrijkskunde meer in het bijzonder zijne hoofdstudie. Met den heer J. Kuyper
werkte hij samen bij de vervaardiging van een Atlas, welke door de duidelijke
voorstelling van het bodemrelief in die dagen zeer de aandacht trok en allerwege bij
het onderwijs gebezigd werd; ook stelde hij met schrijver dezes een atlas voor
Natuurkundige Aardrijkskunde samen, waarvan wij moeilijk meer kunnen zeggen
dan dat hij weder een in die dagen gewenscht hulpmiddel bij het onderwijs in
aardrijkskunde aan de hand deed. Vrijer wordt ons oordeel over de atlassen en
handboeken, welke de heer Posthumus òf geheel alleen, òf in samenwerking met
zijn zwager, den onder zijne leiding gevormden Heer J. IJzerman, het licht deed zien
en waarin hij zijne denkbeelden over het onderwijs in aardrijkskunde niet enkel bij
wijze van Inleiding uiteenzette, maar tevens uitwerkte en belichaamde.
Het is hier de plaats niet, die denkbeelden uitvoerig te
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bespreken, wat ook minder noodzakelijk schijnt, daar de nieuwere denkbeelden over
de aardrijkskunde en het onderwijs in dat leervak ook hier te lande zoo bij herhaling
besproken en door middel der nieuwere atlassen zichtbaar voor oogen gesteld zijn,
dat geen beschaafd lezer geoordeeld mag worden ze niet te kennen.
Dit alleen zij het geoorloofd hier bij te voegen, dat de tegen die nieuwe richting
en ook meer bepaald tegen Posthumus' handboek en atlassen ingebrachte bezwaren,
als zouden zij de stof te breed opvatten en onderwerpen bij leerlingen ter sprake doen
brengen die boven hunne bevatting gaan, terwijl het noodzakelijke (‘het ronddragen
van het beeld der aarde, zooals het door kaarten en globes wordt voorgesteld’)
achterwege blijft, ons vrij overdreven voorkomen. Juist door die nieuwere richting
wordt als van zelve verkregen, wat door dressuur op blinde kaarten of even
gedachtenloos en vervelend geheugenwerk niet of zeer slecht wordt aangebracht.
Het bespreken der kusten bodemvormen van landen, der ligging van plaatsen in
verband met die gesteldheid van kust en bodem, der bevaarbaarheid van rivieren,
der toegankelijkheid van bergpassen en dalen, en voorts het bespreken der
geschiktheid van landstreken, wat aangaat hun klimaat en producten, voor bewoning
en het ontstaan van grootere of kleinere steden, is geen onderwerp, dat boven de
bevatting van leerlingen gaat. Het kan geen aanleiding geven tot ‘oefening der
leerlingen in het lijdelijk opnemen van honderdmaal te veel voor hen onverteerbare
feiten’, vooral niet, wanneer die zoo concrete feiten door kaarten en atlassen nog
zooveel duidelijker voor oogen worden gesteld. Was dit het geval, de voorliefde, die
bij de meeste leerlingen voor aardrijkskunde bestaat, zou niet kunnen worden
verklaard, evenmin als het feit, dat thans in alle landen van
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Europa die nieuwere richting wordt gevolgd. De omstandigheid, dat hier of daar een
onverstandig docent ‘voor baardelooze knapen de vraag tracht op te lossen, hoe de
natuurkundige invloeden den socialen en politieken toestand der volken bepalen’,
opgemaakt uit het voorkomen van dergelijke phrases in onbekookte brochures, maakt
het nog niet noodzakelijk, dat men alleen in Nederland, het land met zijn zoo roemrijk
verleden op geographisch gebied, tot de oude methode terugkeere, tenzij men die
alleen bij den Nederlandschen gymnasiast wenscht in toepassing gebracht te zien,
een voorrecht, dat de leerling der H.B. School hem dan niet moet benijden. Ook het
gevaar dat de leerling bij het bezichtigen der atlassen, die bodem, klimaat en producten
voor oogen stellen, zou kunnen loopen, om de grenzen van de provincies te verwarren
met die van den regenval of van de gewassen, behoeft nog geen reden te zijn (gesteld
het bestaat) om over die atlassen met zoo weinig waardeering te spreken1 of deze
geheel ter zijde te stellen.

1

Wij hebben hier het oog op de passage over aardrijkskunde, voorkomende in het artikel van
mijn hooggeachten ambtgenoot, Dr. C.B. Spruyt: ‘Verkeerde raad aan een verkeerd adres’,
Gids 1882, p. 127-130, waartegen wij behalve bovengenoemde bezwaren nog deze bedenking
hebben, dat hij uit brochures en handboeken meent te mogen opmaken, welk nut een leervak
voor den leerling zou kunnen afwerpen, waarbij dan natuurlijk de mondelinge verklaring,
toelichting en aanvulling van den docent buiten rekening worden gelaten. Ook doet hij o.i.
daarin verkeerd, dat hij handboeken, die voor het M.O. geschreven zijn, bespreekt en
beoordeelt naar hun waarde, die zij voor het onderwijs in aardrijkskunde op het gymnasium
zullen hebben. De verstandige docent, die bedenkt dat op de Burgerschool veel meer uren
aan geographie geschonken worden en dat de leerlingen dier inrichtingen in verschillende
natuurhistorische en natuurkundige vakken zooveel beter gevormd worden, zal andere
handboeken bezigen of van de besprokene slechts die gedeelten behandelen, welke voor den
gymnasiast het belangrijkst zijn. - Hoewel het artikel van Dr. Spruyt reeds in '82 geschreven
werd, scheen het ons toch niet ongepast, daarop thans nog met een enkel woord terug te
komen, daar het ons voorkomt dat bedoelde passage niet zonder invloed bleef op de geringe
waarde, door vele rectoren en docenten van gymnasia aan het onderwijs in aardrijkskunde
gehecht en aan de wardeering der nieuwe richting in 't algemeen. Ook de omstandigheid dat
de H.H. Posthumus en Bos zelve niet tegen de meening van Dr. Spruyt zijn opgekomen, wat
op hunnen weg had gelegen, deed ons besluiten, hoewel ongaarne, de zaak hier aan te roeren.
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Wij keeren thans tot den heer Posthumus terug. Niet enkel door handboek en atlassen
leverde hij het bewijs van voortgaande studie der aardrijkskunde, ook in het Tijdschrift
van het Aardrijkskundig genootschap liet hij zich kennen als iemand, wiens lectuur
zich verder uitstrekte dan die van handboek of populaire beschrijving en reisverhaal.
Let men op de hoogte, welke de geographische studiën hier te lande in het jaar 1873
bereikt hadden, het jaar der oprichting van bovengenoemde vereeniging, spoedig
gevolgd door de uitgave van haar tijdschrift, en voorts op de eischen, die tot dusverre
bij de acteëxamens gesteld waren, dan heeft deze over zijne lectuur gebezigde
uitdrukking meer beteekenis dan men allicht vermoedt. Het nagaan der vorderingen,
welke men, vooral in het buitenland, op het gebied der algemeene en eigenlijke
geographie maakte; het volgen van de resultaten, op wetenschappelijke reizen
verkregen; het bijhouden der geographische en cartographische litteratuur, tenzij
voor Nederland of de Nederlandsche en de daaraan grenzende koloniën, lag toen nog
slechts op den weg van enkelen. Niet alle leeraren in aardrijkskunde bij het M.O.
waren dien breederen weg bij hunne studien opgegaan; en de vereerders der
aardrijkskundige wetenschap, uit vroegere dagen nog overgebleven, koesterden
daarvan andere denkbeelden dan boven omschreven zijn, of onderscheidden niet
altijd voldoende de practische of mercantiele aardrijkskunde van de
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aardrijkskunde als zelfstandige, hetzij dan historische of physische wetenschap. De
vereeniging in het Aardrijkskundig genootschap van zoo verschillende beoefenaars
der geographie met hun verschillende opvatting dier wetenschap en hun zoo
uiteenloopend terrein van studie, heeft (wat hier niet nader kan aangetoond worden)
ongetwijfeld veler opvatting gewijzigd en hun inzichten verruimd.
Ook Posthumus ondervond den invloed van de vele verdienstelijke mannen, welke
hij het voorrecht had daar te ontmoeten, en vatte de taak, die hem in de vervulling
van het secretariaat en in de redactie van het tijdschrift werd opgedragen, met
ingenomenheid op. De menigte van tijdschriften, die hij door het in ruil treden met
andere vereenigingen onder de oogen kreeg, werden door hem met vlijt en vrucht
geraadpleegd; de voordrachten, die hij op de algemeene vergaderingen leverde; de
adviezen, ter Bestuursvergadering over wetenschappelijke vraagpunten uitgebracht;
de artikelen, die hij als Redacteur moest lezen en herlezen; de mededeelingen, die
hij voor het tijdschrift om de twee maanden moest samenstellen, - dit alles gaf hem
een breedheid van kennis op geographisch gebied, die hem weldra van velen deed
onderscheiden, terwijl hij tevens door de leiding der studiën van hen, die zich voor
het acteëxamen M.O. voorbereidden en door het afnemen dier examens steeds voeling
hield met datgene, wat op het gebied van het onderwijs in aardrijkskunde voorviel
en merkwaardigs gepubliceerd werd.
Liep hij door deze velerlei werkzaamheid op geographisch gebied gevaar zich aan
overhaasting schuldig te maken, wat bij sommige zijner atlassen te bespeuren valt,
en had hij slechts zelden gelegenheid van eenig onderwerp diepere studie te maken,
zoo dikwijls hij dit laatste beproefde, is hij daarin zeer goed geslaagd. Zijne studiën
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over de Noordpoolreizen der Nederlanders en het nut dier arctische onderzoekingen;
over de Nederlandsche reizigster Alexine Tinne; over Centraal-Azië; over de
Tentoonstelling, aan het geographisch congres te Parijs verbonden, leverden het
bewijs dat hij de gave van nasporen en het teruggeven der resultaten van ernstig
onderzoek bezat. Hij zou die nog meer hebben ontwikkeld, wanneer hij het zich niet
opzettelijk ten taak had gesteld het onderwijs in aardrijkskunde hier te lande te
verbeteren en in het licht te stellen wat te dien opzichte in het buitenland voorviel,
ook wanneer hij daardoor gevaar liep, wetenschappelijk wellicht minder hoog gesteld
te worden. Bij 't beoordeelen zijner werkzaamheid vergete men niet, hoe noodig het
was dat zij, die het lang verwaarloosde leervak tot zijn recht wilden doen komen,
zich niet terstond in eigene studiën van bepaalde en beperkte onderwerpen gingen
verdiepen, maar met het oog op de behoeften van leeraren en leerlingen het niveau
der aardrijkskundige studies hier te lande trachtten te verhoogen en zich in den eersten
tijd meer op algemeen gebied bleven bewegen. Dat die werkzaamheid hier te lande
en in den vreemde door hen, die ze konden beoordeelen, werd gewaardeerd, kan
voldoende blijken uit de onderscheidingen, hem op wetenschappelijk gebied te beurt
gevallen1; uit het gewicht, dat aan zijne adviezen gehecht werd, toen hij als jurylid
bij de bovengenoemde tentoonstelling optrad en uit zijne benoeming tot officier
d'Académie na afloop der werkzaamheden van het congres, waaraan hij zoo levendig
deel nam.

1

Posthumus was correspondeerend lid van de Société belge de géographie, van het geographisch
genootschap te Lissabon en te Antwerpen, van de Société de géographie commerciale en de
Société académique Indo-Chinoise te Parijs en lid van het Kon. Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde van N. Indië te 's-Hage.
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Zooals wij reeds zeiden, ontsluit zich het derde tijdvak in Posthumus' leven met zijne
benoeming tot Directeur der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, de eerste
inrichting van dien aard, welke te Amsterdam geopend werd. Het laat zich verklaren,
dat hij daaraan zijn beste krachten wijdde. Van nu af aan laat zich dan ook wel een
verandering in zijn werkzaamheid bespeuren. Kon hij als leeraar veel tijd vinden
voor studie, genootschap en tijdschrift, thans vorderde de betrekking als hoofd eener
school, wier leerlingental door den roep, die van haar uitging, snel toenam, bijna den
geheelen mensch. Hoe gaarne hij een gedeelte zijner krachten ter beschikking hield
voor de vereeniging, die hij had helpen oprichten, toch was hij de man niet om daaraan
de belangen der hem toevertrouwde inrichting op te offeren. Daaraan wijdde hij zich
voortaan met alle energie, die in hem was, en daarop drukte hij een zeer eigenaardigen
stempel. In de vaste overtuiging, dat orde en regel bij een burgerschool met zoo vele
en zoo verschillende leerlingen eerste vereischte was, stelde hij daar een streng
bewind in, dat zich natuurlijk hoofdzakelijk tegenover de leerlingen liet gelden, wien
van den beginne af aan het beginsel van tucht en ontzag werd ingeprent, die zich
onvoorwaardelijk aan de gestelde regelen hadden te onderwerpen, en die bij het
binnentreden en verlaten van het gebouw of bij de wisseling der lessen zich van alles
hadden te onthouden, wat de orde ook zelfs kon bedreigen. Het ligt in den aard der
zaak, dat dit krachtige bewind zich ook deed gevoelen tegenover de leeraren, voor
zooverre het gold het brengen van eenheid in het onderwijs, de bespreking der
belangen van inrichting en leerlingen ter leerarenvergadering, het afnemen van
toelatings- en overgangsexamens, de middelen ter handhaving van tucht en
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orde, de regeling der lesuren en wat verder mag voorkomen bij een inrichting, waar
de directeur, zonder ooit de individualiteit van den leeraar te kort te doen, het beheer
van die zaken, welke na gemeenschappelijk overleg volgens vaste beginselen moeten
geregeld worden, in handen houdt. Duldde de Heer Posthumus te dien opzichte geen
ingrijpen in zijn gezag van de zijde der leerlingen, noch van die der leeraren,
omgekeerd, zorgde hij ook daarvoor, dat niet meer dan strikt noodzakelijk was door
autoriteiten in den gang zijner inrichting werd ingegrepen; of dat men op eenigerlei
wijze de vrijheid der leeraren, bijv. in de keuze hunner leerboeken en de te volgen
methode, te kort deed. Voegt men hierbij dat hij ook de materieele belangen dier
leeraren, op wier keuze hij grooten invloed had uitgeoefend, zooveel mogelijk
voorstond, waar hem dit slechts eenigszins mogelijk was; dat deze er dagelijks
getuigen van waren, hoe hij zelf het voorbeeld gaf in toewijding aan de school en
het nadenken over hare belangen; en dat zij, wat niet minder beteekende, de inrichting
steeds in bloei zagen toenemen - dan laat het zich gemakkelijk denken dat van de
zijde dier leeraren werd medegewerkt om de inrichting het karakter te doen behouden,
dat zij bezat, wanneer zij ook (sommigen althans) voor zich zelven er prijs op stelden
nader te overwegen, hoever men met het handhaven van tucht en orde mag gaan,
zonder den geest van opgewektheid en vrijmoedigheid in de klasse uit te dooven,
die bij het onderwijs evenzeer onmisbaar mag heeten; of zonder dien band van liefde
en vertrouwen tusschen leeraar en leerling te verbreken, die de eerste vereischte is
om de orde te handhaven in den hoogeren zin des woords: zóó, dat van de zijde des
leerlings aan opzettelijk verbreken dier orde niet gedacht wordt en van de zijde des
leeraars voor het
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oogenblik op den goeden wil en den ijver der leerlingen, en lang daarna op hun
gemoed en hun volgend leven kan gewerkt worden.
Er valt nog op ééne, en niet de minst belangrijke bijzonderheid te wijzen bij het
bespreken van Posthumus, den directeur. Niet enkel tegenover de leeraren betoonde
hij de boven omschreven belangstelling in de verbetering hunner positie en
omstandigheden; ook aan het welzijn zijner leerlingen liet hij zich zeer veel gelegen
liggen. Dezelfde man, die de tucht zoo streng handhaafde, was niet enkel zeer
welwillend jegens de goedgezinden, maar dacht voortdurend na over hunne wezenlijke
belangen. Hij was het, die op zeer geschikte wijze het moeilijke vraagstuk om de
leerlingen uren achtereen nuttig bezig te houden, zóó oploste, dat hij door inkorting
der uren tot vijftig minuten, van de aandacht der leerlingen minder vergde en de
schooltijden kon doen inkrimpen; hij had door eigenaardige regeling der
overgangsexamens het middel uitgedacht om de leerlingen geruimen tijd vóór het
einde van den cursus de gelegenheid te geven om het verzuimde weder in te halen
en nog tot de volgende klasse over te gaan; hij was steeds volgaarne de raadsman
van ouders en voogden, waar het gold het kiezen van een goede carrière voor hen
die de school verlieten; hij volgde met belangstelling het lot van hen, die eenmaal
zijne leerlingen waren, en was hun naar vermogen behulp.aam in het vinden van een
nuttigen werkkring. Geen wonder dat er bij zijn dood onder zijne oudleerlingen
gevonden werden, die behoefte gevoelden, op zichtbare wijze, in den vorm van een
monument op zijn graf, het bewijs te leveren van de achting, de genegenheid en de
gevoelens van dankbaarheid, die zij hem toedroegen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

186
Wij meenen thans een denkbeeld gegeven te hebben van de nuttige, zich steeds
uitbreidende werkzaamheid, welke de Heer Posthumus in de verschillende tijdperken
zijns levens heeft ontwikkeld en van zijn woekeren met de krachten die hem
geschonken waren. Ons rest thans nog een en ander over de persoonlijkheid en het
karakter van den overledene in het midden te brengen.
Reeds uit al het bovengezegde bleek dat geestkracht een hoofdtrek was in zijn
karakter, zich bij hem openbarende in de wijze, waarop hij de belemmeringen
overwon, welke hem zijn lichaam in den weg stelde en de pijnen of benauwdheden
verdroeg, die het hem bezorgde; voorts in de onafgebroken werkzaamheid, die hem
soms zoo dubbele inspanning kostte; eindelijk in het overwinnen van de
moeilijkheden, die ook Posthumus in de verschillende tijdperken van zijn leven niet
gespaard bleven.
Natuurlijk nam die geestkracht toe door oefening, en nadat hij bij herhaling de
vruchten daarvan had ingeoogst. Zij maakte hem afkeerig van alle halfheid en
wankelmoedigheid bij zich zelven en bij anderen. Beslist was hij in zijn optreden,
denken, spreken en handelen; zorgvuldig wachtte hij zich van den twijfel aan zich
zelven, zoo die ooit bij hem opkwam, aan anderen te doen blijken. Voegt men daarbij
een zeldzame heerschappij over zich zelven, vooral in het bedwingen zijner
hartstochten verkregen; de gave om scherp waar te nemen waar het gold het karakter
en de bedoelingen van anderen te doorgronden; een groote menschenkennis en een
bijzonderen tact om met zeer verschillende personen om te gaan, dan laat het zich
denken dat Posthumus tot die menschen kon behooren, welke hun plannen niet
vormen voor den dag van heden of van morgen, maar lang te voren de wegen en
middelen overdenken
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die hen tot hun doel voeren en daarbij krachtig geholpen worden door het vertrouwen
dat zij in zich zelven stellen en anderen inboezemen. Dat zij hunne eigene denkbeelden
bezitten over het gebruik maken, zoowel van eigen kracht en positie als van de
zwakheid van anderen, is niet onwaarschijnlijk: daartegen staat dan ook over, dat zij
in vele gevallen niet klein zijn in hun opvattingen en in hun willen. Wat dit laatste
betreft, wij kunnen in gemoede verzekeren dat kleingeestigheid Posthumus volkomen
vreemd was. Bezat hij eerzucht, dan was het geen ijdele, maar deze, om in dat, wat
hij was, goed te zijn; niet onder de laatsten, zoo mogelijk, onder de eersten te
behooren. IJdelheid was hem volkomen vreemd, zoodat hij nimmer relaties zocht
om met voorname kennissen te pronken of zich in voorname kringen te bewegen,
waarvoor hij te eenenmale ongevoelig was. Te midden der zijnen en in eenvoudigen
kring bewoog hij zich het liefst, ook met het oog op zijne gezondheid, die hem een
zeer kalm en geregeld leven voorschreef. - Was hij zonder eerzucht en bracht hij
steeds het juiste verband tusschen zijn kunnen en zijn willen, zoodat hij volkomen
tevreden was met zijne betrekking en zijne maatschappelijke positie, ook de tweede
prikkel van den mannelijken leeftijd, de zucht naar bezit, bezielde hem slechts in
zooverre, als hij terecht er steeds aan dacht, hoe broos zijn lichaam was en hoe spoedig
zijn levensdraad kon worden afgesneden. Daarom was dezelfde man, die voor zich
zelven geene behoefte kende en die voor den vriend of den behoeftige, die zijne hulp
inriep, te allen tijde gereed stond, er steeds op uit zijne inkomsten te vermeerderen,
zijn tijd en moeite duur te verkoopen. Dat hij te dien opzichte vooral de laatste jaren
van zijn leven zoo nuttig mogelijk besteedde, zullen zij het gemakkelijkst kunnen
verklaren, die weten, hoe eerst in de latere jaren zijn zoo gelukkige
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echtvereeniging met kinderen gezegend werd, waarvoor Posthumus een zoo bijzonder
teedere liefde gevoelde. Als zag hij vooruit, dat het hem niet geschonken zou worden,
ze groot te zien; als begreep hij, dat het thans nog zooveel meer plicht was, zijne
gade, die hem bij zijn leven en lijden zoo waarlijk ten steun was, met zijn zoo jeugdige
kinderen niet onverzorgd achter te laten - hij verdubbelde als 't ware zijn
werkzaamheid en zijn streven om ook zijn gezin de voordeelen te bezorgen van dien
practischen zin, welke hem zoo bijzonder eigen was, en dien hij jaren lang bezigde
om daarmede vereenigingen, waarvan hij lid of Bestuurder was, op de meest
belangelooze wijze van goeden raad te dienen.
Ten slotte nog dit. Moeilijk is de kennis van het menschelijke hart, reeds wanneer
het in eigen boezem klopt. Hoeveel moeilijker niet die van elk ander, vooral wanneer
iemands neigingen en begeerten zelden worden uitgesproken en geopenbaard. De
persoonlijkheid van Posthumus kon tot zeer verschillende beoordeelingen aanleiding
geven, en ook schrijver dezes, hoewel hij 15 jaren met hem samenwerkte, heeft zeer
veel moeite gehad om tot het wezen van zijn karakter door te dringen, heeft niet te
allen tijde hetzelfde over hem gedacht en gesproken.
Wenscht iemand te weten, wat dan aanleiding heeft gegeven om daarover thans
met meerdere zekerheid te kunnen oordeelen, wij verzoeken dien belangstellenden
lezer ons nog een oogenblik te volgen bij het beschrijven van Posthumus' laatste
levensdagen.
Zichtbaar was hij de laatste maanden achteruitgegaan. Zijne werkzaamheid
verminderde; hij sprak voor het eerst langer en ernstiger over zijn ziekte en nam
scherp waar, of men zijn ongerustheid te dien opzichte deelde. Den 10den Juni 1885,
ruim 14 dagen voor zijn dood, schreef hij:
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‘Mijn gestel is in den laatsten tijd geheel in de war; de bloedcirculatie is ongerege!d,
en als een gevolg daarvan ondermijnen verschillende kwalen mijn toch niet al te
groote krachten. Eenigszins ingespannen arbeid is mij ten strengste verboden. Ik
hoop dat eenige weken van rust in het zuiden van Limburg mij wat zullen opknappen:
thans voel ik mij zeer onwel’. Toen wij hem eenige dagen later bezochten, gaf hij
ons reeds den indruk, dat ook hijzelf aan zijn herstel wanhoopte. Nog eenige dagen
en wij staan aan zijn sterfbed. Hij riep mij alleen en sprak daar in de weinige heldere
oogenblikken, die hem geschonken waren, en met zijn zwakke stem korte afgebroken
woorden, welke mij een diepen blik gunden in zijn karakter. Toen hij kort daarna
het waarlijk zoo moede hoofd had nedergelegd, stond het bij mij vast dat daar iemand
was heengegaan, die niet zich zelven had gezocht, niet door kleine motieven was
geleid en bij veel kalmte en nuchterheid van spreken en denken, oneindig meer
idealisme had bezeten dan menigeen heeft vermoed. Natuurlijk hebben wij sedert
den indruk, bij dat sterfbed ontvangen, getoetst aan de herinnering van vroegere
woorden en daden, en hebben wij sedert ernstig nagedacht over het nakomen der
belofte, in zulk een heilig oogenblik gegeven, om hem, die heenging, naar waarheid
te schetsen. Dit is thans geschied, wanneer wij de verklaring zullen hebben afgelegd,
dat ook dat nader onderzoek ons in de bij het sterfbed opgedane overtuiging heeft
bevestigd.
Mag en moet men hen, die door streng plichtgevoel, en dus niet door eer- of
geldzucht geleid, met inspanning van krachten en met opoffering van genoegens, al
hun tijd besteden aan de vervulling der taak, waartoe zij geroepen werden; moet men
hen, die aan de verbetering
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der maatschappij in hunnen kring, aan de bevordering der ware belangen van hun
gezin en aan de opleiding en ontwikkeling van zich zelven al hun vermogens hebben
besteed, tot die edeler soort van menschen rekenen, die wij met den naam idealist,
in den hoogeren zin van het woord, bestempelen - dan moet Posthumus daartoe
ongetwijfeld gerekend worden.
Amsterdam, 3 Mei. C.M. KAN.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

191

Lijst van tijdschriften, artikelen, handboeken, kaarten en atlassen, door
den Heer Posthumus geredigeerd of samengesteld.
A. Tijdschriften en artikelen.
Onze Tijd. Studiën en berichten over personen zaken en gebeurtenissen van den dag.
Onder redactie van N.W. Posthumus van de jaren 1868-1874.
Tijdschrift van het Aardr. genootschap, gevestigd te Amsterdam Dl. 1-VII. Nieuwe
Serie Dl. I en II. Amsterdam 1874-1885. In dit tijdschrift komen van de hand van
den Heer Posthumus de volgende artikelen en voordrachten voor:
Freule Tinne, De Nederlandsche reizigster door Afrika, Dl. I, p. 72.
Voordracht: De Nederlanders en de Noordpool-expeditie, (Versl. 80. Algem. Verg.)
I, p. 2281.
De Engelsche Noordpool-Expeditie II, p. 278.
Voordracht over Centraal-Azië en de uitbreiding van het Russisch gezag in dat
gebied. (Verslag der 18e Algem. Verg.) III, p. 78.
De zesde groep der Aardr. Tentoonstelling te Parijs II, p. 1162.
Bovendien werkte hij mede aan de samenstelling der in de zeven eerste jaargangen
voorkomende ‘Mededeelingen’ en aan die afdeeling van het Tijdschrift, welke in de
‘Nieuwe Serie’ den titel draagt ‘Verslagen en Mededeelingen’ Dl. 1 (1884) en Dl.
II (1885) tot en met n0 5.
In de Volksalmanakken uitgegeven door de Mij tot Nut van 't Algemeen komen
voor: ‘Waartoe dienen Noordpool-expedities?’ (1876); ‘De Turken in Europa’ (1878)
en ‘Onbekende deelen der Aarde’ (1879).

1
2

Later onder denzelfden titel afzonderlijk uitgegeven.
Later publiceerde de Heer Posthumus over die tentoonstelling: De Tentoonstelling en het
Congres voor Aardrijkskunde te Parijs in 1875, Amsterdam 1875.
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B. Handboeken.
De tachtigjarige oorlog. Een volksleesboek, Amsterdam 1872.
Leerboek der Aardrijkskunde ten gebruike bij het onderwijs, Tiel 1883-'85. In 3
stukken, zooals boven gezegd is, in samenwerking met den Heer J. IJzerman voltooid.
Beknopt leerboek der Aardrijkskunde ten gebruike bij het Onderwijs, Tiel 1885.
Onze bezittingen in andere werelddeelen 2e dr., Tiel 1883.
Grondbeginselen der Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde, ten dienste van het
onderwijs. Naar het Hoogduitsch van Dr. M. Geistbeck., Amsterdam z.j.

Kaarten en atlassen.
Oro-hydographische Atlas, bewerkt door J. Kuyper en N.W. Posthumus, Amsterdam,
in verschillende edities.
Kaart ten gebruike bij het onderwijs in de Natuurkundige Aardrijkskunde door
C.M. Kan en N.W. Posthumus, Amsterdam 1875.
Atlas voor Natuurkundige Aardrijkskunde, bewerkt door Dr. C.M. Kan en N.W.
Posthumus, Arnhem z.j.
Atlas van Nederland ten gebruike bij het Lager, Middelbaar en Gymnasiaal
onderwijs, Amsterdam 1878. De eerste editie werd door den Heer Posthumus alleen
bewerkt, de latere bewerkte hij in samenwerking met Prof. J.M. Van Bemmelen te
Leiden.
Schneiders Typen-Atlas. Atlas voor school en huis op het gebied van Ethnographie
en Planten- en Dierengeographie, in 15 kaarten met 450 afbeeldingen voor Nederland
bewerkt, Amsterdam z.j.
Atlas voornamelijk ten gebruike bij het onderwijs in Natuurkundige Aardrijkskunde,
gevolgd of bewerkt naar de beste Geographische kunst- en plaatwerken. In 26 platen
bevattende 900 afbeeldingen en 22 kaarten, Amsterdam 1883.
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Levensbericht van August Mattheüs Lodewijk Rümke.
In de hoogste mate vriendelijk, welwillend en arbeidzaam was de man, wiens naam
aan het hoofd van dit bericht staat. Hij werd 20 Juli 1836 te Amsterdam geboren. Na
aldaar de lagere school doorloopen en ter voorbereiding voor de Academische lessen
het Gymnasium bezocht te hebben, deed hij in 1854 admissie-examen te Utrecht en
werd 25 September daaraanvolgende als student in de theologie ingeschreven, eerst
aan het Athenaeum Illustre, daarna aan het Evangelisch Luthersch Seminarie. Reeds
binnen een maand daarna legde hij zijn examen in de Mathesis aan de Hoogeschool
te Leiden af, ruim anderhalf jaar later zijn propaedeutisch examen, en wederom
anderhalf jaar daarna was hij candidaat in de theologie. Kort daarop deed hij in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam zijn eerste voorstel, naar aanleiding van Lukas X:38-42,
en binnen een half jaar in de Oude Kerk zijn tweede over Johannes XII:45. Nadat
hij 5

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

194
October 1859 zijn proponents-examen had afgelegd, werd hij tot hulpprediker te
Amsterdam benoemd, en bleef hij als zoodanig werkzaam, totdat hem in 't begin van
1862 eene beroeping naar Monnikendam gewerd. Weldra (25 Mei 1862) deed hij
zijne intrede in deze gemeente met eene leerrede over Philippensen I:8-11. Eenige
weken te voren was hij in den echt getreden met Mejuffrouw Margaretha Angélique
Johanna Horstmann. Uit dezen echt zijn vier kinderen voortgesproten: Christian
Ludwig (31 Maart '63), Philipp (23 Mei '64), Catharina Margaretha (25 Januari '66)
en August Margaretha (12 April '68).
De laatste werd geboren te Leiden, werwaarts Rümke 25 Juli 1866 beroepen werd.
Met groot leedwezen vernam de Monnikendamsche gemeente dit beroep. Zij had
hem zoo lief: in de vier jaren zijner ijverige werkzaamheid in haar midden had hij
aller harten gewonnen. Maar de promotie was te groot om haar af te wijzen. Hij nam
het beroep aan en vertrok naar Leiden, alwaar hij 11 November 1866 zijne intrede
deed. Hier vond hij een ruimeren werkkring, die hem in staat stelde aan zijne zucht
tot practische werkzaamheid te voldoen.
Want juist daarin was Rümke's kracht gelegen. Ofschoon van nature een vrijzinnig
man, die zich als een echte volgeling van Luther door geen kerkelijk gezag liet
weerhouden zijn geweten te volgen, heeft hij toch eerst te Leiden de moderne
beginselen leeren kennen en liefhebben. Van zijne veranderde gevoelens maakte hij
geen geheim. Hij getuigde daarvan in zijne prediking voor de gemeente en overal
waar het te pas kwam. Maar zijne eigenlijke kracht lag in de practische richting zijner
natuur. Dit begreep het Departement Leiden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
toen het hem in 1871 tot bestuurslid benoemde: en het Bestuur begreep het, toen het
hem in hetzelfde
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jaar tot secretaris verkoos. Wie Rümke's ijverige werkzaamheid in dit opzicht wil
leeren kennen, sla de Notulenboeken op, en zie hoe zij getuigen van een
nauwgezetheid, een zorg, een netheid, die moeilijk overtroffen kunnen worden.
Het duurde niet lang of hij werd ook lid van de Commissie voor
Volksbijeenkomsten. Vooral de werkzaamheden, hieraan verbonden, hadden zijne
volle sympathie. Nooit was het hem te veel zijn tijd en zijne krachten te geven aan
het organiseeren van die bijeenkomsten, waarin bekwame volksredenaars optraden
of tentoonstellingen van bloemen en planten, door den werkman gekweekt, werden
gehouden of muziek werd gemaakt, Wie hem dan zag en hoorde, bemerkte klaar,
dat hij er met zijne gansche ziel bij was.
Zoo bleek ook zijne liefde voor de kinderen des volks, toen hij zitting genomen
had in het Bestuur der Vereeniging tot bevordering van geregeld schoolbezoek, van
welk Bestuur hij in den laatsten tijd voorzitter was. Men moest hem zien, als hij den
jaarlijkschen feesttocht naar Katwijk's strand en duinen medemaakte met de leerlingen
der openbare en bijzondere scholen, die zich tot hun 12de jaar door getrouw
schoolbezoek hadden onderscheiden. Dan speelde en stoeide hij met de kinderen:
dan getuigden zijne eenvoudige en hartelijke toespraken van een warm kinderhart.
Ook in andere genootschappen was hij met ijver werkzaam: in de Hollandsche
Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, het Zendelinggenootschap, de
Vereeniging tot verspreiding van Stichtelijke Blaadjes, enz. In 1875 werd hij benoemd
tot lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde. Maar niets trok hem zoozeer
aan als hetgeen met het volk in onmiddellijk en rechtstreeksch verband staat.
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Zoo vatte hij zijne levenstaak op als een streven om nuttig te zijn. Niet in de eerste
plaats voor zich zelven, voor anderen leefde en arbeidde hij. Daartoe drongen hem
zijne kinderlijke vroomheid en de warmte van zijn liefhebbend hart.
Van nature opgeruimd en vroolijk van aard, heeft hij de smarten des levens met
kalme gelatenheid en stille onderwerping gedragen. Menige ernstige ziekte heeft hij
doorgestaan. Niet lang na zijne komst te Leiden werd hij door een hevigen typhus
aangetast. Eenige jaren daarna verhinderde eene langdurige oogziekte hem naar den
lust zijns harten te arbeiden. Intusschen stierf zijn vader met wien hij één hart en
ééne ziel was, en werd hem zijn geliefde Philipp op tienjarigen leeftijd door den dood
ontnomen. Niet minder smartelijk trof hem het verlies van zijne dierbare moeder,
eene waardige vrouw, die met zijne door hem zoo innig geliefde echtgenoote en
kinderen gedurende vele jaren zijn recht gelukkig gezin vormde.
Voor dat gezin is zijn heengaan een onherstelbaar verlies. Want hij behoorde niet
tot die mannen, die voor anderen alles en voor hunne huisgenooten zoogoed als niets
zijn. Een trouwhartig echtgenoot was hij, een teeder minnend vader. Ach! met welk
een angst zagen vrouw en kinderen en vrienden hem in den laatsten tijd merkbaar
achteruitgaan in krachten! Hoe hoopten zij, dat een verblijf in Lochem's gezonde
lucht hem, na het ondergaan van eene gelukkig geslaagde operatie, goed zou doen!
Hoe bleek alras, dat die hoop wreed zou teleurgesteld worden! En hij zelf … ja, hij
vermoedde het wel en verlangde naar de stad zijner inwoning terug te keeren om
hier, omringd van de zijnen, het laatste oogenblik af te wachten. Tragische samenloop
van omstandigheden! Op denzelfden dag, waarop hij doodzwak werd teruggevoerd
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naar Leiden, verlieten de feestvierende schoolkinderen de stad om zich aan Katwijk's
strand te vermaken. Zijne afwezigheid wierp een droevig waas over de feestviering.
Niet lang daarna, 29 Augustus 1885, ontsliep hij, ruim 49 jaren oud. En toen de
sombere dag der begrafenis gekomen was, mengden veler tranen zich met die der
diep bedroefde weduwe en kinderen, terwijl tal van kransen en vele hartelijke
toespraken aan de geopende groeve getuigden, dat er een braaf en door velen oprecht
bemind man was henengegaan.
Dr. H.G. HAGEN.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

198

Levensbericht van Mr. Adam George Camillus Alsche.
Toen mij de vereerende taak werd aangeboden om een levensbericht van mijnen
vriend Alsche, ten behoeve van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, op schrift te brengen, ontstond bij mij de vraag of het niet meer eigenaardig
zou geweest zijn, een rechtsgeleerde daarmede te belasten. Ware deze levensschets
voor een rechtsgeleerd tijdschrift of eene juridische vereeniging bestemd geweest,
ik zou uit den aard der zaak mij daaraan hebben moeten onttrekken.
Nu de vraag echter uitging van eene letterkundige vereeniging, heb ik gemeend
mij het genoegen niet te mogen ontzeggen, eenige bladzijden te wijden aan de
nagedachtenis van een man, wien ik steeds achting en vriendschap heb toegedragen
en met wien ik eene reeks van jaren gezeten heb in het bestuur eener Maatschappij
die ons beiden dierbaar was.
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Verder mag ik niet verzwijgen dat de taak die ik op mij heb genomen, mij zeer verlicht
is geworden, eensdeels door de nagelaten betrekkingen van den overledene, die mij
eene Nota hebben toevertrouwd, geschreven door hun vader, en waarin hij tot op
den jare 1867, kortelijk de belangrijkste voorvallen uit zijn leven met vermelding
van jaar en datum, heeft opgeteekend, en anderdeels door het oordeel van een man,
hoog geplaatst in onze Magistratuur, die gedurende verscheidene jaren dagelijks met
hem, wiens leven wij hier beschrijven, in aanraking was.
Adam George Camillus Alsche is den 23 September 1804 te 's-Gravenhage geboren.
Zijn vader, Mr. Frederik George Alsche was in 1798 gehuwd met Anna Helena
Wassenbergh en had, behalve een dochtertje dat zeer jong gestorven is, een zoon,
aan wiens nagedachtenis deze regelen gewijd zijn. De Heer Mr. F.G. Alsche heeft
de betrekking van Advokaat Bailluw van den Haag en later die van Griffier van het
Hof van Justitie tot op zijn overlijden bekleed. Hij mocht zich echter slechts een jaar
in het bezit van zijn zoontje verheugen, daar hij reeds in 1805 plotseling van deze
aarde werd weggenomen.
De Heer Alsche was zeer geacht bij zijne tijdgenooten, zooals bleek uit een Album
Amicorum, door zijn zoon steeds in hooge waarde gehouden en zorgvuldig bewaard,
alsmede uit de condoleantie-brieven, bij zijn overlijden ontvangen o.a. van den
toenmaligen Raadpensionaris Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck.
De weduwe ging eenige jaren later, te weten in 1810, tot een tweede huwelijk
over. Haar tweede echtgenoot was de Heer Jacques François Mirandolle, die alstoen
te Amsterdam woonachtig was. Ten gevolge daarvan ontving Alsche zijn eerste
onderwijs te Amsterdam, waar hij gedurende zeven jaren leerling was der school
van de Maat-
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schappij tot Nut van 't Algemeen, die den Heer C. Perk tot hoofdonderwijzer had.
Na dit tijdsverloop keerden de Heer en Mevrouw Mirandolle naar den Haag terug.
In de aanteekeningen, mij medegedeeld, verklaart Alsche dat hij nooit genoeg op
prijs kan stellen de zorg en liefde, van zijnen stiefvader ondervonden, wiens huwelijk
met zijne moeder kinderloos is gebleven.
Na vooraf eenig onderwijs in de oude talen te hebben genoten van den bejaarden
conrector Van der Klaauw, kwam Alsche in 1817 op de Latijnsche school te
's-Gravenhage, waar hij het onderwijs genoot van De la Sablonière, Bosscha,
Kappeyne van de Copello en Bax. In 1822 verliet hij de Latijnsche school, na het
uitspreken, zooals toen gebruikelijk was, eener oratie. De zijne voerde tot opschrift
‘de Q. Horatio Flacco, amico et patriae amante.’ Het verblijf aan de Leidsche
Hoogeschool was voor Alsche, zooals hij zelf verklaart, een tijd van ongestoord
geluk. Zoo ergens dan is het Fransche spreekwoord ‘dis-moi qui tu hantes et je dirai
qui tu es’ op het academieleven toepasselijk. De vrije en ongekunstelde omgang met
vrienden, die u zonder omwegen hun gevoelen over u en uwe bekwaamheid
mededeelen, evenals gij het tegenover hen doet, maakt dat door gedurige schuring
de een ongemerkt iets van den ander overneemt. Alsche ging om met jongelieden,
die evenals hij later sieraden onzer maatschappij zijn geworden. Met aandoening
herinnert hij zich, in zijne korte aanteekeningen, dat hij vele en daaronder
onwaardeerbare vrienden had, zooals De Bordes, Siegenbeek, Levyssohn Norman,
Van der Kemp, Braams en anderen, meest alle reeds lang voor hem ten grave gedaald.
Dat Alsche in zijn studententijd lid van verschillende
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commissiën werd, zal niemand bevreemden. In de beperkte studentenwereld ziet
men de latere grootere maatschappij zich als het ware afspiegelen. Daartoe behoort
ook deze omstandigheid, dat men de menschen die werken kunnen en die werken
willen en een gedeelte van hun tijd ten algemeenen nutte beschikbaar stellen, steeds
weet te vinden.
Onder die verschillende commissiën wordt door Alsche met zekere voorliefde
vermeld, die voor de redactie van den Studenten-Almanak. Hoewel men bij
oppervlakkige bekendheid zulks later bij Alsche minder zou vermoed hebben, heeft
hij gedurende vier jaren verschillende kleine gedichten aan den Leidschen
Studenten-Almanak ten beste gegeven. Zonder op dichterlijke verdienste te kunnen
aanspraak maken, geeft de lezing dier stukjes toch eenig meerdere bekendheid met
de inborst van den vervaardiger en den tijd waarin ze geschreven werden. Men vindt
ze in de Leidsche Studenten-Almanakken van 1825, 1826 1827 en 1829. Het eerst
vermelde jaar was een jubeljaar voor Leiden. De Mengelingen van den
Studenten-Almanak beginnen dan ook met een Studenten-tafellied, bij de viering
der twee honderd en vijftigste verjaring der Leidsche Academie, ontvloeid aan de
dichterlijke lier van Tollens en bestemd om gezongen te worden op de wijze ‘Wij
leven vrij, wij leven blij.’
Daarop volgt onmiddellijk een Studenten-zang, voor dezelfde gelegenheid bestemd,
van Alsche. De wijze waarop het gezongen moest worden was toen zeer bekend,
geraakte later meer of min in vergetelijkheid, doch kwam onder het keizerrijk van
den derden Napoleon weder in hooge eere, toen alle militaire muziekcorpsen het bij
elke plechtige gelegenheid moesten spelen. Ik bedoel het bekende ‘Partant pour la
Syrie’ waarvan later door de critiek die
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ook vorsten niet spaart, betwijfeld werd of woorden en muziek wel in de daad door
de koningin Hortense waren vervaardigd geworden.
De Studenten-zang van Alsche, in zijne dagen zeker veel op de Leidsche
Studentenfeesten gezongen, eindigt met den wensch, dat het nakroost ook mocht
roemen en dankbaar zijn voor het heil der Leidsche Academie. Weinigen was het
gegeven zich gelijk Alsche zestig jaren in de vervulling van zulk een wensch te
mogen verheugen.
De onderwerpen die vervolgens Alsche aanleiding gaven zijne gedachten in
dichtmaat op het papier te zetten, waren van zeer uiteenloopenden aard. Wij vinden
in de Mengelingen van 1826, 1827 en 1829 gedichten op den Zwaan, den Zuiderwind,
de Vrijheid, de Studenten-kamer, de Opera, de Oeconomie en de Verandering, en
bovendien twee verzen in den trant van Huygens, het eene getiteld de
Studenten-Sociëteit en het andere de Hovelingh.
Wat deze navolgingen van Huygens betreft, zoo komen zij mij minder gelukkig
voor dan die van Joost Burlage, ongeveer een tijdgenoot van Alsche, doch te Utrecht
studeerende. Het gedichtje ‘De Hovelingh’ is niet van overdrijving vrij te pleiten. In
lateren leeftijd, toen Alsche zich in alle Haagsche kringen bewoog, zal hij dit ook
wel gevoeld hebben en tot de overtuiging zijn gekomen, dat men tevergeefs
Kamerheeren of Groot-Officieren van het huis des Konings zou zoeken, die al de
schrikwekkende gebreken in zich zouden vereenigen welke hij den ‘Hovelingh’
toekent. Door zijn gedicht op de Studenten-Sociëteit Minerva, kwam ik tot de
verrassende ontdekking dat Alsche, dien men in zijn werkkamer steeds gehuld vond
in een atmosfeer van dichten tabaksrook, in zijne jeugd een minder onvermoeide
rooker schijnt geweest te zijn. Immers hij zegt van voornoemde Sociëteit:
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‘Het is een bokkinghang, waar ieder staat te smooken
Of hij zijn eigen huyt tot bokking wou berooken.’

In het versje over de Studenten-kamer vinden wij de beschrijving van zulk een kamer,
zooals die zich een zestig jaren geleden, in 't algemeen bevond. Met recht wijst hij
op den toenmaligen eenvoud dier vertrekken waarvan hij zegt:
‘Maar alles wat gij vindt en wat gij bij hem ziet,
't Is alles in zijn vak, maar luister heerscht er niet’.

Waren de kamers eenvoudiger, men had er niet minder genot, zoowel bij studie als
bij uitspanning. Mocht Alsche zich gedurende zestig jaren verheugen dat het nakroost
zich steeds gelukkig voelde in het heil der Akademie, minder kon hij zich beroemen
op de navolging van den raad, waarmede hij de beschrijving der studenten-kamer
sluit:
‘Volg dan eenvoudigheid, den roem van 't voorgeslacht.’

Twee zaken komen in de gedichtjes van Alsche vooral uit. In de eerste plaats een
algemeene vrijheidsgeest, waarvan in de eerste jaren, nadat wij van het drukkende
Fransche juk bevrijd waren, alle standen der maatschappij doordrongen waren. Niet
alleen het gedicht aan de vrijheid, maar de meeste andere dragen bewijs van die
geestesrichting bij mannen waarvan de latere geslachten zulks niet vermoedden, en
die ze al spoedig als niet vrijheidminnend hebben uitgekreten. Zoo eindigt het lied
aan den Zuiderwind met de regels:
‘Vrij te leven, vrij te denken,
Is de wet van Nederland.’

en in het gedicht op de studentenkamer leest men:
‘Maar ook diezelfde borst blijft voor de vrijheid gloeijen,
't Gemoed van smetten vrij, erkent geen slaafsche boeijen.’

Een tweede eigenschap der lettervruchten van Alsche

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

204
is eene zekere humoristische richting, waarvoor hij eenige neiging scheen te hebben.
In het gedicht ‘Oeconomie’ bespot hij de overdreven en verkeerd geplaatste
zuinigheid; in het gedicht ‘Verandering’ drijft hij den spot met de twee gebouwtjes,
die in den vorm van schilderhuisjes op het dak der Academie ten behoeve van
astronomische waarnemingen en onderwijs waren aangebracht, en in het gedicht ‘de
Zwaan’ zegt hij van dezen vogel, die zich volgens de Mythologie bij de goden recht
tehuis bevond, dat, zoo zij van den Olympus op aarde mochten nederstorten, zij
moesten trekken:
naar Lis
Waar Veldhorst Ganymedes is.

er bijvoegende:
‘Ook daar, ook daar, O! eed'le Zwaan
Vind ik u boven d' ingang staan.’

Voor de ouden van dagen, die in hun jeugd promotiepartijen te Lisse bijwoonden,
is er eene zekere vis comica in de assimilatie van Veldhorst met Ganymedes, al
bediende deze zich dan ook niet van den zwaan, maar van den arend als
transport-middel.
Op den zesjarigen tijd, aan de Leidsche Hoogeschool doorgebacht, terugziende,
herinnert Alsche zich met dankbaarheid de vriendschappelijke wijze, waarop hij door
de Hoogleeraren Siegenbeek, Reinwardt, Van Assen, Kemper, Van der Palm, Cock
en Bake werd ontvangen. De omgang met zulke mannen laat een indruk na, dien
men, dikwijls onbewust, tot op hoogen leeftijd blijft gevoelen.
Den 12den December 1828 promoveerde Alsche in de Rechten, na openbare
verdediging eener Dissertatie ‘de Jacobo Catsio J. Cto’ en verkreeg den eersten graad.
Hetgeen hij er van zegt in zijne korte aanteekeningen is te treffend om hier niet
woordelijk teruggegeven te worden.
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‘Ob summam doctrinae praestantiam! eerste graad! hoe is het mogelijk? welligt dat
mijne gelijktijdige promotie met mijne vrienden Tieboel Siegenbeek en de Bordes,
mijne doctrinae praestantia wat heeft opgeluisterd.’
Men ziet hier een voorbeeld van bescheidenheid en geringschatting van eigen
verdiensten, dat zelden geëvenaard wordt.
Ik wil gaarne bekennen dat de titel der dissertatie ‘over Jacob Cats als regtsgeleerde’
mij wel iets anders had doen verwachten dan de inhoud van het geschrift mij aanbood.
Nevens den vaderlandschen dichter en den historischen staatsman, reeds van elders
bekend, had ik hier eene uiteenzetting verwacht van de verdiensten van Jacob Cats
meer bepaaldelijk als rechtsgeleerde. Hoewel de schrijver nu zijne taak eenigszins
anders heeft opgevat, zoo blijft de lezing zijner dissertatie desniettemin boeiend voor
een ieder die kennis wil maken met den rechtstoestand hier te lande twee eeuwen
geleden. Hetgeen de schrijver vooral doet uitkomen is, dat bijna ieder voorschrift
van burgerlijk recht, in den tijd van Cats van kracht zijnde, door hem in versmaat is
teruggegeven. Men krijgt dus een goed overzicht van datgene, wat toen was als nu,
en vooral van het menigvuldige dat toen anders was. Dat men toen veel crimineeler
was dan nu en toen misdaden vervolgde die nu niet meer bekend zijn, leeren wij uit
het eerste pleidooi van Cats, toen hij eene vrouw, die wegens toovenarij te Schiedam
tot de pijnbank veroordeeld was, in hooger beroep wist te doen vrijspreken. Zijn
tweede pleidooi was ook eene groote overwinning voor den jeugdigen advocaat.
Een jong mensch had een ander vermoord en niemand twijfelde of hij zou, naar
de toenmalige begrippen ook ter dood gebracht worden. Cats toonde echter aan, dat
de moord onwillekeurig was begaan door den jongeling
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die zijn vader tegen mishandeling verdedigde, en de moordenaar werd tegen alle
verwachting vrijgesproken.
Hoewel het een groote vooruitgang is, dat men thans niet zoo lichtvaardig als
vroeger straft, zoo dient echter het tegenovergestelde ook vermeden en niet vergeten
te worden hetgeen Cats zegt:
‘Hij doet de goede lieden quaet
Die 't quade zonder straffen laet.’

Cats de praktijk reeds jong verlaten hebbende, zoo was zijne bekendheid met recht
en wet, die tot op hoogen leeftijd uit zijne zangen blijkt, eene verdienste, waaraan
Alsche zijn academisch proefschrift gewijd heeft.
Na zijne promotie zette Alsche zich als advocaat te 's-Hage neder en had het
voorrecht zich reeds dadelijk over een redelijke praktijk te kunnen verheugen. Daartoe
droeg ook bij zijne bereidwilligheid om in de Hollandsche Maatschappij van Fraaie
Kunsten en Wetenschappen en in de Maatschappij Diligentia voordrachten te houden,
en hetzij als Secretaris, hetzij als Directeur dier instellingen, alsmede in de betrekking
van Advocaat-Diaken ten nutte zijner medeburgers werkzaam te zijn. De hoofdzaak
van den bijval dien zijne pleidooien inoogstten, berustte, volgens de uitspraak van
een bevoegd beoordeelaar, in den eenvoud, nette woordenkeus en sierlijke voordracht
waarmede hij de hem toevertrouwde belangen verdedigde. Die beoordeelaar, dien
ik mij veroorloof ‘bevoegd’ te noemen, en aan wien ik voor hetgeen hier volgt over
de rechts-geleerde carrière van Alsche, grooten dank verschuldigd ben, de heer Mr.
W.F.G.L. François, thans President van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, voegt, na
de hier vermelde hoedanigheden van Alsche's pleidooien opgesomd te hebben, er
nog bij: ‘hij was in waarheid welsprekend.’ Aan zoodanige uitspraak behoeft niets
toegevoegd te worden.
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In 1833 werd Alsche benoemd tot mede-commissaris van de Kweekschool voor de
Zeevaart te Amsterdam, en in hetzelfde jaar tot lid der Maatschappij, voor wier
werken deze levensbeschrijving bestemd is. Niet minder dan 52 jaren heeft de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde dus Alsche onder hare leden mogen
tellen.
Hoewel zich reeds aanvankelijk over een niet onaardige praktijk kunnende
verheugen, was de rechterlijke macht toch meer en meer het doel waarnaar zijn
verlangen zich richtte. Zijn eersten stap op dien weg deed hij in 1834, toen hij tot
rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank te 's-Gravenhage benoemd werd, terwijl hij
bij de invoering der rechterlijke organisatie op den eersten October van het jaar 1838,
in deze betrekking opnieuw benoemd werd.
In 1835 was Alsche Inspecteur der stadsbelastingen geworden, in welke betrekking
hij blijken te over gaf van helder inzicht en groote activiteit in de behartiging der
hem toevertrouwde belangen. Na zes jaren rechter-plaatsvervanger in de rechtbank
te 's-Gravenhage geweest te zijn, werd hij in 1840 benoemd tot substituut-officier
bij diezelfde rechtbank.
In dat jaar namelijk werd de Officier van Justitie, Mr. D.J. Bijleveld, benoemd tot
President der rechtbank. Zijn substituut, Jhr. Mr. B. Van den Velden, werd nu in
zijne plaats hoofd van het parket en kreeg Alsche als substituut. Slechts drie jaren
was hij als zoodanig werkzaam, want toen de heer Van den Velden tot lid van den
Hoogen Raad der Nederlanden werd benoemd, was Alsche de aangewezen man om
hem te vervangen.
Onder hem fungeerden als substituut achtereenvolgens van 1843 tot 1851 Jhr. Mr.
W.M. De Brauw, van 1851 tot 1856 Mr. W.F.G.L. François, die mij door zijne
gewaardeerde mededeelingen tot de samenstelling van dit

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

208
gedeelte der levensbeschrijving op de meest heusche wijze de behulpzame hand heeft
toegereikt. Voorts waren substituut-officier onder Alsche van 1856 tot 1860 Mr. C.F.
Th. Van Maanen, en van 1860 tot aan de aftreding van Alsche in het jaar 1861, Mr.
H.J.A. Raedt van Oldenbarnevelt.
Opvolger van Alsche als hoofd van het parket was Jhr. Mr. W.M. De Brauw, die
alstoen sedert zijne aftreding als substituut van het parket, lid der rechtbank was
geweest. Met betrekking tot het ontslag dat Alsche als Officier van Justitie reeds in 1861
vroeg en dat hem ‘eervol en met dankbetuiging voor de vele diensten door hem in
rechterlijke betrekkingen, den lande bewezen’ werd verleend, schrijft mij de heer
François: ‘Waren er, die het bevreemdde, dat Mr. Alsche reeds op 57-jarigen leeftijd
afscheid nam van de Magistratuur in welke hij zoo nuttig, - en mag worden gezegd,
zoo roemrijk werkzaam was, - wie hem meer van nabij kenden, wisten, dat niet
gemakzucht of afkeer van werken hem dreef tot het besluit om zijne betrekking te
laten varen. Alsche meende verschijnselen waar te nemen, die voortdurende
dagelijksche inspanning van lichaam en geest voor zijn gestel onraadzaam maakten.
Hierin ligt de ware aanleiding tot zijn aftreden.
Belangeloos trad hij af. Aan zijn verzoek om ontslag verbond hij niet de vraag,
dat hem pensioen zou worden toegekend, waarop hij, werd zijne lichamelijke
ongeschiktheid op de bij de wet omschreven wijze geconstateerd, aanspraak had
mogen maken.’
Gedurende al den tijd dat Alsche aan het parket der Haagsche rechtbank was
verbonden, werd dat college voorgezeten door den heer Mr. D.J. Bijleveld.
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Deze hooggeachte Nestor der Magistratuur, aan wiens gevoelen terecht groote waarde
moet gehecht worden, sprak bij de installatie van Alsche's opvolger deze woorden
uit: ‘De rechtbank heeft meer dan twintig jaren den heer Alsche als lid van het parquet
mogen bezitten. Wij hebben hem leeren kennen en waardeeren als een man van juist
oordeel, scherpzinnigheid, kundig in recht en praktijk, bedaard en gematigd in de
behandeling van zaken. Gemakkelijk en beschaafd van omgang jegens allen, algemeen
geacht en gezien, was Alsche in alle opzichten een geschikt, en waardig hoofd van
het openbaar Ministerie, wiens voorlichtingen steeds aangenaam waren voor de
rechtbank en wiens vervolgingen ambtshalve steeds het kenmerk droegen van
humaniteit.’
Het weekblad van het recht gaf in zijn nummer 2270 (van 20 Mei 1861) zijnen
lezers bericht van het aftreden van Alsche in de volgende bewoordingen:
‘De tijding, dat aan den heer Alsche, op zijn verzoek, eervol ontslag is verleend
uit zijne betrekking van Officier van Justitie bij onze rechtbank, is hier algemeen
met groot leedwezen vernomen. De heer Alsche was zoowel bij de rechtbank als bij
de balie zeer geacht en gezien, om zijne bekwaamheid, om zijne onpartijdigheid en
niet het minst om zijne door allen geroemde humaniteit.’
Deze zeer te waardeeren beschouwingen worden, naar mijn bescheiden oordeel
nog verhoogd door de omstandigheid, dat o.a. het veelbewogen jaar 1848 behoorde
tot het tijdvak dat Alsche aan het hoofd van het Haagsche parket was geplaatst. De
regeering bleef dan ook niet achterlijk in het bewijzen van hulde aan de verdiensten
van Alsche. Nadat hem in 1845 de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw was
geschonken, werd hij bij zijn treden uit de Magistratuur benoemd tot Officier in de
orde der Eikenkroon.
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Zooals veelal geschiedt, wanneer men na een zeer werkzaam leven tot betrekkelijke
rust komt, wordt men vooral door de genoegens van het buitenleven aangetrokken.
Met Alsche was dit ook het geval. Aan den voet en tegen de helling van het Darthuizer
bergje, wel bekend aan allen die 's zomers de provincie Utrecht bezoeken, lag het
landgoed Hoogstraat, zoo ik mij niet vergis door een der heeren van Nellesteyn
gesticht en door latere bezitters, den hoogleeraar Mr. J. Van Hall en den Majoor Voet
veel verfraaid en met zorg onderhouden. Op die lieve plek werden vele zomers recht
aangenaam en genotvol doorgebracht. Doch naarmate men in leeftijd klimt, wordt
de verplaatsing twee malen 's jaars meer en meer een bezwaar, waar men hoog tegen
op ziet en eindelijk staat men voor de vraag: ‘geheel buiten of geheel in de stad?’
Bij Alsche en de zijnen werd het laatste gekozen en dit laat zich licht verklaren,
daar de door hem gestichte woning, vroeger geheel, thans nog half buiten de stad
ligt, in de onmiddellijke nabijheid der Scheveningsche boschjes, terwijl de Diligentiaen andere concerten het muzikale gezin des winters te 's-Hage een genot geven, door
niets in Doorn noch Leersum te vergoeden. Voor Alsche zelven was het ook eene
verstandige keuze. Zijn oude vrienden en tijdgenooten ontmoette hij nog dagelijks
in de Besognekamer en van eenige instellingen, waar hij hart voor had, heeft hij nog
een geruimen tijd de vergaderingen kunnen bijwonen, zooals hij zelf tot kort voor
zijn dood lid van het bestuur is geweest van het Oude-Mannenhuis in de oude
Molstraat en tot aan zijn dood van het Heiligen-Geest-Hofje. Onder het weinige dat Alsche in druk heeft uitgegeven behoort de toespraak door
hem den 20sten September 1851 te 's Gravenhage gehouden tot opening van de Al-
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gemeene Vergadering der Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en
Wetenschappen. Deze Maatschappij, in December 1783 te Amsterdam opgericht,
bezit thans geene afdeeling meer te 's-Gravenhage. Amsterdam, Leiden en Dordrecht
zijn de overgebleven afdeelingen, die echter te zamen nog een vijfhonderdtal leden
tellen. Zoo ik mij niet vergis, waren Alsche met de heeren Veegens en Levyssohn
Norman de laatst overgebleven leden der Haagsche afdeeling.
In de hierboven vermelde toespraak van Alsche behand.lt hij voornamelijk de taal
in verband met de wetgeving. Wanneer hij daarin betoogt, dat de taal des wetgevers
voornamelijk moet beantwoorden aan de eischen van eenvoudigheid, kortheid,
oorspronkelijkheid, standvastigheid en eenheid, dan geven de hierboven vermelde
oordeelvellingen over Alsche genoegzaam aan, dat hij in zijn spreken en schrijven
steeds aan die vijf vermelde eischen heeft beantwoord, terwijl het hem griefde, die
zoo vaak in onze wetgeving te zien ontbreken. Een oogenblik zelfs vergeet hij de
hem eigene bedaardheid en gematigdheid en roept hij uit: ‘geen bepaalde voorbeelden
wil ik aanvoeren; maar ziet eens sommige wetten, die met toepassing van het
tegenwoordig zoo gebruikelijk amendeer-systema gegeven en vastgesteld zijn. Het
zijn staalkaarten van stijl en taal’. Ik laat het aan meer bevoegden over te beoordeelen,
of soms de klacht in 1851 aangeheven, ook thans nog, dus 35 jaren later, zou kunnen
geuit worden. Een jaar later hield Alsche eene toespraak die ook door den druk voor
ons bewaard is gebleven. Zij werd gehouden bij de opening der eerste algemeene
vergadering van de vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerknijverheid,
den 11den Augustus 1852 te 's-Gravenhage, en kenschetst zich door den eenvoudigen,
duidelijken toon, Alsche als het ware aangeboren. Hij meent bij de oprich-
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ting der genoemde vereeniging haar vooral twee beginselen met nadruk te moeten
aanbevelen, te weten nederigheid en werkzaamheid. Zoo ik mij eene kleine
aanmerking tegen dit stuk mocht veroorloven, het zou niet zijn wegens hetgeen in
de toespraak staat, maar wegens hetgeen er niet in staat. Toen de eerste vergadering
der vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerknijverheid werd geopend,
bestond reeds sedert 75 jaren eene Maatschappij die hetzelfde doel, doch op nog
breeder schaal beoogde en waarvan men, toen zij den honderdjarigen leeftijd bereikt
had, geliefde te getuigen dat zij wel oud maar niet verouderd was. Die Maatschappij
wordt in de toespraak geheel geïgnoreerd. Een enkel woord van waardeering van
hetgeen zij in 1852 reeds tot stand had gebracht, alhoewel gering in vergelijking van
datgene waarmede zij later ons land verrijkt heeft en nog voortgaat te verrijken, zou,
naar mijn bescheiden meening, niet misplaatst zijn geweest. Het schijnt mij toe, dat
Alsche aan de werkzaamheden der twee hier genoemde vereenigingen verder weinig
deel heeft genomen.
Eene Maatschappij aan wier bijeenkomsten hij steeds trouw deel is blijven nemen
en die hij eerst als Secretaris, van 1830 tot 1838, en later als Directeur, van 1838 tot
1882, dus in beide betrekkingen gedurende meer dan vijftig jaren mede bestuurd
heeft, was de Maatschappij Diligentia. Voor Alsche bood die Maatschappij wel eene
treurige herinnering, maar juist die herinnering maakte den band, die hem aan haar
vereenigde, nog vaster.
In 1793 op eenvoudige wijze gesticht, telde de Maatschappij Diligentia den vader
van onzen Alsche onder hare stichters. Zijn overlijden in 1805, waarvan ik hierboven
gewaagde, vond plotseling plaats na den avond in Diligentia te hebben doorgebracht.
De vereeniging in wier
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midden de vader in zijne laatste levensuren had vertoefd, bleef steeds warme
belangstelling van den zoon ondervinden. Het was hem dus ook een blijde taak in
1843 als tijdelijk voorzitter het vijftigjarig bestaan dier Maatschappij met een sierlijke
toespraak te mogen herdenken en daarbij Z.M. Koning Willem II en Z.K.H. den
Prins van Oranje, onzen tegenwoordigen koning Z.M. Willem III, onder zijne
toehoorders te mogen begroeten. Gaarne bood Alsche de hand aan allen die tot bloei
van Diligentia een of ander mochten bijdragen, en toen Diligentia, voor Natuur- en
Letterkunde gesticht, later meende al hare krachten op de Natuurkunde te moeten
concentreeren en de letterkunde geheel aan eene jongere krachtige zustervereeniging
te moeten overlaten, schonk Alsche aan die wijziging zijn vollen bijval, geheel
doordrongen van het oude Nederlandsche spreekwoord, dat ‘als het getij verloopt,
men de bakens moet verzetten. De heer Dr. G.H. Muller, die gedurende twee en veertig jaren, van October 1843
tot October 1885, het niet altijd gemakkelijke Secretariaat van Diligentia met
onverflauwden ijver vervulde, vond, ook toen hij door lichaamsgebreken meer en
meer aan huis werd gekluisterd, in Alsche steeds bemoediging en waardeering en
was hem dankbaar daarvoor.
Hoewel Alsche twee en vijftig jaren lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden geweest is, zoo geloof ik dat slechts één der levensberichten,
door die Maatschappij uitgegeven, van zijne hand is. Het is dat van Elias Canneman.
Ook dit levensbericht doet de gewoonte van de Maatschappij der Letterkunde
waardeeren, om van al hare leden levensberichten uit te geven. Hoevele mannen
worden niet door onkunde of door partijinzichten verkeerd voorgesteld en hoe
aangenaam is
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het niet, ook uit een geschiedkundig oogpunt, een ieder weder geplaatst te zien, - zij
het dan ook spade - in het licht der waarheid? Ook het levensbericht van Canneman
bevestigt in velerlei opzichten deze uitboezeming, waartoe de lezing van het geschrift
van Alsche mij aanleiding gaf. Moge evenzoo hetgeen ik hier op het papier stelde,
een duidelijker beeld aan den tijdgenoot geven van den man die voor velen ongemerkt
daarheen ging, en eene generatie vertegenwoordigde waaraan de laatsten
achtereenvolgens verdwijnen, echter niet zonder een en ander ter herinnering of ter
waarschuwing aan opvolgende geslachten na te laten.
Ten slotte zij nog vermeld dat Alsche den 27sten Mei 1885 op ruim tachtigjarigen
leeftijd, vier dagen na zijne geliefde echtgenoote, overleden is. Hij was twee malen
gehuwd geweest: den eersten keer in 1830 met Mejonkvrouwe Louise Jeanne De
Bordes en den tweeden keer in 1841 met zijne schoonzuster Adriana Alida Martina
De Bordes. Uit het eerste huwelijk zijn twee zonen en twee dochters, uit zijn tweede
vier dochters in leven. De beide zonen zijn gehuwd en de een zelf reeds grootvader.
Van de dochters zijn twee gehuwd geweest, doch eene werd weduwe na een
kortstondigen echt.
Alsche, die zijn streven om zijne nakomelingen in onbezorgden staat na te laten,
met den door hem gewenschten uitslag alleszins bekroond zag, wordt met
dankbaarheid nagestaard door zijne talrijke kinderen, op wier opvoeding hij steeds
het zegel van voorvaderlijken eenvoud, nuttige, onvermoeide werkzaamheid en
echten waarheidzin had gedrukt.
Huize Hoogstede bij A r n h e m , Mei 1886. A. VROLIK.
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Levensbericht van Johannes Hooykaas Herderscheê.
De taak, voor de Maatschappij van Letterkunde het levensbericht te stellen van den
man, wiens naam hierboven geschreven staat, heb ik aanvaard op den wensch zijner
achtergebleven betrekkingen, aan wie ik door banden des bloeds en der vriendschap
mij gehecht gevoel; volgens het verlangen van den ontslapene zelf, wien ik zeer veel
te danken heb en met wien ik de laatste twintig jaren in gedurige en nauwe aanraking
mocht komen; en in het bewustzijn, zoowel in eerbiedige vereering als in onpartijdige
beschouwing van zijn persoon en verdiensten voor niemand te willen onderdoen.
Intusschen, al mocht ik de uitnoodiging niet afwijzen, met sterken schroom nam ik
haar aan en met een beklemd gevoel ga ik haar opvolgen, niet slechts omdat mij de
krachten ontbreken, haar naar eisch te vervullen, en meer nog de beschikbare tijd,
onmisbaar om althans te geven wat ik zou wenschen en kunnen; maar vooral omdat
ook de bekwaamste pen, wie het aan niets hoegenaamd haperde, in deze Levens-
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berichten hem toch geen recht zou kunnen doen wedervaren. Want Herderscheê is
een buitengewoon man geweest en heeft in het buitengewoon tijdperk, dat hij
doorleefde, eene belangrijke rol gespeeld en eene eervolle plaats vervuld; maar het
is inzonderheid op het terrein van het kerkelijk leven en de godgeleerde wetenschap,
dat hij zich bewogen heeft; en dit valt nu eenmaal niet samen met het gebied onzer
Maatschappij; hoeveel hij ook voor de pers geleverd heeft1, en in welk een
voortreffelijken, zuiveren en puntigen stijl; toch, wie alleen of bovenal zijne
verdiensten jegens de Nederlandsche letterkunde in het oog vat, geeft slechts een
zeer klein deel zijner waarde aan2. Maar het zou geen pas geven, hier ter plaatse den
Christen, den predikant, den godgeleerde te schetsen, gelijk het behoorde; en
buitendien, daarvoor wierd eene beschrijving van den toestand en den gang van het
kerkelijk en het theologisch leven hier te lande in de jongst verloopen halve eeuw
vereischt, aan welke uit den aard der zaak hier niet te denken valt.
Mocht iemand, met al het benoodig de toegerust, daartoe zich aangorden en eene
monografie leveren onder den titel: Het beeld van J.H.H. in de lijst van zijn tijd;

1

2

Van het plan, hierachter de lijst van zijne geschriften te voegen, heb ik moeten afzien, omdat
er aan de volledigheid te veel bleef ontbreken. Het voornaamste intusschen is hier en daar
in de aanteekeningen vermeld.
Toen Herderscheê, buiten zijn weten voorgedragen door eenige vrienden, door de Algemeene
Vergadering van Juni 1876 was verkozen, twijfelde hij, uit nederigheid en waarheidszin, aan
zijne bevoegdheid tot het lidmaatschap der Maatschappij. Immers, ‘al droeg hij elke
wetenschappelijke studie een goed hart toe’, hij was taalgeleerde noch geschiedvorscher,
enkel ‘wetenschappelijk theoloog’. Een nader schrijven, in overleg met het Bestuur door den
secretaris, Dr. J. Verdam, hem toegezonden, was noodig, om aan die bescheiden aarzeling
een einde te maken.
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schets uit het kerkelijk- en wetenschappelijk-godsdienstig leven in Nederland van
1840-85; hij zou een hoogst verdienstelijk en tevens zeer dankbaar werk verrichten.
Laat ons daarop hopen! En moest soms die hoop teleurgesteld worden en ons publiek
van zulk eene monografie verstoken blijven; ongetwijfeld zal de toekomstige
historicus, die het werk van C. Sepp zal wederopvatten en de ‘Pragmatische
geschiedenis der theologie in Nederland sedert de helft der negentiende eeuw tot
op.…’ leveren, al is het op kleiner schaal dan Herderscheê verdient en dan wij zouden
wenschen, zijn edel beeld ten voeten uit teekenen en de kracht die van hem is
uitgegaan doen kennen.
Voorts strekt het mij tot niet geringen troost, te kunnen verwijzen naar de kostelijke
‘karakterschets’, door zijn vriend en ambtgenoot gedurende het vierde eener eeuw,
den heer B. Ter Haar Bzn., dezer dagen in het licht gezonden1. Met het oog op dat
boekje, dat niemand ongelezen mag laten, die Herderscheê kennen en waardeeren
wil, kan ik over veel het stilzwijgen bewaren, dat ik anders breeder of vluchtiger zou
moeten vermelden, en mij beperken binnen de enge grenzen, door het program onzer
Maatschappij mij getrokken.
Johannes Hooykaas Herderscheê werd den 20sten September 1822 geboren te
Dokkum, waar zijn vader Jacobus Herderscheê predikant bij de Ned. Herv. gemeente
was. Zijne moeder, Geertrui Maria Hooykaas, wier geslachtsnaam vóór den zijnen
gevoegd werd, zonder daarom op zijne vrouw en kinderen over te gaan, verloor hij
reeds vroegtij-

1

Johs. Hooykaas Herderscheê. Een karakterschets door B. Ter Haar Bzn. Met de toespraken,
aan het graf gehouden door de HH. Ter Haar, Joosting en Feenstra. Nijmegen 1886.
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dig. Hare plaats werd niet door eene andere ingenomen; maar terwijl hare zuster
Johanna nevens de zorg voor de huishouding ook de verpleging van de drie kinderen
der overledene met grooten ijver op zich nam, trachtte de vader door zijne teederheid
en toewijding hun zooveel mogelijk hun gemis te vergoeden. Hij wordt na zijn dood
door zijne ambtgenooten te Hoorn1 beschreven als een bij uitstek harmonisch gevormd
man, wien als vrucht van oefening nooit één oogenblik de kalmte en zelfbeheersching
begaf; voorts als degelijk geleerde, werkzaam en schrander, een man van ernst en
eenvoud, beschaving en vernuft; en het valt zeer licht, in den zoon den invloed van
het opgroeien met zulk een voorbeeld, alsmede de erfelijkheid dier karaktertrekken
en eigenschappen aan te toonen.
In het voorjaar van 1827 verhuisde het gezin naar Hoorn, waar de heer Herderscheê
als predikant beroepen was en tot op zijne laatste ziekte in 1844 werkzaam bleef.
Hier bezocht Johannes de zgn. Fransche school. Nog bijna een halve eeuw later2
herdacht hij met dankbare ingenomenheid dit onderwijs en beriep zich voor de
weldadige werking van de ‘neutrale’ school en voor het gemeenschapsgevoel, door
haar gekweekt, op het getuigenis van Mr. J.G.A. Faber3, die naast hem op de
schoolbanken had gezeten en met wien, ofschoon ‘bon Catholique en rechtsgeleerd

1
2

3

De HH. J.A. Coenen, H.L. Oort en J.C. Ten Brummeler Andriesse, in de Voorrede voor het
Zestal Nagelaten Leerredenen. Hoorn 1845.
In 1881, in eene voor den ring (predikantenkring) Nijmegen bewerkte, maar onuitgegeven
verhandeling over het godsdienstig karakter der openbare school. Met een beroep op de
geschiedenis der 18e en der eerste helft van de 19e eeuw, wordt hier betoogd, dat de
‘neutraliteit’ van het openbaar onderwijs een kind van godsdienstigen huize is; wie dit
voorbijzien, maken haar tot een Zigeunerkind.
Bijdrage tot de herziening der wet op het lager onderwijs. Amsterdam 1876.
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raadsman van de kruisheeren van St. Agatha’, hij, ‘secretaris van de Evangelische
Maatschappij’, altoos door die herinnering aan het schoolkameraadschap verbonden
bleef1.
Nauwgezet en ordelijk als zijn vader, vlug en werkzaam, uitnemend scholier,
doorliep hij met den meesten lof ook de klassen der Latijnsche school, waar Dr.
Abbing destijds rector was, en werd in 1840 bevorderd naar de Leidsche Hoogeschool,
werwaarts zijn oudere broeder Henri, een even edel en veelbelovend jongeling als
hij, maar levendiger en nog innemender dan Johannes, hem reeds was voorgegaan.
Aan de Academie bleek van den aanvang af, wat er in Herderscheê stak en hoeveel
de maatschappij later van hem te wachten had; en niet slechts bleef hij als student
tot het einde toe zijn uitstekenden naam behouden, maar nog verscheidene geslachten
(lustra) later was die naam verre van vergeten, had nog denzelfden goeden klank.
Den 19den Maart dezes jaars, bij zijn graf, vertolkte zijn tijdgenoot en academievriend,
de heer A.G. Van Anrooy, den indruk, welken hij maakte, aldus: ‘dat 't dier zorgelooze
jeugd was, als ware er een wezen uit hooger gewesten onder hen neergedaald’:
misschien, onder den invloed der droeve plechtigheid, een weinig overdreven
uitgedrukt; doch in een brief, drie maanden na zijn overlijden geschreven, lees ik:
‘Geen tijd of afstand heeft den indruk kunnen verzwakken, dien hij reeds bij onze
eerste ontmoeting - in Sept. '40, in 't auditorium, links bij den ingang der academie
- op mij en, ik ben er van overtuigd, op vele anderen heeft gemaakt. Wij gevoelden,
dat hier een

1

Toevallig! Enkele weken voordat Mr. F. de Bijdrage uitgaf, had H. te Hoorn in het openbaar
gezegd: ‘Weet ik het niet uit eigen ondervinding, dat eene blijvende welwillende gezindheid
te mijwaarts van Roomsch-Katholieke kameraden haren wortel heeft in die
schoolvriendschap?’ (2 Febr. '76.)
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zeer buitengewone persoonlijkheid vóor ons stond. Wij waren toen nog, gelijk 't
destijds heette, ‘novitii’. Herderscheê was, wegens zijn kreupelen gang, reeds terstond
‘gedenovitieerd.’ Daardoor stond hij dus reeds boven ons. Toch zou dat zooveel niet
beteekend hebben, indien niet uit dat edel voorhoofd en dat open, toen nog niet zoo
erg bijziend, oog een zielenadel had gesproken, die, gevoegd bij die tengere gestalte
en die doorschijnende tint van 't aangezicht, onwillekeurig eerbied inboezemde en
toch weer even sterk aantrok en bekoorde met onweerstaanbare macht.’ Hij was niet
bemiddeld en bleef daarop bij zijne uitgaven bedacht; een zwak lichaam schreef hem
eene geregelde levenswijze voor; ook vergoedde hij deze in de studentenwereld
wezenlijke nadeelen niet door schitterend vernuft, de gave van wegsleepend vertellen
of rijkdom aan kwinkslagen; en met dat al, ‘iedereen kende hem, en hoe hij door
allen die hem kenden - en hoe intiemer die kennismaking was, des te meer - geacht
en geëerd is geworden, bleek niet alleen, toen hij reeds zeer vroeg tot praeses van de
theologische faculteit werd verkozen en als zoodanig zitting had in het collegium;
maar nog meer hieruit, dat dit collegium hem schier terstond tot zijnen voorzitter
koos; eene eer, die zelden voor een zeer stil levend theoloog was weggelegd - zoo
zegt mijn briefschrijver - vooral niet sinds de Sancta Theologia geene regina
scientiarum meer is.’
Ontzeide ik hem zooeven verblindende gaven, dit worde niet misverstaan: hij was
aangenaam in de ontmoeting, wist zich door allerlei kleinigheden als 't ware een
dampkring van gezelligheid te scheppen, was allesbehalve ontbloot van vernuft, kon
overal waar het pas gaf vroolijk zijn als de besten en door geestige invallen, fijne
scherts en kostelijke feestdronken zich ook op dit gebied meester
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toonen. ‘Wat hij als voorzitter van eene studenten-reünie vermocht te geven - zegt
een ooggetuige - dat is in 1850 gebleken, toen hij, na eerst in het groot auditorium
zijn Vriendschap, Wetenschap, Maatschappelijk leven te hebben voorgedragen1, 's
namiddags in de Nutszaal het reünie-diner presideerde met een takt, die in den
toenmaligen predikant van Kamperveen bewonderenswaardig was’. Tot in 1885
prijkte zijn naam onder de reünie-commissie. Toen ik vijftien jaar na hem student
werd, hoorde ik nog gedurig van hem spreken. En na zijn overlijden legden jongere
tijdgenooten aan de Academie - om slechts twee te vermelden, die voor velen gelden,
de hoogleeraren A. Kuenen en F.W.B. Van Bell - ook met den terugblik op hunne
studiejaren mondeling of schriftelijk het eenparig getuigenis van hoogachting en
onverdeelde ingenomenheid af2.
In het voorbijgaan zij vermeld, dat hij meermalen redacteur van den
Studentenalmanak is geweest en dezen met zijne bijdragen heeft verrijkt; dat hij
candidaat in de letteren en doctorandus in de theologie werd en in '45 zijn antwoord
op de prijsvraag, te Utrecht uitgeschreven, over de Vergelijking van den eersten brief
van Petrus met de Petrinische redevoeringen in de Handelingen der Apostelen met
goud bekroond zag3. Bij twee punten van overwegend belang uit zijn studietijd moeten
wij nog even stilstaan.

1

2
3

Vriendschap, wetenschap, maatschappelijk leven. Toespraak, gehouden den 11en Juny 1850,
te Leyden, in het groot Auditorium der Academie, bij gelegenheid der Studenten-reünie van
1840-1846, door den voorzitter der commissie, Joh. Hooykaas Herderscheê. Leyden, 1850.
Men leze ook Ter Haar, t.a.p. bl. 7.
De heer U.P. Okken uit Groningen, later Dr. Okken te Solwerd, verkreeg op dezelfde
prijsvraag de zilveren medaille, de heer F.W.B. Van Bell (in 1842 student geworden) het
accessit.
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Het eerste raakt zijn bijzonder leven. Zware verliezen troffen hem in die jaren en
oefenden machtigen invloed op de ontwikkeling van zijn gemoedsleven. Eerst ontviel
hem zijn eenige broeder, met wien hij zoo nauw verbonden was, in het begin te
Leiden zelfs samenwoonde. Zijn vader werd door dezen slag .ermate getroffen, dat
hij van lieverlede in een slepende krankheid verviel, die hem gedurende zijn laatste
levensjaar hevige pijnen veroorzaakte en den 31sten October 1844 wegnam1. Eindelijk
stierf ook zijne jongere zuster Marianne, een beminlijk, bescheiden persoontje,
begaafd naar hoofd en hart, maar zwak van lichaam. Reeds te voren had hij na
langzame wegkwijning zijn vollen neef en vriend, den student Jacob Wijs, straks
gevolgd door den broeder, Jan Wijs, den jeugdigen predikant van Vinkeveen, zijn
boezemvriend, ten grave gebracht. Zoo bleef hij alleen achter. Treffend is de toon
zijner brieven uit dien tijd; en wie in die jaren zijn dagelijksche omgeving uitmaakten,
getuigen: ‘Om den student Herderscheê in zijne volle waarde te leeren kennen, moest
men hem in droefheid en rouw, die hem niet bespaard bleven, hebben gezien. Reeds
toen - aldus dezelfde academievriend, dien ik reeds meermalen sprekend invoerde is 2 Kor. 4 : 7, 8 in hem te aanschouwen geweest.’
Het tweede punt betreft de openbare zaak. In 1843 verwisselde Scholten den
katheder van Franeker met dien van Leiden. Men versta wèl, wat in die woorden ligt
opgesloten! Geen van Scholtens leerlingen, die dezen naam verdienen, heeft hem
ooit de eerbiedige hulde voor de macht zijns geestes en de dankbare erkenning,
zooveel van het beste en hoogste van hem ontvangen te hebben, ont-

1

Zestal enz. bl. XI v.
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houden. Wie, als ik, van '57-'60 zijn licht hebben genoten, hebben dezen grootmeester
der Nederlandsche godgeleerdheid in de 19e eeuw op het toppunt van kracht en roem
gadegeslagen. Maar alleen het geslacht zelf, dat hem heeft zien optreden, heeft de
verrassing, de volle frischheid van het nieuwe en wordende, de betoovering door het
ongekende en nooit vermoede, ondervonden. Men waardeerde Van Hengel, Kist,
Van Oordt; maar toen Scholten zijne inaugureele oratie hield de religione Christiana
suae ipsa divinitatis in animo humano vindice en zijne academische preek in de
Pieterskerk over Matth. 28 : 19 - waaruit later de verhandeling over de leer van
Vader, Zoon en Geest1 is gegroeid - toen wist men: eene nieuwe zon is opgegaan!
Welk een voorrecht, die colleges der eerste jaren, ook het privatissimum op
Zaterdagavond, bij te wonen! Ook Herderscheê smaakte in den hoogsten zin dat
voorrecht, verkeerde gansch en al onder dien machtigen invloed; en Scholten zou
niet geaarzeld hebben, hem onder die vroegste leerlingen als den primus inter pares
aan te wijzen. Later is de leerling zijn leermeester in vrijzinnigheid voorbijgestreefd;
ook is er, toen hij zonder aanzien des persoons zijne gevoelens wereldkundig maakte,
een tijdlang zekere verkoeling in de onderlinge verhouding gevolgd; maar de band
was te hecht om ooit verbroken te worden. In Sept. '82 schreef Herderscheê mij, hoe
bij uitstek vriendelijk Scholten jegens hem was. ‘Hij zond mij weer, als in den ouden
tijd onzer veertigjarige vriendschap, een present-exemplaar van deze vrucht zijns
ouderdoms2. Ook had hij mij met veel in-

1
2

Eene bijdrage tot de kennis van het wezen des Christendoms. Jaarbb. voor Wet. Theol. II bl.
235 vv.
Hist. crit. bijdrage enz. Leiden, 1882.
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genomenheid geschreven over mijne preek: ‘Jezus' persoon geen hoofdzaak’1, met
de echt Scholtiniaansche uitdrukking: à cela je reconnais mon sang, en eenige
aanhalingen uit zijne werken’.
Na deze mededeelingen zal het niemand verwonderen, Herderscheê in later dagen
te hooren gewagen van zijne ‘schoone academiejaren,’ alsmede van het
‘avond-collegie ten huize van Scholten’, en hoe ook hij ‘deelde in de geestdrift, die
door hem onder zijne discipelen werd opgewekt’, en ‘zijn testimonium Spiritus Sancti
vollen weerklank’ bij hem vond2; evenmin, in den Brief aan een student in de
theologie, hem uit overtuiging en ervaring te hooren handelen ‘over den invloed der
godsvrucht op de beoefening der Theologische wetenschap’3.
Aan de hoog gestemde verwachtingen, door zijn verkeer aan de Hoogeschool
opgewekt, heeft zijn veertigjarig maatschappelijk leven beantwoord - voor zoover
dit van hemzelven afhing. Dit voorbehoud staat hier niet zonder reden. Immers zijn
niet alle voorgevoelens verwezenlijkt; gelukkig werd ook eene door velen gekoesterde
bezorgdheid beschaamd. Ik verklaar mij nader.
Wat men eene schitterende loopbaan noemt, heeft Herderscheê niet gehad; en met
uiterlijke eerbewijzen is hij niet verwend. In 1846 door het Provinciaal Kerkbestuur
van Noord-Brabant tot den predikdienst bevorderd, werd hij in het volgend jaar te
Kamperveen beroepen4, waar

1
2
3
4

Onze godsdienstprediking. Achtste jaarg. n0. 11.
Aan Cd. Busken Huet. Nijmegen 1866, bl. 14 v.
‘Godg. Bijdr.’ 1857 bl. 449-470. (H. verschuilt zich hier onder den pseudonym Tyrus d.i.
Kaas: afkorting van Hooykaas en zijn gewone naam bij de intiemste academievrienden.)
Gedeeltelijk ten gevolge van dit spoedig beroep bleef de promotie tot dr. theol. achterwege.
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hij 13 Juni '47 zijne intrede hield en dat hij in '50 voor Edam verliet. Nog geen twee
jaar later verwisselde hij Noord-Holland voor een der schoonste plekjes van
Gelderland: 18 April '52 werd hij bevestigd als predikant te Nijmegen, waar hij bleef
arbeiden, totdat de aanval van 5 Jan. 1883 hem aan zijn werkkring ontrukte en, na
verijdeling van de hoop op herstel, in '84 op zijn verzoek hem eervol emeritaat werd
verleend. Wel kwam hij na '52 gedurig in grootere plaatsen in aanmerking: al het
onaangename voor een predikant van, gelijk het heet, telkens en overal op nominaties
te staan, heeft hij ondervonden en moedig gedragen; te Leiden, ook om persoonlijke
redenen maar vooral wegens de Alma Mater misschien de begeerlijkste standplaats,
kwam hij eens op het tweetal en is hij met het lot afgevallen; te Amsterdam werd de
aandacht op zijn persoon gevestigd, maar zijn zwak lichaam en niet omvangrijke
stem waren onoverkomelijke bezwaren. Doch nooit gaf hij, ook aan zijne vertrouwde
vrienden niet, den indruk van diepgaande teleurstelling, veelmin van zich
voorbijgegaan en gegriefd te gevoelen; hij sprak nooit over promotie; en steeds was
hij hartelijk blijde over den voorspoed van anderen, geenszins in den regel zijne
evenknieën, zonder eenigen zweem van jaloezie. De hoogleeraar F.W.B. Van Bell
heeft van deze zijne deugd eens gewag gemaakt in het Theol. Tijdschrift van 18741;
maar ook deze aangeboden gelegenheid om

1

In het opstel, bl. 113-148, over Het laatste stuk van het tijdschrift Waarheid in Liefde, bl.
147. ‘Zoo ik in wetenschappelijke discussie met éen van mijn beoordeelaars wilde treden,
dan zou het zijn met mijn vriend Hooykaas Herderscheê. Zijne zeer aanmoedigende
aankondiging van mijne Redevoering in de ‘Bibliotheek van Mod. Theol. en Lett.’ [Het
karakter der onafhankelijke theologie] heeft voor mij daarom groote waarde, omdat hij een
vriend is die feilen nooit verschoont en die tegelijk met de toewijding van zelfverloochende
liefde leest … Doch ik onthoud mij thans en in dit opstel liefst van discussie ook met dezen
vriend, d i e m a a r d o o r w e i n i g e n w o r d t g e ë v e n a a r d i n d e e d e l e
zelfverloochening,waarmede hij zich vroeger en later
verblijden kon met hen,aan wie een voorspoed op hun
maatschappelijke loopbaan ten deel viel,die voor hemzelven
g e e n s z i n s e e n o n v e r d i e n d g e l u k z o u z i j n g e w e e s t .’
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over dit punt in een brief zelf zich uit te laten liet hij voorbijgaan. In '78 werd hij,
hoewel nog in zijne volle kracht en frischheid, wellicht te bejaard gerekend - of
anders als te radicaal beschouwd? - om tot kerkelijk hoogleeraar te worden benoemd,
ofschoon zeer weinigen, indien al iemand, daarvoor geschikter waren dan hij. Maar
dat hij in '75, bij het derde eeuwfeest der Leidsche Academie, niet honoris causa
doctor in de theologie is geworden, terwijl niemand onder hare voedsterzonen
daarvoor eerder in aanmerking kwam dan hij; dat was, op zijn zachtst gesproken,
zeer zonderling. In kleiner kring dezelfde ondervinding: nooit is hij te Nijmegen
curator van het gymnasium geweest, al kwam hij billijkerwijze daartoe boven anderen
in aanmerking; in '82 stond hij op de voordracht voor leeraar in het Hebreeuwsch,
maar ontging hem de benoeming, die hij had verdiend: doch dit een en ander wekte
bij wie de richting van het meerendeel der raadsleden te dier stede kenden, minder
bevreemding.
Herderscheê was geen vakgeleerde. Evenals zijn aanleg en vorming kenmerkten
zich zijn karakter en de richting van zijn geest door veelzijdigheid. Dienvolgens ook
zijne studie. Hij was te huis in de verschillende deelen der theologie en zorgde, op
de hoogte te blijven. Hij las veel en goed. Ook op het gebied der fraaie letteren
bewoog hij zich gaarne en met gemak1. Maar vóór alles was en

1

Vele boekbeoordeelingen van zijne hand verschenen in ‘Onze Tolk’. Ook zijn er verschillende
letterkundige voordrachten van hem over ‘Natuurpoëzie’; ‘Over het lezen’; ‘Van het verhevene
tot het belachelijke maar ééne schrede’; enz.
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bleef hij groot vriend der wetenschap. Niet alleen der godgeleerde. Ook voor de
kennis der natuur had hij hooge waardeering; zijne herinneringen van de colleges
van prof. Kaiser over populaire astromonie waren hem kostbaar; aan de nieuwere
ontdekkingen en denkbeelden, bijv. aan het Darwinisme, leende hij oplettend gehoor.
Zijne adversaria zijn even uitgebreid als belangrijk. Hij voerde bijna levenslang
briefwisseling met tal van personen, invloedrijk in kerk en staat, van welbekenden
naam op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied: zijn gevoelen werd op hoogen
prijs gesteld; waartoe ongetwijfeld medewerkte, dat hij altijd, reeds van zijne
studentenjaren af, eene zeldzame gave van correspondentie bezat, zoo aangenaam
en vloeiend, vol ernst en humor.
Voeg hierbij zijne meer dan dertigjarige veelomvattende werkzaamheid als
secretaris van het Hoofdbestuur der ‘Evangelische Maatschappij’, 24 Mei 1853, in
gevolge eener oproeping door de Redactie van het weekblad ‘de Morgenster’,
opgericht, met het doel, kennis van de Evangeliewaarheid en beoefening van gezonde
godsvrucht onder de Roomsch-Katholieken te bevorderen; in verloop van tijd meer
en meer eene anti-ultramontaansche vereeniging geworden, had zij van den aanvang
tot den einde zijne warme liefde en onverdeelde ingenomenheid en legde zij op een
goed deel van zijn tijd en krachten beslag1; wij kunnen zonder overdrijving zeggen,
dat hij de ziel dezer vereeniging is geweest; op de Algemeene Vergaderingen boeide
hij allen door zijne even belangrijke als geestige jaarverslagen; tal van de beste
stukken in den Ev. Volks-

1

Zie ‘Maandblad der Ev. M.’ van 11 April '86 (7e jaarg. N0. 4.)
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almanak, de losse geschriften, het Tijdschrift en het Maandblad dezer Maatschappij
waren van zijne hand1.
Men vergete intusschen vooral niet, dat zijne beroepsbezigheden als predikant
voor hem altijd de hoofdzaak waren en bleven, met een door niets verslapten ijver,
met eene zeldzame nauwgezetheid en toewijding waargenomen. Zijne preeken, ook
die voor de zoogenaamd kleine beurten, dat is, voor een zeer weinig talrijk publiek
bestemd, alle met de grootste zorg bewerkt, zijn niet oneigenaardig ‘godsdienstige
essays’ genoemd door een bij uitstek bevoegd beoordeelaar; wat daarvan in het licht
verscheen, behoort tot het kostelijkste zijner nalatenschap2; in een

1

2

Om slechts enkele te noemen: De Evangelische Maatschappij; eene schets. - Het tijdvak der
Hervorming. - Peter Arbuez. - Herderlooze schapen. - Duif en slang. - Wat heeft een pauselijke
nuntius in den Haag te doen? - Wat een R.K. geestelijke in 1523 leerde. - Lessen uit Genève.
- Wij kunnen in zekeren zin hiertoe rekenen zijne medewerking aan het boek van prof. F.
Nippold, de R.K. Kerk in Nederland. Alsmede zijne bewerking van Dr. O. Mejer's De
Propaganda, voornamelijk in Protestantsche landen. 1854, 2e druk 1863. Het laatste wat
hij voor de pers bewerkte was in het Maandblad van 14 Maart 1886 zijn diep weemoedig en
hartelijk In Memoriam van den Voorzitter van het Hoofdbestuur, zijn vriend Dr. H.J.E. Van
Hoorn, die hem slechts enkele weken is voorgegaan.
Zie hier eenige - verre van volledige opsomming! Leerredenen ter gedachtenis aan zijne
vrienden te Edam. 1852. - Jezusprediking naar tijdsgelegenheid. 1862. - Een hoorn des
overvloeds. Herdenking van 25-jarige evangeliebediening. 1872. - Najaarsbloemen. 1884.
- In de ‘Leerredenen ter bevordering van Evangeliekennis en Christelijk leven’: 1856. Het
gebruik van den Bijbel. - Gods gebod niet ver te zoeken. - 1862. De toon van 's menschen
dagtaak in het lied voor den Schepper des heelals. - In de ‘Stuiverspreeken’: Het Joodsche
en het Christelijke Godsbegrip. - 1865. Nieuwjaarspreek. - 1867. Raak mij niet aan. - In
‘Taal des Geloofs’: 1873. Wandelen op zee. - Geloof in een God, dien wij niet begrijpen. In ‘Onze godsdienstprediking’: 1875. Als laatste vijand de dood vernietigd. - 1880.
Bemoediging van den zondaar. - 1882. De persoon van Jezus geen hoofdzaak. - In de
‘Stemmen uit de Vrije Gemeente’: 1880. Beeld en werkelijkheid. - 1885. Is de godsdienst
stervende? - enz. enz.
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geschiedenis der Nederlandsche Predikkunde zal zijn naam met hooge eere worden
vermeld, niet vanwege schitterende welsprekendheid of wegsleependen vorm, maar
om den hoogst eigenaardigen, puntigen en beknopten stijl, den degelijken, tijdigen,
altoos belangrijken inhoud, de vrijmoedigheid en gemoedelijkheid, de diepte en den
ernst des sprekers, die zichzelven, en zichzelven geheel, in deze toespraken gaf; men
neme als proeve de Najaarsbloemen ter hand, het viertal uit de laatste acht weken
zijner openbare werkzaamheid, en onder deze de derde, naar aanleiding van R.
Hamerling's Amor und Psyche, over Ef. 5 : 25b-27: de menschenziel, voorwerp van
goddelijke liefde. - Hoeveel werk hij van zijn godsdienstonderwijs maakte en met
wat ernstige studie hij zich er toe voorbereidde, daarvan getuigen kostbare cahiers
en … veel welsprekender! de dankbare herinnering van vele leerlingen, die degelijke
kennis en onuitwischbare indrukken ontvingen. - Van de overige herderlijke
werkzaamheden, ook van de betrekking van predikant in het huis van arrest te
Nijmegen, jarenlang door hem vervuld, worde hier slechts in 't voorbijgaan gewag
gemaakt1.
Straks nog andere deelen, of onderdeelen - daarom nog geen bijzaken! - van zijne
veelomvattende werkzaamheid. Maar wat wij opsomden, is reeds voldoende om te
doen zien, dat, hoe hoog hij ook algemeen geacht werd

1

Overigens verwijzen wij naar de uitnemende schets van H., als prediker en als catecheet,
welke Ter Haar t.a. pl. bl. 12 en 13 geeft. Te Nijmegen hield hij in den winter 63/4
voorlezingen over Renan, Vie de Jésus, 64/5 over de voornaamste leerstukken der
geloofsbelijdenis van de N.H.K., met Ter Haar 66/7 over het 4de Ev., 67/8, over Gal. en
Hand. enz. Behalve de bl. 4 en 13 genoemde zijn er nog ettelijke onuitgegeven verhandelingen,
voor den predikantenkring gesteld en uitgesproken, voor de Depten der Ev. M., der M. tot
Nut van 't Alg. enz.
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om zijn wetenschappelijken zin, er toch voor streng wetenschappelijke studie weinig
tijd overschoot; en indien men zich aan de Academie heeft voorgesteld, dat de met
goud bekroonde student later geleerde verhandelingen en boeken in het licht zou
geven, dan is die verwachting niet vervuld. In de Godgeleerde Bijdragen1, later in
het Theologisch Tijdschrift2 slechts weinig van zijne hand; verreweg het meeste dat
hij geschreven heeft was populaire theologie, maar deze altijd van de degelijkste
soort en vrucht van zelfstandig onderzoek; zestien jaar lang in zijn eigen, nader te
noemen, tijdschrift, later in de ‘Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde’3,
het ‘Bijblad van de Hervorming’4 en elders5. Veel daaronder mag tot de klasse der
strijdschriften gerekend worden; want dat hij met zijn gansche hoofd en hart in onzen
veelbewogen tijd leefde, en niet slechts deel aan de beweging nam, maar zelf een
eigenaardig standpunt had gekozen, dit drong hem vaak, meer nog tot verdediging
van bedreigde kostbare goederen dan tot zelfverweer, het zwaard zich aan te gespen,
anders den geesel der satire te zwaaien. Voorts eene gansche reeks van pennevruchten
van stichtelijken aard, hetzij voor bijzondere toestanden of gele-

1

2
3
4
5

1856. bl. 242 vv. Kritiek der dissertatie van C.P. Hofstede de Groot, Pauli conversio. - bl.
481 vv. dito van H.P. Berlage, Disquisitio etc. - 1857. Zie boven, bl. 10. - 1858. bl. 578 vv.,
tegen D.S. Gorter, de theologie van Scholten. Enz.
1875. bl. 76-92 Schakeersels van modernen.
1873. Het karakter der onafhankelijke theologie. - 1877. Eene voorlezing over de Christologie.
Nog in 1885: Getuigenis voor de ethische richting.
Bijv. in het ‘Nieuw Kerkelijk weekblad.’ 1872. Wat is een kerkgenootschap. enz. In de
‘Hervorming’ 1881: Over levensmoeheid. (Referaat ter Mod. Verg.). - 1885: De
Oud-Katholieken te Karlsruhe. enz. - Ook vinden wij van hem eene bijdrage in het
‘Levenslicht’: Vrijheid voor de wetenschap.
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genheden1, hetzij meer van algemeene strekking, nu eens afzonderlijk verschenen,
dan weder op hoogen prijs gestelde bijdragen in tijdschriften als het ‘Christelijk
Album’2, later ‘Godsdienstig Album’3, ‘Geloof en Leven’4, ‘Stemmen uit de Vrije
Gemeente’5, en tal van voortreffelijke stukjes in het ‘Morgenlicht.’
Eene afzonderlijke vermelding verdient het tijdschrift: ‘Nieuw en Oud’6. Toen wij
dit daareven als zijn eigen aanduidden, meenen wij ons niet aan onjuistheid te hebben
schuldig gemaakt: al heeft hij het niet in het leven geroepen en het evenmin helpen
begraven, en al kwam gedurende de twaalf jaren, dat hij in de Redactie was, zijn
naam als de tweede op den titel voor, geen der vroegere of latere Redacteurs zal zich
daardoor een oogenblik miskend rekenen: het was vóór alles Herderscheê's
geesteskind. Wat was het in die jaren van opgewekt theologisch en kerkelijk leven
telkenmale een welkome gast in de woning van vele predikanten en tal van
ontwikkelde gemeenteleden. Wij grepen er naar en zagen den inhoud, en nevens de
‘Schetsen uit de geschiedenis van Israël’ van Prof. A.

1
2
3
4
5
6

De Christen bij zijne dooden. 1853. - De macht der geloovigen bij levensgevaar. 1866. Herdenking van uwe geloofsbelijdenis. - De feestvierende Christen. Enz.
O.a. God zijn aangezicht voor ons verbergende. - Veel en weinig. - God ontfermer als
Schepper. - Een eeretitel.
1872. Het suizen van de zachte stilte. - 1874. Zware strijd door de verwoestingen des doods.
- 1877. Het samenbindend vermogen der godsdienstige vrijheid. Enz.
Aquila en Priscilla. Enz.
Z.b. blz. 228 en o. blz. 240.
Aanvankelijk: ‘de Bijbelvriend’, onder redactie van Dr. A.L. Poelman en Dr. U.P. Okken.
Sedert 1860: ‘de Bijbelvriend. Nieuw en Oud’, onder redactie van Dr. A.L. Poelman en Johs.
Hooykaas Herderscheê. Motto: Matth. 13 : 52. Sedert 1866 alleen: ‘Nieuw en Oud’, met
dezelfde Redactie en hetzelfde motto. Het laatste jaar, 872, onder redactie van vier Leidsche
predikanten.
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Kuenen, trokken in den regel de stukken van Herderscheê het meest ons aan: ook
omdat zij de verschijnselen en vragen des tijds met zulk eene onverschrokkenheid
behandelden en het attisch zout er allerminst aan ontbrak; eene enkele maal zelfs
rees bij de lezing de gedachte op, of dit en dat niet wat scherp, of een weinig
ondeugend gezegd was? Wanneer nu na jaren het oog weidt over de opschriften van
hetgeen hij gegeven heeft1, worden allerlei

1

1857. Het tweede gedeelte van Jezaja. - De onsterfelijkheid der geloovigen. Joh. 11 : 25, 26.
1858. 1 Kor. 2 : 14-16. De natuurlijke mensch en de geestelijke. - Ontdekking en bedekking
der zonden. Jez. 1 : 18. - Wanneer kwam Jezus in de wereld? Joh. 18: 37. - Het verborgen
leven des Christens. Col. 3 : 3.
1859. Eenvoudig woord van algemeene inleiding in den Bijbel. - De verheerlijking van Jezus
op den berg. - De Christelijke weldadigheid. 2 Kor. 8 v.
1860. Een nieuwe Bijbel. - Hebben wij vrijheid tot het vrije denken? - God in de natuur. Toelichting van het motto. - Neen, waarlijk geen fabel. - Ps. 119 : 105. - Het lijden van Paulus
een tegenhanger van het lijden van Christus.
1861. De wijzen uit het Oosten. - Gods werk en het werk der menschen. - Wat is
wereldbeschouwing? - ‘Vrij ongepast’.
1862. Jezus door Johannes gedoopt. - Rustig ingaan in den dood.
1863. Gelooft gij in den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest? - Godsdienstonderwijs.
- Een onreine in den tempel! - Oude dingen? - Theologie en Theologanten.
1864. Nog een woord over het wonder. - De geest waarin Jezus werkte. - Aan de lezers. Nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde. Bijdrage betreffende de leer van het eeuwige leven.
- De zaligspreking van de armen. - Dr. Zaalberg over Strausz.
1865. Een paar zendingsvragen. - Het eerste tijdperk van Jezus' leven. - Godsdienstonderwijs
bij middelbaar onderwijs. - Voorstel aanhangig bij het Zendelinggenootschap. - De beste
leeraar.
1866. Hase en Scholten. - De anti-kerkelijke godsdienst. - Positivisme. - Aan lezers van de
‘Spectator.’ - Ter gedachtenis van Neêrlands verlossing. - Het Bâbisme.
1867. ‘De Schepping.’ - Aanstipping. - Een woord aan den jongeren Ambtsbroeder. - Aan
Dr. Burger. - Praeadvies van het Hoofdbest. der Ev. M. ter zake van het door den heer
Roorda v. Eysinga geschrevene in N. en O.
1868. Aanstipping. - Uit Oostenrijk. - De adeldom van Christus. - De Synode en de
doopsformule. - Nazomer.
1869. Onze roeping in de 19e eeuw. - Aan welke zijde is nu de leugen? - Modern en religieus.
- Aanstipping. - ‘De doopsformule.’ - Bijdrage tot billijke beoordeeling van het Posivitisme.
- Kerkleer en natuurwetenschap. - Uitroeiing van schadelijke gewassen.
1870. Wat is er van den tegenwoordigen oorlog te wachten voor 't godsdienstige leven? Aanstipping. - De heer Lohr en de Kerkelijke Courant. - Godsdienstoefeningen van de
moderne richting in Neuchatèl. - Dr. Nippold en Van Koetsveld. - Aanteekening op 't artikel
‘Godsdienst zonder dogme.’ - Hervorming van de Roomsche Kerk. - George Sand.
1871. ‘De Bijbel in het huisgezin.’ - Bijbelsche verhalen voor kinderen. - Stichtelijke
aanteekeningen op het ‘Verloren Paradijs’ van Genesis. - Proeve tot betere verklaring van
Gen. 4 : 11. - Aanstipping. - Godsdienstige geestdrift en godsdienst. - Kerkgeschiedschrijving.
- Proeve van onderzoek naar de waarde van een Godsbegrip.
1872. De voorbidding van Christus onnoodig verklaard. - Wenken voor 't godsdienstonderwijs.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

233
herinneringen wakker. Toen de uitgave van ‘Nieuw en Oud’ op het einde van 1872
gestaakt werd, schreef een der lezers uit naam van velen: ‘Zijne jaargangen bevatten
het beste wat door de moderne predikanten destijds is geschreven … Ik voor mij heb
het gevoel, dat ik een goed vriend naar het graf heb zien henendragen; maar ik leef
tevens in de overtuiging, dat de gestorvene zijne taak had volbracht, dat het hem
vergund is geweest, zijne roeping te vervullen1’
Tot zulk een bedrijvig leven, onverpoosd ingenomen door de hoogste belangen,
steeds wakker, werkzaam en strijdvaardig, is het bezit van eene goede gezondheid
een onmisbaar vereischte. Herderscheê genoot die; doch hij had haar minder aan de
natuur, dan aan zichzelven, aan zijne matiging en zelfbeheersching te danken. Toen
ik daareven zinspeelde op eene bezorgdheid, nog aan het eind van zijn Academietijd
te zijnen aanzien gekoesterd, die beschaamd is geworden, dacht ik aan de vrees van
velen, ‘dat men zich niet lang in zijn schijnsel zou mogen verheugen.’ Toen hij in
het huwelijk trad, beklaagden

1

In het ‘Nieuw Kerkelijk weekblad’ van 12 Dec. 1872.
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vrienden en verwanten haar, die den moed had, haar lot aan het zijne te verbinden,
vanwege het vooruitzicht, hem reeds spoedig zich te zien ontvallen, na het droevig
voorrecht te hebben gesmaakt, hem tot den einde te mogen verplegen. En ziet, bijna
veertig jaren mocht die echtverbintenis duren; hij had de zestig een paar maanden
achter den rug, zonder eene ernstige of verontrustende krankheid - behalve ééne
zware rheumatische ziekte, op middelbaren leeftijd. Maar hoe zorgvuldig had hij
steeds zich moeten ontzien, en welk een stipt geregeld leven leiden, om het broos
bezit te behouden! Hij klaagde er nooit over; doch een enkelen keer, als het er op
aankwam, een ander vriendelijk tot bedachtzaamheid te vermanen, dan hield hij het
woord niet terug: ‘ik weet bij ondervinding, hoe pijnlijk belemmerend eene zwakke
gezondheid ook voor de ontwikkeling en openbaring van het geestesleven is.’ Hij
doelde inzonderheid op hetgeen hij zich moest ontzeggen: die talrijke uitnoodigingen
om elders als spreker in eene godsdienstoefening of leesvergadering op te treden,
die hij zoo gaarne zou hebben aangenomen, en waartoe hij slechts bij zeldzame
uitzondering overging. Ook de kalmte, die over zijn gansche wezen verspreid lag,
zijn spreken en handelen kenmerkte, was een deel van het geheim van levensbehoud:
ofschoon in den volsten zin des woords kind van zijn tijd, was hij 't niet, wat de
zenuwachtige overspanning, welke dezen kenmerkt, betreft. Het voorbeeld zijns
vaders was voor hem niet vruchteloos geweest, van wien hij ook een geest van orde
had geërfd, zoodat hij voor alles tijd scheen te kunnen maken, althans voor iets goeds
steeds te vinden was1, nooit den indruk gaf, het druk

1

Zoo was hij secretaris van de commissie voor het Protestantsche ziekenhuis te Nijmegen,
medearbeider der Maatschappij tot opvoeding van weezen, enz. enz.
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te hebben. Terwijl hij het leven genoot, was hij een toonbeeld van in a l l e s maat te
houden.
Misschien is het hier de plaats om te vermelden, dat hij reeds als student lid en
vurig verdediger van de Vereeniging tot Afschaffing is geweest, altijd bepaald
voorstander van geheele onthouding van sterken drank; te Nijmegen Bestuurder van
de Afdeeling daar ter stede. Vóór mij ligt eene lezing, op uitnoodiging van de
Bestuurders der Afd. Rotterdam gehouden, krachtig pleidooi, dat bedoeld genootschap
‘den naam N e d e r l a n d s c h e Ve r e e n i g i n g waardig’ is. In 1851 gaf hij De zon
van het Afschaffingsgenootschap verduisterd: met den toeleg, om die zon door de
wolken te doen breken. Dat een man van zulke vrijzinnige beginselen, die in liefde
en ijver voor de vrijheid voor niemand onderdeed, met hart en ziel haar was toegedaan,
strekte gewis dier Vereeniging tot niet geringe aanbeveling.
Maar zeer veel meer komt hier, waar wij over zijn gestel, gezondheid en
levensbehoud spreken, in aanmerking, dat er nooit eenige worm heeft geknaagd aan
den wortel, dat veertig jaar lang de teederste zorg hem heeft omringd, dat zijn huwelijk
tot de gelukkigste behoorde die men zich denken kan en zijn huiselijk leven zeer rijk
was aan zegen en onder beproevingen schier nog rijker werd aan liefde en vrede.
Den 27sten Mei 1847 trad hij te Leiden in den echt met Jeanne Petronelle Marie Brutel
de la Rivière1, die den 15den Maart 1886 nog zat aan zijne laatste legerstede, al was
in het verloopen jaar wel eens de vrees gekoesterd, dat zij hem zou voorgaan, Met
zeven kinderen werd hun echt gezegend, drie zoons en vier

1

Bloedverwante van Busken Huet, l'Ange Huet enz. Haar oom Tessèdre l'Ange heeft in de
Waalsche kerk te Leiden het huwelijk ingezegend.
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dochters. Wie in dien kring werd toegelaten, was getuige van het innigst samenleven,
aanschouwde de onverdeelde en onvermoeide toewijding van de ouders, aan geen
ondankbaren besteed, ontving een weldadigen indruk van harmonie. Welk een schat
van liefde werd daar gegeven en ontvangen!1
Smartelijke beproevingen bleven hun niet bespaard. In 1865 stierf, bijna vier jaar
oud, de jongste zoon Josué: liet hij zijne plaats aan den disch ledig, hij behield die
in het hart zijner ouders. In 1874 nieuwe diepe rouw: toen hun tweede, veelbelovende
zoon Henri, adelborst eerste klasse, na langdurige en pijnlijke ziekte op 19-jarigen
leeftijd te Leiden bezweek: met eene bewonderenswaardige geestkracht werd ook
deze slag gedragen.
Al worden zulke wonden nooit ten volle geheeld, van lieverlede herstelde zich de
levenslust. Herderscheê was steeds ontvankelijk voor indrukken van de natuur. De
schoone omstreken van Nijmegen had hij zeer lief. Wandelingen, ook op verren
afstand, verkwikten hem; tochtjes, door het gansche gezin ondernomen, waren een
bron van rein genot. Zijne dochters toonden zich in ieder opzicht haar vader waard.
Zijn eenig overgebleven oudste zoon was zijn vreugd en roem; deze had dezelfde
loopbaan als hij gekozen, was in 1873 tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd,
schonk hem een schoondochter, die met liefde en eerbied tot hem opzag, en straks
drie bloeiende kleinkinderen, werd in verschillende gemeenten door hem bevestigd,
en toen hijzelf het ambt van secretaris der Ev. M. niet meer naar eisch kon waarnemen,
in Sept. '83 als adjunct hem toegevoegd. Zijne dochter Marie huwde 9 Mei '82

1

Men leze vooral Ter Haar, bl. 23 v. Tal van lieve versjes voor den familiekring in vreugd en
leed van H. 's hand leggen daarvan almede getuigenis af.
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met den jeugdigen Rijksarchivaris van Noord-Brabant, Mr. C.C.N. Krom. Herderscheê
was weer een edelen, bekwamen zoon, die hem als vader vereerde, rijker geworden,
en gelukkig in het geluk van zijn kind.
Ach, te kortstondig! Pas dertig jaren oud stierf na korte ongesteldheid de
veelbelovende geleerde, zijne jonge weduwe achterlatende met een zoontje van ruim
twee jaar. Die 28ste Nov. 1885 was voor Herderscheê wel de donkerste dag in die
donkere, maar altoos door liefde verhelderde en met onverzwakt geloof doorleefde,
laatste drie jaren.
Hoe veelzijdig ook, Herderscheê was een man uit één stuk, in zulk eene mate als dit
van weinigen kan worden getuigd. Zijn theologische richting en kerkelijk streven,
zijn optreden, ijveren en strijden van den aanvang tot het einde, zijne gansche
persoonlijkheid vertoonde één sterk sprekenden karaktertrek, die mede de sleutel is
tot verklaring van de onheusche bejegening, waaraan hij soms blootstond, en van de
moeilijkheden, hem in den weg gelegd. Ik heb nooit iemand gekend, die de vrijheid
zóó heeft liefgehad als hij, liefgehad om haar zelve, die met zulk een ijverzuchtigen
blik over haar waakte en steeds gereed stond, tegen ieder, ook den meest bevriende
en hoogst geachte, voor haar in de bres te springen1.
Hij behoorde onder de eerste woordvoerders der Moderne richting - onder de
eersten in tijdsorde en in rangorde. Het sprak als het ware van zelf, dat hij modern
was, hij was het van nature, al was hij ook in andere denkbeelden opgevoed2. En hij
was het evenzeer en gelijktijdig als godsdienstig en als wetenschappelijk man. De
Moderne richting

1
2

Ter Haar, t.a. pl. bl. 11.
Verg. Aan Cd. Busken Huet, bl. 5 vv., 15, 25 vv. - Ter Haar t.a. pl. bl. 8 vv.
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droeg, vooral in den aanvang, een eenigszins tweeslachtig, verstandelijk èn
zedelijk-godsdienstig, karakter; er waren er die, nog vreemd aan godsdienstige
behoeften, louter uit wetenschappelijke aandrift haar waren toegedaan, daaronder
die later hare vaan verlieten, misschien hare felste bestrijders werden1; er waren er,
ter andere zijde, die, modern louter uit gemoedelijkheid, uit behoefte aan persoonlijk
en zelfstandig geloof en zedelijk leven, in hunne vrees voor inbreuk op de rechten
der mystiek aan de wetenschap een onvriendelijk gelaat toonden; slechts weinigen
bij wie zóó als bij hem de harmonie van den beginne af zuiver was en tot het laatst
toe ongestoord bleef2. Nu was hij dan ook van nature eene door en door vrome
persoonlijkheid; zoowel het poëtisch als het profetisch bestanddeel van den godsdienst
kwam bij hem tot zijn volle recht; men behoefde hem slechts aan te zien en te hooren
spreken, om den indruk van diepe en innige vroomheid zoowel als van hoogen
zedelijken ernst te ontvangen; zijn geloofsgetuigenis welde op uit steeds rijker
gemoedservaring3. Middelerwijl was hij altoos volvaardig, de waarde en de rechten
van het streng wetenschappelijk onderzoek hoog te verheffen en moedig voor te
staan. Hoe zelden bemerkte men bij hem iets van den zwaren innerlijken strijd
betreffende onze hoogste en heiligste overtuigingen, waarvan toch niemand geheel
is vrijgesteld!

1
2
3

Zie bijv. Dr. A. Kuyper, Het Modernisme eene fata morgana bl. 52: ‘zelf heb ik eenmaal
dien droom van het Modernisme meegedroomd.’
Het zij mij vergund, hier te verwijzen naar God in de geschiedenis, bl. 61-63.
Zie bijv. ‘Bijblad van de Hervorming’ N0. 8. 23 Aug. 1884 bl. 119. ‘Ik had van kindsbeen
af het gefluister van die stem gehoord, niet verre van mij’, enz. Als eene proeve van zijn
zedelijken ernst, zie bijv. Anathema, Nijmegen 1864, naar aanleiding van een geruchtmakend
feit te N. uitgesproken en op verzoek in 't licht gegeven.
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Zoo was hij aangewezen als kampioen voor de beginselen, die hij met hart en ziel
beleed en beleefde, en heeft op zijne eigenaardige wijze strijd gevoerd zijn leven
lang1. Het merkwaardigst onder deze geschriften is wellicht zijn antwoord Aan Cd.
Busken Huet2, op diens Ongevraagd advies, in zake Réville contra Pierson, dat in
het voorjaar van '66 als een bom in de gelederen der Modernen viel. Dat antwoord
was voortreffelijk om toon en inhoud, om den gang van het geheel en tal van
bijzonderheden, om de zuivere stelling, door hem ingenomen (bl. 4 v.) en de
terechtwijzing van de ‘Bloemendaalsche’ critiek (bl. 20), om de handhaving van het
recht van den godsdienst evenzeer als van den eisch der vrijheid.
Herderscheê behoorde onder de ‘schakeersels van modernen’ tot de geavanceerde
linkerzijde. In den bundel Godsdienst volgens de beginselen der ethische richting
onder de Modernen, leverde hij de tweede voorlezing, over: de godsdienst der
ervaring en hare verhouding tot het bidden. Hij had een instinktmatigen weerzin
tegen alle stelselzucht, reeds in den tijd toen Scholten's monisme velen voor de
oplossing van het wereldraadsel gold, Réville in zijn Manuel uit het begrip van het
absolute Gods wezen en eigenschappen uitspon, Opzoomer in De

1

2

Zie o.a. uit den lateren tijd Samenspraak tusschen art. VII en prof. Doedes, ‘Bijblad v.d.
Hervorming’ 1880, uit den vroegeren (1862) Aan den Jurist, ambtenaar van het Openbaar
ministerie, in zake Moderne Theologie, door Tyrus. Over ‘Tyrus’ z.b. bl. 10 aant. 3.; de
‘Jurist’ was de latere Minister Van der Brugghen, die H.'s overbuurman te Nijmegen en
warme vriend was. (Zijn portret hangt nog op H.'s studeerkamer.) Deze had geschreven:
Pleidooyen in zake de Orthodoxie en gevoegde partijen tegen de Moderne Theologie. Door
een Jurist.
Zijn neef en vriend (zie bl. 3. De ‘rouw’, hier vermeld, betrof de geboorte van een dood
kindje in '48). Er bestaat nog een versje van Cd. B.H. (eigenhandig) op de geboorte van H.'s
oudsten zoon
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godsdienst - door A.D. Loman in ‘de Gids’ nevens Schleiermachers Reden über die
Religion gesteld! - ‘in naam aller aanhangers der nieuwe richting’ (bl IX) het
godsdienstig geloof liet opgaan in het ééne dogma van een alwijs en liefderijk
Albestuur (bl. 27). Welk een open oog Herderscheê had voor het recht van tegenspraak
en welk een moed, uit vrijheidszin en waarheidsliefde geboren, is nooit duidelijker
gebleken dan toen hij het opnam voor Ch. de la Saussaye1, ‘een alleenstaand strijder’,
op wien men van wege zijne duisterheid meende geen acht te behoeven te slaan.
Minder dan iemand zou hij den ‘Theologus Triumfans’, al was deze zijn hoog vereerde
leermeester en vriend, hebben toegelaten, ‘nieuwe boeien te smeden’2, nimmer en
tot geen prijs zelf zich die hebben laten aanleggen! Zijn afkeer van verstandsvergoding
en zijn toeleg om echte vroomheid te ontdekken en te waardeeren ook daar waar het
godsbegrip in het ongereede is geraakt, deed hem spreken van ‘godsdienstige
atheïsten’ en het voor dezen opnemen, toen bijna ieder daarover, als iets tegenstrijdigs
en ongerijmds, zich ergerde, voor het minst de schouders ophaalde. Toen hij later3
de stelling uitsprak: ‘De godsdienst van onzen tijd heeft geen persoonlijk God’,
toonde hij, ook in de daarop gevolgde discussie4 dat de warmte en de kracht des
geloofs daaronder niets behoefden te lijden. Toen de ons vaderland te vroeg ontvallen
A.E.J. Modderman in de Tweede Kamer, bij gelegenheid van het debat over de
afschaffing van den eed, openlijk belijdenis deed van zijn godsdienstig geloof,
waardeerde Herderscheê ‘die eerbiedwaardige, vrijmoedige

1
2
3
4

De kritiek van ‘de Leer der H.K’. Verg. Ter Haar, bl. 11.
Leekedichtje XXVIII.
In '79. Zie ‘Stemmen uit de V. Gem.’ III, 10, bl. 291.
‘Stemmen enz.’ III, 11 en 12, IV, 3.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

241
uiting van vroomheid’ zeer hoog, doch betreurde het, dat de minister ‘niet tevens in
helder licht bleef houden de vrijheid die wij bezitten in denkbeelden en voorstellingen.
Hij mag zich toch niet laten aanleunen de sympathie van ultramontanen en
conservatieven met zijne godsdienstigheid, daar zij bepaalde vormen als conditio
sine qua non stellen van religie’. Afkeer van alle drijven en verketteren deed hem in
'82 het opnemen voor den hoogleeraar A.D. Loman, al was hij het met diens hypothese
niet eens; maar hij mocht het niet hooren ‘dat sommigen zoo ‘rauwelijk’, over L.
spreken als van iemand, die maar ‘wegcijferen’ wil. Zulke uitdrukkingen moesten
toch wetenschappelijke lieden zich niet veroorloven.’1 En veertien jaar vroeger schreef
hij mij, naar aanleiding van het met zooveel talent gestelde boekje Kerkvisitatie te
Utrecht in 1868, o.a. dit: ‘Het ergste is, dat, naar ik hoor en wel om een lief ding zou
wenschen onwaar te wezen, Kuyper groot gevaar loopt van te worden afgezet. Dit
zou toch verschrikkelijk wezen. Hoe krijgen wij er de Synode toe om te beseffen,
dat zij alles wat de leer en leersgelijken betreft maar stil moet laten gaan en dus de
g e w e t e n s v r i j h e i d tot het uiterste toe moet verdedigen? Staat in de grondwet
der Herv. Kerk en in hare organische wetten nog hier en daar een voorschrift tot
bemoeiing met de leer, men merke die aan, gelijk het waarlijk is, als overblijfsel uit
verouderden toestand en doe zijn best om alles wat daarnaar zweemt te royeeren;
enz.’2

1
2

Zie ook boven, bl. 224.
Opmerkelijk zijn uit dit oogpunt ook de artikelen in ‘Nieuw en Oud’, 1870, waarin hij, naar
aanleiding van het afscheid van den heer H.C. Lohr van de Kerk. Cour., de Synodale
Commissie der Ned. Herv. K. kastijdt; voorts, 1861, ‘Vrij ongepast’; 1866, De anti-kerkelijke
godsdienst; 1868, De Synode en de doopsformule; en zoovele andere, ook de ‘Aanstippingen’
in de verschillende jaargangen.
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Slaan wij den vrijheidsapostel nog een oogenblik in zijn kerkelijk leven en streven
gade! Hij was en bleef aan zijne betrekking en gemeente met het vuur eener eerste
liefde gehecht. Bij zijn grooten eenvoud en nederigheid was hij zeer gevoelig voor
sympathie en dankbaar voor elk bewijs van waardeering, kwam het van een klein,
toch uitgelezen publiek. In '72 roemde hij, na vijf-entwintigjarige evangeliebediening,
van ‘een hoorn des overvloeds.’ Maar ook de miskenning van vele zijden trok hij
zich aan1, en die was - kon het anders, in deze verwarde tijden en te midden der
troebelen? - schier aanhoudend zijn deel2. In 1865 werd hij wegens onrechtzinnigheid
aangeklaagd. Hij was er de man niet naar om zich naar reglementen te schikken,
wanneer beginselen op het spel stonden; het godsrijk ging hem zóó boven de kerk,
dat hij niet goed begreep, hoe iemand zich naar de laatste, en niet alleen op het eerste,
richten kon. Zoo volgde in '71 eene aanklacht wegens onwettig bevestigen van
lidmaten; de uitkomst van het kerkelijk proces was, dat hem eene berisping werd
toegediend. In '75 behoorde hij natuurlijk tot de onderteekenaars van het
‘non-possumus’-adres aan de Synode; en wie zich later terugtrok, hij niet. In '76
nieuwe aanklacht, gevolgd door een vonnis van schorsing3. In hooger beroep werd
hij vrijgesproken. Dit ge-

1
2

3

Ik verwijs hier naar Ter Haar, t.a. pl. bl. 14-16.
Zie Bijdrage tot de kennis van onzen kerkelijken toestand. 1872. - Niet uitgeworpen. 1876.
- Wasdom te midden der ontbinding. Eene stem uit de diepten der kerkelijke ellende. 1877.
- Voorts boven, bl. 232, 233.
Verg. den Brief aan zijne leerlingen over de aannemingszaak, in 1876, besproken o.a. in de
‘Geuzenbode’, het ‘Wageningsch weekblad’ en elders. De vele grooter en kleiner artikelen
in dag- en weekbladen van hem of over hem zijn wij meerendeels met stilzwijgen
voorbijgegaan.
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schiedde juist, toen de Protestantendag te Arnhem gehouden werd, waar ook hij
tegenwoordig was. Als het bericht aan de vergadering bekend werd, wilde men hem
eerevoorzitter maken. Maar hij wees dit af, zeggende: ‘Men slaat de zaak te hoog
aan; deze vervolging is eenvoudig een uitvloeisel van den algemeenen toestand der
kerk en treft nu toevallig mij.’
Trouwens, steeds ging bij dezen vromen ketter afkeer van alle vertoon gepaard
met den moed des martelaars. Ofschoon uiterlijk en innerlijk een fijn bewerktuigd
man, veel meer op Erasmus dan op Luther gelijkende, was hij, in onderscheiding
van eerstgenoemde, gesneden uit dat hout, waarvan men martelaars maakt. Had hij
in eene andere eeuw geleefd, hij zou tot zijn leven toe hebben veil gehad voor zijn
geloof, en het zou hem afgevergd zijn ook!
De benoeming tot lid van het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Lijkverbranding
nam hij aan, met het doel, te toonen, dat die Vereeniging niet in strijd is met den
godsdienst. Merkwaardig was almede zijne verhouding tot het Ned.
Zendelinggenootschap: hij had het lief en ijverde er voor, ter wille van de belangen
die het behartigde; hij gevoelde droefheid over het besluit der Jaarvergadering van
'59 en over de houding van het Hoofdbestuur, welke hij als halfheid veroordeelde;
hij nam de benoeming tot bestuurder aan, zoowel in '62 als in '67, onder uitdrukkelijk
voorbehoud van zijne vrijheid en onder protest tegen art. 2 der statuten, als met het
beginsel des genootschaps in strijd; doch eindelijk brak hij om bovengenoemde reden
de betrekking af1.

1

Zie Opwekkend woord voor vrienden van het Ned. Zendelinggenootschap te midden van den
strijd. (‘Het brood des levens’ 1859). - Bijdrage tot de beschrijving van de jongste
geschiedenis van het Ned. Zendelinggenootschap. 1864.
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Die vurige liefde voor vrijheid en vroomheid deed hem, vooral in en door de
Evangelische Maatschappij, met alle macht den strijd aanbinden tegen het
Ultramontanisme. Daarvoor steunde hij wakker den arbeid der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen1. Dat bezielde hem als staatsburger: vurig vaderlander, vol van
geestdrift voor het huis van Oranje, zag hij in de vrijheid en de vrijzinnige
ontwikkeling van ons volksleven en van onze staatsinstellingen de glorie, de
levensvoorwaarde, de roeping van Nederland2, schroomde niet, zijn waarschuwend
woord in het openbaar te doen hooren3, en sleepte zich nog in 1885, toen zijn lichaam
eigenlijk niet meer kon, naar de stembus, al was het zonder hoop op overwinning,
dan toch om zijn plicht te vervullen en getuigenis af te leggen. Een Nederlander van
den echten stempel.
Altoos en overal zichzelf, vrij, waarlijk vrijzinnig, de warmste vrijheidsvriend.
Plotseling, ontijdig viel de avond in.
Den 4den Januari 1883 te Nijmegen zijnde, om afscheid te nemen van eene edele,
beminlijke bloedverwante van ons beiden, had ik hem nog rustig bezocht en
gesproken. Hij was gezond, opgewekt, veerkrachtig. Wij zouden den volgenden dag
samen naar Utrecht gaan, om eene vergadering betreffende godsdienstonderwijs bij
te wonen.
Des morgens ontving ik een briefje van zijne hand, dat hij van dit plan had afgezien.
Niet vanwege eenige ongesteldheid, maar om zijn werk.

1

2
3

Hij was te Nijmegen voorzitter der commissie van de Depart. Nutsscholen. - Zie ook
Toespraak van den voorzitter der schoolcommissie bij de opening van de
Jongejuffrouwenschool te Nijmegen. 1867.
Hij was lid der plaatselijke commissie voor het Nationaal gedenkteeken: Nov. 1813.
O.a. Een woord over het nieuwe ministerie, ‘Prot. Bladen’, 1856.
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In den nacht van 5 op 6 Jan. trof hem eene beroerte, die gedeeltelijke verlamming
ten gevolge had. Wie die den tengeren en altoos kalmen man kende, had ooit voor
zoo iets gevreesd?
Welk eene ontsteltenis onder zijne talrijke vrienden en vereerders; welk een
droefheid en zorg voor zijne naaste betrekkingen en huisgenooten; welk eene zware
beproeving voor hemzelven! Hij heeft haar koninklijk, dat is: geloovig, gedragen.
Zijn hoofd bleef even helder, zijn hart even warm, maar hij kon wat daar omging in
hoofd en hart - en dat was zooveel! - moeilijk uiten; hij was tot werkeloosheid
gedoemd. Men vleide zich aanvankelijk nog met langzaam herstel; zijn werk werd
voorloopig door anderen voor hem waargenomen; in Sept. '83 schreef hij zelf nog,
vóór de Najaarsbloemen, over ‘eene ongesteldheid, die mij in het spreken belemmert
en alsnog verbiedt het predikwerk te hervatten. - Najaarsproducten dus. Hoe lang of
kort de herfst nog voor mij dure, hoe onzeker het zij wat hij nog al of niet opleveren
zal, zeker is hier eene vermaning dat het einde nadert. Gelukkig die deel heeft aan
dat, wat onverwelkelijk overblijft’1.
Eerlang was alle hoop ijdel gebleken. Aan het einde van dat jaar verzocht en kreeg
hij zijn eervol emeritaat. Den 30sten Dec. sprak op zijn verzoek zijn ambtgenoot Ter
Haar in zijn naam een woord van afscheid tot zijne gemeente, aan ‘welke hij
gedurende bijna 32 jaren met onbezweken ijver en onkreukbare nauwgezetheid zijne
groote gaven van hoofd en hart ter aankweeking van vrijen godsdienstzin’ had gewijd2.
En hoevelen ook buiten Nijmegen

1
2

Toespeling op de laatste dier vier reden, 1 Jan. van dat jaar uitgesproken, over ‘Het
onverwelkelijke woord Gods.’
Zie ‘de Hervorming’ van Zat. 1 Maart 1884, waaruit ook de eerstvolgende aanhaling is
ontleend en die mede de beschrijving der hoogst eigenaardige geschenken en de dichtregelen
van Ter Haar in het tweede der daarbij gevoegde albums behelst.
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had hij levenslang aan zich verplicht! Men had behoefte, hem een bewijs van
waardeering te doen geworden, maar begreep ‘te recht, dat om den wil zijner
gezondheid elke aandoening zooveel mogelijk moest worden vermeden. Van eene
plechtige overhandiging der tot aandenken bestemde geschenken kon dus geen sprake
zijn. In alle stilte werden deze dan ook den 21sten Febr. aan zijne woning bezorgd,
nadat men den hooggeachten vriend eenigszins had voorbereid op de verrassing, die
hem verbeidde,’ zoowel van vrienden en geestverwanten uit de gemeente, als van
ruim een zestigtal hoogleeraren en predikanten uit de verschillende Protestantsche
kerkgenootschappen van ons vaderland.
De wenschen en beden, ook toen ontboezemd, bleven onvervuld. ‘De Hervorming’
van 8 Maart bevatte Herderscheê's dankzegging onder het opschrift ‘Symbool en
werkelijkheid’1. Ook gaf hij in dat en het volgend jaar en nog kort vóór zijn dood
enkele pennevruchten2, die bewezen, dat zijne geestvermogens niets geleden hadden,
doch zijn lichaam herstelde zich niet, integendeel deed zich ten vorigen jare eene
lichte herhaling gevoelen. Intusschen ontving elk die hem bezocht de weldadigste
indrukken, van geestkracht en blijmoedigheid, van zichzelf vergetende liefde en
proefhoudende godsvrucht. Ook bij dien laatsten slag, die op zijn hoofd en dat van
zijn kind zoo verpletterend neerkwam3.
In April '85 verwisselde hij zijne woning in de stad met eene op een lief plekje in
de onmiddellijke nabijheid

1
2
3

Met het oog op de geschenken in beeld en plaat, en naar den titel van prof. Lomans juist
verschenen Gidsartikel.
Z.b. bl. 228, 230.
Z.b. bl. 237.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

247
(Sint Anna). Hier genoot hij nog van de natuur, het huiselijk leven en elk blijk van
vriendschap. Hier is hij 15 Maart '86, wij mogen niet zeggen: bezweken, maar: met
helder bewustzijn, onverstoorbare kalmte en vaste hoop heengegaan1.
Vier dagen later scheen de vriendelijke lentezon op zijn geopend graf en viel hem
de laatste hulde ten deel uit welsprekenden mond en door welsprekender tranen2.
Niet de laatste hulde. Niemand die het voorrecht heeft gesmaakt, hem te kennen,
zal ophouden, met eerbied en erkentelijkheid zijner te gedenken; van hoe naderbij
men hem mocht gadeslaan en hoe meer van hem genieten, des te trouwer en inniger
zal de dankbare vereering blijven.
‘Zijn woord, zijn beeld, zijn geest leeft diep in ons gemoed’ …

Rotterdam, Juni 1886. I. HOOYKAAS.

1
2

Voor die laatste drie jaren en het einde verwijzen wij naar Ter Haar, t.a. pl. bl. 16 v., 26 vv.
Zie Ter Haar, bl. 29-39, en ‘Maandblad der Ev. M.’ van 11 April 1886: ‘Eene plechtige
uitvaart.’ Voorts de artt. in ‘het N.v.d.D.’ van 16 Maart, ‘de Protestant’ van 20 Maart, ‘de
Hervorming’ van 20 en 27 Maart, de ‘Stemmen uit de Vrije Gem.’, ook de ‘Stemmen’ uit
de gemeente te Grand Rapids. Vreemd klinkt het slot van het bericht in de New Amsterdam
Gazette van 31 Maart: Rev. J. Hooykaas Herderscheê, emeritus pastor of the Reformed
Church at Nimwegen, Holland, died March 15th, aged 63 years. The deceased was an eminent
theological scholar, a very able writer, and an ardent defender of the doctrines of his church.
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Levensbericht van Johannes Kneppelhout.
Het overzicht van een leven en eene litterarische loopbaan, als die van den
welbekenden Heer van den Hemelschen Berg, Johannes Kneppelhout, heeft eene
eigenaardige bekoorlijkheid. Onwillekeurig zien dan zij, die het voorrecht genoten,
bij helder zomerweder, op die liefelijke plek, in die bevallige woning, als gasten te
vertoeven, in verbeelding een tafereel weder, waarop zij met verrukking hebben
gestaard, en waarvan de herinnering zeker is blijven voortleven.
Van het balkon der groote eetzaal en door de ramen der wederzijds aangrenzende
kamers zag men over de zacht glooiende vlakte, over het park met zijne vijvers en
boomgroepen, over den rijweg, over het daarachter gelegen weien bouwland, over
de breede rivier, tot ver in de Betuwe, naar den horizont. Er vertoonden zich donkere
partijen in dat landschap; hier en daar vielen zelfs dichte, scherpe schaduwen, maar
het geheel was een liefelijk, een helder
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licht, een zonnig tafereel, dat alle gedachten aan leed en smart, aan armoede en ellende
verbande. Het gaf den toeschouwer, wiens gezond verstand hem leerde te genieten,
zonder zich over het bezit te kwellen, - eene hemelsche gave, aan velen helaas!
ontzegd, - verademing uit den strijd des levens; het stemde zijn gemoed, wellicht
door menige pijnlijke ervaring verbitterd, tot zachter aandoeningen; en zoo ligt voor
den schrijver van dit opstel het tafereel des levens van den onvergetelijken vriend. De indrukken, welke men zelf ontvangen heeft, aan anderen over te dragen is
echter eene hoogst moeilijke kunst. Wel heeft de groote taalkunstenaar Bilderdijk
gezegd: ‘Wees meester van de taal, gij zijt het van 't gemoed’, maar zich een
meesterschap, gelijk hij bedoelde, aan te matigen zou belachelijk zijn en, - ligt ook
in zijne woorden niet slechts eene betrekkelijke waarheid?
Als dan de lezers in dit levensbericht niet meer vinden dan eene matte, flauwe
afteekening van een, naar het schijnt, onbelangrijk leven en dus ook van eene
onbeteekenende persoonlijkheid, dan ligt de schuld van die onwaarachtige opvatting
bij den schrijver. Misschien zal hij zoo gelukkig zijn om in dit opstel eenige
weerkaatsing te geven van het liefelijk licht, waarin hij zelf dat levenstafereel
aanschouwt, dat hij waagt te schetsen; dan zal hij zich verheugen, dat hij althans niet
geheel en al in zijn verhaal heeft misgetast. En zijn er, die de beeldspraak, waarmede
hij begon, onvoorwaardelijk overnemen, zij hebben recht op des schrijvers
dankbaarheid, want zeker òf hunne verbeelding, òf hun eigen persoonlijke ervaring
komt hem bij zijne voorstelling dan met vriendelijke hulpvaardigheid te gemoet.
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Johannes Kneppelhout werd den 8sten Januari 1814 te Leiden geboren; zijn vader
heette Johannes Cornelis Kneppelhout, zijne moeder Johanna Maria de Gijselaar.
Die ouders hadden zich als jongelui met volkomen onafhankelijkheid van alle ambten
en bedieningen in Leiden kunnen vestigen. Na den dood van den Heer Cornelis de
Gijselaar betrokken zij de ouderlijke woning op het Rapenburg, tevreden met hun
gelukkig huiselijk leven. Plotseling kwam daar een einde aan. Na eene kortstondige
ziekte overleed in 1819 de nog jeugdige man en vader. Zijne weduwe moest met
haar tweede kind, ook een zoon, alleen ten doop gaan en de opvoeding der beide
knapen bleef geheel en alleen aan de moederzorg overgelaten. Dat zij die niet
gemakkelijke taak met doorzicht en toewijding wist te vervullen, mogen wij afleiden
uit hare handelwijze met haar Jan, bij den dood zijns vaders pas vijf jaar oud.
Men heeft geen ongelijk, als men beweert, dat de opvoeding van een zoon
gewoonlijk de krachten van eene moeder, die weduwe geworden is, te boven gaat.
Verkeert zulk eene vrouw bovendien in behoeftige omstandigheden, vooral als haar
zoogenaamde stand in de maatschappij op hooger peil staat dan haar finantieel
vermogen, dan doen zich zorgen en bezwaren voor, die de kloekste ten einde raad
kunnen brengen. Maar wie beweert, dat, als over ruime geldmiddelen kan worden
beschikt, zich nog veel grooter bezwaren kunnen voordoen, zoodat de wijsheid, die
aan de mate der moederlijke liefde zal beantwoorden, dikwijls nog veel moeilijker
te vinden en nog veel pijnlijker in de toepassing is, hij kan er op rekenen, dat de
toestemming van allen, die zulke omstandigheden nauwkeurig konden gadeslaan,
elke tegenspraak, al wordt zij ook wellicht door eene niet overdre-
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ven waardeering van rijkdom in geld en goed ingegeven, zal doen verstommen. Eene
rijke weduwe, die het verstaat een zoon verstandig op te voeden en hem voor het
bezit en het beheer van een aanzienlijk fortuin voor te bereiden, is eene zeldzaam
begaafde vrouw.
Met de gelukkige, hem aangeboren gaven van verstand en hart beloofde de
vijfjarige knaap reeds, dat hij de aan hem besteed wordende zorgen zou beloonen,
en de vrome eerbied, waarmede hij nog lang na haar verscheiden van zijne moeder
sprak, zij stierf in 1851, was eene getuigenis van de verplichting, welke hij, ook nog
in zijn eigen ouderdom, aan haar bleef gevoelen. Bovendien, haar broeder de Heer
N. de Gijselaar stond haar ter zijde. Hij woonde wel is waar niet te Leiden. Na in
den slag bij Waterloo gewond en eerst langzaam hersteld te zijn, had hij zich op het
kasteel Zuilenstein bij Amerongen gevestigd. Jan werd daar telkens voor eenigen
tijd te logeeren gevraagd, hij werd er gedrild, maar hoe heilzaam hij zelf later voor
de vorming van zijn karakter en voor de ontwikkeling van zijn goeden smaak den
omgang met dien oom heeft geschat, blijkt uit het door hem voor onze Maatschappij
geschreven levensbericht van den Heer de Gijselaar, en hij kon van zijn telkens
herhaald verblijf in die huizinge spreken, alsof hij er waarlijk gewoond had.
Voorts deed zijne moeder eene allergelukkigste keuze, toen zij haar Jan in 1825
naar de kostschool te Noorthey zond. Het eerste noodzakelijk onderricht had zij zelf
hem gedeeltelijk gegeven; er was ook van eene lagere school gebruik gemaakt; zekere
mijnheer van Bemmelen had als gouverneur goede diensten bewezen, maar in de
Raadt vond Kneppelhout juist een leidsman, als hem paste.
Niets is volmaakt in deze wereld en niemand, en zonder te kort te doen aan de
roemvolle nagedachtenis, welke
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van Noorthey onder het beheer van de Raadt is overgebleven, mag men toch zeggen
dat die jongelui, wier aanleg hen tot litterarische studiën dreef, er beter werden
voortgeholpen, dan anderen, die zich meer tot de zoogenaamde sciences exactes
voelden aangetrokken. De Raadt onthield zijn lof bijv. niet aan eene keurige
verzameling van rupsen en kapellen uit de bosschen van Voorschoten en Wassenaar
bijeengezocht, maar zij had in zijn oog weinig waarde bij een paar goed gestileerde
bladzijden, waarop gelukkige gedachten in aangename vormen geschreven stonden.
Was een leerling daarbij met eene vlugge bevatting, met een schalksch vernuft, met
een fijn, een artistiek gevoel bedeeld en wist hij zich van de Fransche taal te bedienen
dan raakte de Raadt geheel op zijn dreef. Men kan er te recht aan twijfelen, of hij
verstandig deed door een, zeker veelbelovend jongeling, maar toch een knaap van
nog slechts vijftien of zestien jaar tot het schrijven en ook tot het laten drukken van
Fransche opstellen aan te moedigen, maar Kneppelhout schreef gaarne; hij was, als
het ware met de pen in de hand geboren en die natuurlijke aandrift is hem bijgebleven,
totdat niet lang voor zijn dood eene verlammende ziekte hem de pen uit de
onvermoeide hand deed vallen, maar zelfs in dien tijd hield hij er nog van brieven
te dicteeren. Er zijn zeker weinig dagen in zijn leven voorbijgegaan, waarop hij
volstrekt niets opschreef; hij had altijd iets aan het papier toe te vetrouwen, eene
mededeeling, een bericht voor een afwezigen vriend, ook wel voor een, die slechts
een paar straten of grachten van hem verwijderd woonde, eene opmerking over iets,
dat hij bijgewoond, of gezien of gelezen had en op reis te zijn zonder een dagboek
te houden en brieven te schrijven, in een opzettelijk gekozen of een anders verlo-
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ren uur in een station, op den trein, in een hotel, het was hem eene onmogelijkheid.
Hij had dus nauwelijks de aanmoediging welke de Raadt hem waardig keurde noodig,
en zijne vriendjes te Noorthey, Beynen, van Heukelom, de la Court en anderen zagen
het aankomen, dat hij een auteur, een schrijver worden zou.
Dat bleek natuurlijk nog duidelijker, toen hij in 1832 te Leiden student was
geworden. Hij vond daar, behalve de goede vrienden die hem van Noorthey waren
voorgegaan of vergezelden, ook anderen, zooals Beets, Hasebroek, Bakhuizen van
den Brink, wier litterarische talenten zich begonnen te ontwikkelen. Kneppelhout
liet zich niet onbetuigd.
De jongelui dweepten met Victor Hugo; de twee bundels Odes et Ballades, de
Orientales, Han d'Islande, Bug-Jargal, Cromwell, Marion Delorme, Hernani, eindelijk
Notre-Dame de Paris, wie van hen had ze niet gelezen, die verzen en die prozastukken,
waardoor de schrijver de aanvoerder der Fransche romantische school geworden
was, en wie kende ze niet bijna van buiten? Kneppelhout maakte van zijne ruime
middelen gebruik om zelf naar Parijs te gaan, Hugo te bezoeken, meermalen zelfs,
en aan zijn boezemvriend Hartman Drabbe, die hem eenige jaren later maar nog in
den studententijd door den dood ontviel, richtte hij die brieven waaraan de ‘Fragments
de Correspondance’ ontleend zijn.
Evenwel, bij hem evenmin als bij zijne tijdgenooten, bijv. bij Beets, is die
dweepende bewondering van Victor Hugo blijven voortleven, al eerbiedigden zij
steeds zijn dichterlijk genie. Het is er mede gegaan ongeveer als met het Fransch
schrijven zelf van Kneppelhout. Hij schreef zooveel in die taal, dat het den schijn
kon hebben, alsof hij zijne moedertaal wilde verlooche-
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nen, hij bleef steeds met zooveel gemak zich zoowel schriftelijk als mondeling van
die taal bedienen, dat men hem bijna zou benijden; maar hij was toch te waarachtig
Hollander in merg en been om als Fransch auteur te kunnen slagen. Het is zeker voor
hem eene harde teleurstelling geweest, toen hij er zich van overtuigd moest houden,
maar het pleit voor zijn karakter, voor zijne openhartigheid en zijne nederigheid, dat
hij zelf de bewijzen openbaar maakte. Fransch proza en Fransche verzen had hij
geschreven, deelen vol, toen hij in 1848 zijne ‘Opuscules de Jeunesse’ uitgaf. Wij
vinden er een verslag in van een bezoek door hem aan Jules Janin te Parijs gebracht.
Het gebeurde in 1834. Janin was zeer vriendelijk, maar gaf hem weinig moed. Ja,
de Fransche criticus had, gedeeltelijk althans, gelezen wat Kneppelhout hem gezonden
had. En zijn oordeel over dien litterarischen arbeid? ‘Eh bien Monsieur’, waagde de
jonge Hollander te vragen, ‘comment avez-vous trouvé mes livres? Y a-t-il des fautes
de langue?’ - ‘Oui, il y a par-ci par-là quelque petite chose, cela n'est rien pourtant,
mais vous avez fait de la prose poétique et je dois vous dire, que je ne comprends
pas cela; ensuite il n'y a aucune individualité. J'aurais voulu, que le Hollandais eût
percé au lieu de cela, vous vous êtes fait Français à plaisir et vos livres n'ont aucun
intérêt pour nous. Au reste comme je vous l'ai dit, j'y ai trouvé de la chaleur, du
mouvement, une grande facilité de langage français, mais c'est toujours l'ouvrage
d'un étranger. Restez-vous longtemps à Paris?’ - ‘Deux mois je pense’. - ‘Il faut
rester plus longtemps. Il ne faut pas commencer là-bas, - il faut commencer à Paris;
faites vos vers à Paris, faites tout ce que vous ferez à Paris’.…
Bovendien vertelt hij in de voorrede dierzelfde Opus-
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cules: ‘à de rares intervalles je me surprenais à songer que le temps était peut-être
venu de donner à mes aptitudes une direction plus sérieuse et j'écrivis la lettre
suivante’. - Die brief, welke daar dan letterlijk staat afgedrukt, was gericht aan ‘M:
F. Buloz, directeur de la Revue de Paris et de la Revue des deux mondes’. Dan vertelt
Kneppelhout verder: ‘Peu de temps après j'envoyai deux articles. Quelques mois
s'écoulèrent. Comme ils ne paraissaient pas, je priai un de mes amis qui se trouvait
en ce moment à Paris d'aller savoir ce qu'ils devenaient et à son retour il me remit
un billet de M. Buloz où celui-ci témoignait son regret de ne pouvoir insérer mes
articles, les uns étant tout-à-fait opposés aux opinions que la Revue avait embrassées,
les autres trop peu importants et écrits dans un style trop étranger. J'avais cru, qu'il
n'eût pas été impossible de placer mes articles après certaines corrections, toujours
indispensables à l'ouvrage d'un étranger, mais il paraît que ma présomption m'a joué
pièce’. Kneppelhout hield het zich na deze terechtwijzingen voor gezegd. Dat hij
eene halve eeuw ongeveer later zijne Italiaansche reisherinneringen in het Fransch
opstelde, willen wij immers hem niet te zwaar toerekenen? Hij heeft er genoeg over
moeten hooren. Hij deed het vooral ter wille van eene Zwitsersche vriendin, die het
betreurde dat zij zijne Hollandsche werken niet kon verstaan. Het oordeel, dat het
geheele boekje in een knorrige en daarom ook minder gelukkige luim geschreven
is, zou misschien het éénig juiste en billijke zijn. Trouwens, onder de onderwerpen,
waarover men op den Hemelschen Berg allervermakelijkst vriendschappelijk kon
kibbelen, stond dat van eene Italiaansche reis bovenaan. Kneppelhout lachte ieder,
die zich van een verblijf in Italië iets bijzonders voorstelde of zich in de herinnering
ervan verlustigde, uit; de Italianen, een ellendig
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volk; hun land bijna zonder natuurschoon; hunne kunst meest niet goed te zien! en
dat ging zoo voort, totdat het gelukte hem tot eenige toegefelijkheid te bewegen, hem
voor eene merkwaardige stad of een fraai landschap eene lofspraak te ontlokken,
hem voor den een of anderen Italiaanschen artist zijne bewondering te doen uitspreken.
Dan gaf hij zich wel niet gewonnen, maar het kwam toch uit, dat de onafhankelijke
man van goeden smaak zich ergerde aan de eenzijdige en domme hulde door velen
aan Italië gebracht, en met een glimlach bekende hij, dat het ongunstige weder, dat
hem op zijne reis had achtervolgd, hem waarschijnlijk had verhinderd om dat, wat
van verre gezien, lang door hem was gewaardeerd, later van nabij waargenomen lief
te krijgen, en dat misschien de teleurstelling eener al te hooggestemde verwachting
hem deed pruttelen.
Het was voor Kneppelhout gelukkig, dat hij in Janin en Buloz zulke goede raadslui
vond en getuigt het van zijn gezond verstand, dat hij naar die terechtwijzingen
luisterde, het loon van die volgzaamheid is hem ook niet ontgaan. Als Klikspaan, de
schrijver der ‘Studententypen’, van ‘het Studentenleven’, van ‘de Studenten en hun
bijloop’, heeft hij spoedig, op nog jeugdigen leeftijd zich een eigen, een afzonderlijke
plaats in onze Hollandsche Litteratuur verworven. Het is bekend, hoeveel opzien die
schetsen, door een toen nog onbekenden teekenaar: ‘O. Veralby’, met plaatjes
opgesierd, verwekten. Mr. Alexander Verhuell was inderdaad een vroolijke student,
‘overal bij’ en kon dus evengoed met de teekenstift als Klikspaan met de pen uit de
school klappen. Indien men er nog aan twijfelen kon, of Kneppelhout, die zoo dikwijls
en zoo gemakkelijk Fransch schreef, toch eigenlijk door zijn eigen, oorspronkelijken
aanleg een Hollandsch schrij-
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ver worden moest, dan zou de lezing van genoemde werken er volkomen van
overtuigen.
Misschien klinkt het eerst eenigszins vreemd, maar die opstellen, alle bijeen
genomen, behooren tot die soort van litteratuur, die onder ons volk steeds den meesten
bijval gevonden heeft; men zou ze stichtelijke geschriften kunnen noemen. Zeker
kunnen zij nergens beter bij worden gerangschikt, dan bij de didaktiek.
Kneppelhout, die het studentenleven volop genoten had, maar tevens goed uit zijn
oogen had gekeken en menige gevaarlijke klip ontzeild was; die zich wetenschappelijk
had ontwikkeld en door kunstliefde, in zijne familie erfelijk, zich had onderscheiden;
die er genot in had gevonden zich alleen of samen met een goed vriend in de eene
of andere lectuur te verdiepen, maar die tevens bij de maskerade van 1835 in het
gevolg van Ferdinand en Isabella de rol had vervuld van dien Venetiaan, die door
Beets het wanhopig rijm: ‘Gij waart het prachtigst aangedaan’, deed wagen;
Kneppelhout gevoelde zich door zijne ervaring gedrongen, verplicht de
studentenwereld af te teekenen met het opzettelijk doel om haar te verbeteren; zijne
opstellen bevatten, naast de levendigst geteekende tafereelen, opmerkingen, en
vermaningen van allerlei aard, vooral in betrekking tot de inrichting van het Hooger
Onderwijs; daartoe vond hij in de door hem voorgestelde personen en omstandigheden
aanleiding. Ook ontveinsde hij dat doel niet, noch voor zijne lezers noch voor zichzelf;
hij kwam er rond voor uit reeds in die opdracht: ‘Aan allen, die het wel meenen met
de Leidsche Hoogeschool; aan ouders en voogden’. Wie daarom zou meenen, dat
niet allereerst hulde moet gebracht worden aan de levendigheid van voorstelling, aan
den kleurenrijkdom, waardoor die tafereelen uitmunten, in één woord aan
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hunne kunstwaarde als litterarisch werk van bijzonderen aard, zou zich schromelijk
vergissen. Men heeft wel eens gemeend, dat hij bekende personen uit het
studentencorps heeft beschreven, dat men zelfs als met den vinger kon aanwijzen,
wie als Flanor, wie als Bivalva, wie als Piet van de Velde, wie als Slotje, enz. enz.
waren ten tooneele gevoerd. Kneppelhout zelf verzekerde, dat hij, zoo goed hij kon,
rondgekeken en waargenomen had, maar waar zijne waarneming geëindigd en zijne
phantasie begonnen was viel moeilijk te zeggen; hij had van verschillende personen
de armen en beenen, de rompen en hoofden en ook hunne zielshoedanigheden en
geestesgaven zoo verpast en als dooreengemengd, dat hij zich de eer van te hebben
geportretteerd niet mocht toeeigenen. Hij wist wel waarop hij met die verzekering
aanspraak maakte, en als wij ook den tijd, waarin die opstellen geschreven zijn, in
aanmerking nemen, ontdekken wij er denzelfden aandrang van natuurlijk, jeugdig,
krachtvol kunstvermogen in, dat te recht de Camera Obscura van Beets tot een klassiek
werk gestempeld heeft. Er is evenwel tusschen hen een belangrijk verschil, dat men
niet kan voorbijzien.
Als namelijk eene vergelijking met de Hollandsche schilderschool der zeventiende
eeuw hierbij geoorloofd is, dan heeft Beets dezelfde maat gehouden met artisten als
Dou en van Mieris, maar Kneppelhout sloot zich aan bij Adriaan Brouwer en Jan
Steen, wel is waar niet zonder uitzondering, maar toch meestal. Of doet de schildering
van een bacchanaal als de promotiepartij, waar het jonger broertje van den nieuwen
Doctor zoowel door rougebord op rougebord als door de onzinnigste maar quasi
verhevenste redeneeringen bedwelmd wordt, ons niet denken aan dat stuk van Steen,
waarop in een vroolijk gezelschap een geenszins nuchter man, van zekeren leeftijd
reeds, zich vermaakt met
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een aankomenden jongen aan zijne tabakspijp te laten zuigen en, in het vooruitzicht
van hem straks kwalijk te zien worden, ondeugend glimlacht? En als Piet van de
Velde, alhoewel hij reeds de walgelijke bewijzen van zijne dronkenschap gegeven
heeft, nog meer ‘zuipsel’ lust en met ruwe dronkemansvloeken zijne drie glazen
poenitet ledigt, zien wij dan niet als het ware in onze verbeelding de schilderijen dier
meesterschilders, waarop boeren of burgers zijn afgebeeld, zwabberend op hunne
stoelen of op hunne beenen zwaaiend, met de hoeden gevaarlijk schuin op hunne
hoofden of met woest neerhangende haren, in de belachelijkste houdingen hunner
verdierlijking? Waarlijk, Breedero zou de onbeteugelde pen van Klikspaan in het
genoemde tafereel en in menig ander, als bijv. ‘de Aflegger’ niet hebben gewraakt,
en in die voorstellingen de pendanten hebben erkend van de realistische tooneelen
uit zijn ‘Spaansche Brabander’. Vergeten mogen wij bij deze vergelijking trouwens niet, dat Klikspaan zich aan
de schildering der ontucht niet als Breedero gewaagd heeft. Wat hem daarvan moge
teruggehouden hebben, hij heeft er slechts als ter loops van gesproken, maar in de
schildering der dronkenschap toonde hij zich ook nog later een meester.
Onder zijne ‘Verhalen en Schetsen op reis’ treffen wij er ook een aan, getiteld:
‘Eene wandeling op de Mer de Glace, Chamounix’. De meeste lezers zullen zeker
beginnen met de verwachting, dat eene beschrijving van den Montanvert en de daar
beneden liggende en daaraan grenzende glacier den hoofdinhoud van het opstel zal
uitmaken. Wie zelf daarheen zijn geweest, willen hunne herinnering door Kneppelhout
laten opfrisschen; wie slechts van dat verheven natuurtooneel het een en ander
vernomen hebben, willen wel eens hooren welken indruk die
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natuur op hem zal hebben gemaakt, welk gevoel bij hem oprees, welke gedachten
in zijn brein woelden; zij kunnen dat opstel zonder schade ongelezen laten. Maar als
men eene ietwat vermakelijke, vooral eene walgingwekkende voorstelling van een
beschonken grijskop wil bewonderen, en zich te goed doen aan de voorstelling eener
dronkenschap, die te gelijk belachelijk en aandoenlijk, beurtelings verontwaardiging,
medelijden, spotlust verwekt, dan zal men, aan het einde gekomen, dit verhaal hoogst
voldaan ter zijde leggen.
Beschouwen wij nu nog eens die tafereelen uit de studentenwereld, dan merken
wij op, dat onze waardeering van de litterarische kunst, welke er zich in openbaart,
de stichtelijke, de didaktische bedoeling, waarmede zij geschreven zijn, niet kan
verbergen. Er zijn steeds als het ware toepassingen bijgevoegd; zelfs een opstel als
dat, hetwelk ‘Examen’ is betiteld, en dat als een model van lossen en toch geenszins
ruwen schrijftrant mag geprezen worden, waarin het enkel om de litterarische kunst
schijnt te doen te wezen, eindigt toch ook met eene philippica tegen het toekennen
van graden na de afgelegde examina en met eene korte schets van het ideaal eener
Hoogeschool, gelijk de schrijver zich dat voorstelt. Daarin, in al die lessen,
vermaningen, opmerkingen en wenschen ligt de zwakke zijde van geheel het werk.
Vooreerst, omdat er niet weinig in voorkomt dat zelfs in den tijd, waarin Kneppelhout
het schreef, aan velerlei bedenking onderhevig was. Men kan tot verontschuldiging
aanvoeren, dat hij ook nog te jong was om het geheele veld van het Hooger Onderwijs
te overzien met den blik, noodzakelijk voor wie het zal hebben te regelen, en ook te
jong om de eischen te beoordeelen, welke de maatschappij, het practische leven met
billijkheid voor het onderwijs aan eene
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Universiteit mag doen gelden, maar men bedenke, dat niemand hem dwong zijne
gedachten daarover uit te spreken. Voorts lag het in den aard der zaak, dat hij niet
zelden den bal mis moest slaan. Bij de nieuwe Wet op het Hooger Onderwijs, jaren
later vastgesteld, zijn eenige zijner wenschen bevredigd, maar het is niet twijfelachtig,
of in die nieuwe regeling is veel opgenomen, veel ook, dat door hem werd aanbevolen
en gewenscht, en dat toch meer teleurstelling dan voldoening gegeven heeft. Kneppelhout zelf had zich intusschen langzamerhand aan de studentenwereld
onttrokken; in 1838 vinden wij zijn naam niet meer op de lijst in den Almanak. Men
begrijpt: dat hij niet promoveerde, was niet, omdat talent en ijver hem ontbraken.
Het ging hem, zooals wel meer jongen mannen van zijn stand uit vroeger en later
tijd. De rechten trokken hem niet bijzonder aan; hij hield meer van litteratuur, maar
was toch geen echte philoloog; om een titel had hij zich niet te bekommeren; hij
begeerde geen post of postje; hij had er geene behoefte aan, evenmin om zijne beurs
als om zijn ledigen tijd te vullen; hij had den omgang met zijne vrienden en met zijne
boeken; hij ging dikwijls op reis; hij deed zijn voordeel met de theoretische
kunstoefeningen van zijn oom de Gijselaar en met de practische van menig artist,
ook van den Leidschen schilder Cornet, en zoo leefde hij een onbezorgd, niet minder
door kunst en wetenschap opgewekt, dan door de vermaken der groote wereld
vervroolijkt jongenheerenleven, tot het jaar 1845 daarin verandering bracht.
In dat jaar trad hij in den echt met zijne nicht, thans zijne weduwe, Ursula Martha
van Braam. De jongelui konden hun hart aan al de genietingen des levens ophalen
binnenslands en buitenslands, zooals gedurende een meermalen herhaald verblijf te
Parijs, eerst zonder eigen woon-
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stede, maar telkens welkom in Leiden, daar ook telkens terugkeerend en later daar
in hun eigen huis gevestigd. Noch voor die stad of hare Academie, noch voor zijn
land en volk werd Kneppelhout onverschillig; hij is er tot zijn jongsten snik met de
warmste belangstelling voor bezield gebleven en niet alleen door mooie of vriendelijke
woorden alleen, door talrijke en veelbeteekenende daden heeft hij daarvan de bewijzen
gegeven. Allerlei gebeurtenissen in de studentenwereld, eene voorstelling der
Rederijkerskamer, de verschijning van den Almanak met het mengelwerk in proza
en in poëzie, de tweespalt over het Groenen, enz. enz. deden hem de pen opnemen;
ook voor de vooruitstrevende liberale partij van die dagen, onder aanvoering van
den Hoogleeraar, later Minister Thorbecke, was hij door zijne ondubbelzinnige
instemming en van tijd tot tijd ook door een vlugschrift of een dagbladartikel, waarin
hij onbeschroomd den waren stand der zaken uitéénzette, een aanwinst. Hij schreef
over stijl en kunst, over politiek en critiek, en het was vooral in dien tijd dat zich als
gevormd dat karakter vastzette, dat later weinig wijziging heeft ondergaan, en waarin
hij zich aan oudere en jongere tijdgenooten in zijn omgang en in zijne geschriften is
blijven voordoen. Wie er kennis mede heeft gemaakt en hem wel wat tweeslachtig
noemt, doet hem geen onrecht; wie hem van opzettelijk heen en weer zwenken in
zijne litterarische of politieke gevoelens beschuldigt, zou hem een onverdiende
beleediging toeduwen. Hij was gelijk vele zijner tijdgenooten, wier leven en werken
wij uit den zonderlingen tijd, door hen beleefd, uit hunne opvoeding en uit den hoogst
merkwaardigen loop der omstandigheden moeten leeren begrijpen, als wij hen billijk
willen beoordeelen; maar bij hem kwamen al die eigenaardigheden telkens zeer sterk
uit; hij gevoelde
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zich volkomen onafhankelijk en hij sprak en handelde en schreef zooals hem
goeddocht en lustte.
Eigenlijk was hij een Hollandsch aristocraat van den ouden stempel, maar met
zeer democratische neigingen; een liberaal van de Grondwet van 1848, maar toch te
conservatief om niet soms terug te deinzen voor de consequenties, tot welke men
langs dien weg komen moest; een aanzienlijk burger, die evenmin als zijn grootvader
de Gijselaar van den adel eenig heil verwachtte, maar die voor de fijnheid van vormen,
welke den eersten stand over 't algemeen kenmerkt, smaak behield; één, die wel
begreep, dat, zoo het land en volk zou welgaan, de frisch opbruischende krachten en
talenten uit de mindere burgerij en uit de lagere standen zich moesten doen gelden
en tot aanzien geraken, maar die niet zelden zich in zijn smaakvol leven pijnlijk
gekrenkt gevoelde door de ruwheid en de onhandigheid en het gemis van een
beschaafden toon, of ook door de drieste ploerterigheid, waarmede de mindere man
zijn onmiskenbaar talent en zijne stoute werkkracht liet vergezeld gaan. Hij zelf met
zijne tafereelen uit de studentenwereld en met menig ander verhaal, hij behoorde tot
de onbeschroomdste vrijheidsmannen in de litteratuur, maar in andere novellen van
zijne hand schijnt hem vooral de vraag geleid te hebben: hoe het alles behoorlijk,
fatsoenlijk behoorde toe te gaan? en hetzelfde verschijnsel valt ook bij zijne
geschriften van anderen aard, als men ze met elkander vergelijkt, waar te nemen.
In 1847 werd hij door aankoop eigenaar van ‘de Hemelsche Berg’. Oosterbeek
met het nabij gelegen Renkum en Wolfhezen was reeds lang een door hem geliefd
oord. Hij hield er van reeds jaren vroeger, om zich van tijd tot tijd daarheen te begeven
en er eenige dagen of weken zelfs te vertoeven. In de ‘Nouveaux Fragments de Cor-
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respondance’ geeft hij verslag van de eenvoudige maar keurige genoegens, welke
hij zich daar door te lezen en te wandelen, in den omgang met de landlieden en de
bewoners van eenige buitenverblijven, ook met de artisten, die er hunne schetsboeken
kwamen vullen of de laatste hand leggen aan hunne tafereelen, wist te verschaffen.
Thans kon hij zich met zijne echtgenoote in eene der fraaist gelegen woningen daar
vestigen en zijn goede smaak, door zijne wel gevulde beurs geholpen, heeft zoowel
het park als het huis van ‘de Hemelsche Berg’ tot een der bekoorlijkste plekjes van
Arnhem's omstreken gemaakt, al moest ook hij ondervinden, dat wie heeft gebouwd,
allicht wenscht nog eens te bouwen om te wijzigen en te verbeteren. Een twintig jaar
lang had hij daar zijn zomerverblijf, terwijl hij 's winters zijn huis in Leiden betrok.
Intusschen vatte hij nu en dan ook voor het groote publiek de pen weder op, en
gaf gaarne verslag vooral van hetgeen buitenslands bijzonder zijne aandacht getrokken
had. Hij reisde naar het Noorden; in de haven- en academiestad Kiel vertoefde hij
menigmaal; hij vond er onder de Hoogleeraren en de aanzienlijkste inwoners vrienden,
die hem nog blijven gedenken. In dezen tijd knoopte hij ook vriendschap aan met
Andersen, wiens verhalen en sprookjes door hem in hooge mate geprezen werden.
Ook ontving hij hem als gast in zijn huis te Leiden en gevoelde zich wellicht tot eene
eenigszins overdreven hulde aldaar te meer verplicht, daar het hem bij eene eerste
poging, dus reeds zeer spoedig, was gebleken, dat er voor hem zelf niet aan te denken
viel, om den eigenaardigen schrijftrant van den genialen Deen na te volgen.
Vooral echter van zijn tocht naar Engeland, en van hetgeen hij daar zag en
ondervond heeft Kneppelhout een hoogst belangrijk verhaal gegeven. Het boek, ge-
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titeld: ‘Mijne Zondagen in het Vereenigd Koningrijk,’ mag nog ter lezing worden
aanbevolen aan hen, die onze naburen aan de overzijde van de Noordzee een bezoek
willen brengen, en bovendien aan iedereen, die over Engelschen en Schotten een
oorspronkelijk en daarom dikwijls zeer eigenaardig oordeel vernemen wil.
Kneppelhout stelde zich niet tevreden met te vermelden welke indrukken hij in 't
algemeen van stad en land, van natuur en kunst in het vereenigd koningrijk ontvangen
had; over de zeden en gewoonten, over het karakter en het voorkomen der personen,
welke hij heeft ontmoet, spreekt hij bescheiden, maar met die beschaafde
vrijmoedigheid, welke gewoonlijk zijn oordeel over personen en zaken kenmerkte,
en tevens wijst hij op bijzonderheden, wier vermelding wij, gelijk uit den prettigen,
lossen vorm, waarin zij ons gegeven wordt, blijkt, aan zijne karakteristieke en frissche
gave van waarnemen te danken hebben.
In deze jaren verkregen ook Kneppelhout's philanthropische bemoeiingen een
breeder omvang. Weldadig te zijn voor behoeftigen, gemakkelijk de beurs te trekken
voor een armen natuurgenoot was hem van kindsbeen eigen; hij had er diep gevoel
van, dat hij zonder eigen verdiensten in rijkdom geboren en in toenemende welvaart
opgegroeid was, dat hij meer had, dan hij zelf behoefde, en verplicht was den nood
van anderen te lenigen, waar hij dat met zijn rijkdom vermocht. Zeker in jeugdigen
overmoed, ook op later leeftijd door luim of gril vervoerd, zal hij niet altijd zich
kunnen gewacht hebben van ook tegenover een medemensch eenig misbruik van
zijn rijkdom te maken ook zonder het te bedoelen, of misschien zelfs op te merken.
Wij hooren echter hem, nog eerst een man van jeugdigen leeftijd, vertellen in zijne
‘Reisverhalen,’ van ‘Voor geld alles te kunnen gedaan krijgen.’
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Het is een eenvoudig verhaal van een vermogend jonkman, die van een gids aan den
Rijn voor een hoogen prijs een hond afkocht. Die mooie, groote, goede hond was
als het ware een lid van het huisgezin van den gids, eene bekende en geliefde
persoonlijkheid bij al de dorpelingen, maar de vreemdeling betaalde zooveel en nam
den hond meê. Bij zijn afscheid kon de reiziger reeds opmerken, hoezeer zijne
finantieele overmacht niet alleen de kinderen van het dorp, ook de vrouwen en de
mannen griefde. Hij verzette zich eerst echter tegen het bij hem ontwakende gevoel;
hij reisde verder, maar hij kon toch de stem zijns harten niet versmoren en éér hij
naar zijn vaderland terugkeerde, had hij de overwinning op zichzelf behaald, den
hond teruggebracht en het geld geschonken als een losprijs voor de dwaasheid, dat
hij gewaand had ‘voor geld alles te kunnen gedaan krijgen’. Ook litterarisch
beschouwd is het een der beste onder Kneppelhout's Reisverhalen, en daarbij vertoont
zich zijn karakter in een beminnelijk licht: wij eerbiedigen dien rijkgezegende, die
zoo nauwgezet aan de stem van zijn geweten en aan den aandrang zijns harten het
oor leende. Juist wie persoonlijk finantieel volkomen onafhankelijk van hem gebleven
zijn, en toch van tijd tot tijd door zijn vertrouwen, terwijl hij zijne weldaden rondom
zich strooide, werden begunstigd, gelijk de schrijver van dit levensbericht, zij kunnen
getuigen: niet maar dat hij goedgeefsch was, maar meer: hij was grenzeloos milddadig,
en men kan er zeker van zijn, als hij een enkelen keer bij eene vraag de beurs gesloten
hield, dan was hij door schandelijke oplichterij of door laaghartige ondankbaarheid
een oogenblik ontstemd.
Hij pronkte echter nooit met zijne liefdadigheid en slechts op één klein gedeelte
zijner philanthropische be-
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moeiingen heeft hij zelf de aandacht gevestigd. Hij deed het met dat keurig geschreven
boekje, aan de nagedachtenis van den jong gestorven violist de Graan gewijd; het
behoort ook litterarisch beschouwd tot het beste, wat wij van zijne hand ontvangen
hebben. Ouders te steunen bij de opvoeding hunner kinderen; aan jongelui de
gelegenheid te openen om zich in de maatschappij eene eervolle plaats te verschaffen;
zorg te helpen dragen, dat vooral in de lagere standen een gunstige aanleg toch zou
worden aangekweekt, dat een veelbelovend talent daar niet onder de zorgen des
levens zou verstikken, het was hem een lust, en, toen hij in den jeugdigen de Graan
het muzikale genie ontdekt had, werden kosten noch moeiten door hem ontzien om
het tot volle ontwikkeling te brengen en evenmin kosten of moeiten om den jongeling,
wiens levensdraad reeds zoo vroeg werd afgesneden tot den laatsten levensdag te
verzorgen. Kalm en waardig is het boekje geschreven, maar dat die kalmte door
Kneppelhout eerst is verkregen na de overwinning over de smart eener bittere
teleurstelling, staat als het ware op iedere bladzijde te lezen. Niet alleen de dood van
de Graan heeft hem gegriefd; Kneppelhout moest ondervinden, dat ten spijt van zijn
oprechte vriendschap het hart van dien jongen man voor hem gesloten bleef.
Waar zulk eene buitengewone persoonlijkheid als de Graan in het spel komt, waagt
men zelfs niet te gissen naar welken kant het verwijt zou moeten gericht worden van
het een of ander, dat hartelijke vertrouwelijkheid verhinderde. Daarentegen als
Kneppelhout van menschen die veel, bijzonder veel aan hem te danken hadden, die
door zijne milddadigheid jaren lang gevoed, gekleed en onderwezen waren, die op
zijne kosten hadden gestudeerd en gereisd en wat niet al gedaan, niet altijd de bewijzen
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van hartelijke dankbaarheid ontving, maar menigmaal door koele, afgemeten
beleefdheid, zelfs door eene houding van beleedigende onvriendelijkheid werd
gegriefd, dan heeft hij zeker ook nu en dan aan de pijn van eenig zelfverwijt niet
kunnen ontsnappen. Hij was voor velen te goed, te vrijgevig, voor een zekeren tijd
namelijk. Dat was gedeeltelijk een gevolg van zijn eigen levenservaring en men mag
het betreuren, dat hij zich op dat punt aan haren invloed niet wist te onttrekken. Er
zijn zegeningen in het menschelijk leven te genieten, ieder op zichzelf beschouwd
van onmiskenbare waarde en die toch onmogelijk kunnen gepaard gaan. Zoo is aan
hen, die in rijkdom worden geboren en opgevoed en hun leven doorbrengen, ééne
van de edelste en zielverheffendste genietingen onvoorwaardelijk ontzegd. Hoe
zouden zij te weten komen wat het beteekent om, onder niet al te ongunstige
omstandigheden, waarvan ieder afhankelijk is, door arbeidzaamheid en overleg zich
de middelen te verwerven, waardoor een lang gewenscht genot kan gesmaakt worden,
en aan eene lang gekoesterde begeerte voldaan? Hoe de zaligheid van den triumf,
die gevierd wordt als men zeggen kan: ik heb gewerkt en gewaakt en thans is eens
de tijd van genieten gekomen?! Kneppelhout liet dikwijls genieten, ruim en veel
genieten, éér er gearbeid was. Geen wonder, dat door menigeen de arbeid werd
vergeten en men verdwaasd zich dan gerechtigd achtte den weldoener te beschuldigen!
Geen wonder ook, dat anderen wrevelig werden, als de arbeid nooit zulk eene weelde
opbracht gelijk door eene al te milde hand in een zeker tijdperk van hun leven was
geschonken! De Heer van den Hemelschen Berg vergat te dikwijls, dat een
burgerjongen maar zelden in eene koets mag zitten, zoolang hij zelf haar niet betalen
kan en dat een
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jongen uit den minderen stand niet dagelijks glacéhandschoenen moest dragen, als
hij zelf ze voor de door hem verdiende penningen nog niet kan koopen. Dat er op
dezen regel uitzonderingen kunnen en mogen voorkomen, lijdt geen twijfel, maar
de regel blijft. Niemand zal Kneppelhout daarover willen hard vallen: de bedoelde misgrepen
zijn te verontschuldigen, niet alleen omdat zij slechts begaan konden worden door
iemand, die zoo onbekrompen wist wel te doen als hij, bovendien omdat hij, hoewel
dan al te ondoordacht gehoorzaam, er door zijn keurigen smaak toe geleid werd. Hij
was te verstandig om den schijn der beschaving voor het wezen aan te zien, maar
het uiterlijk voorkomen van een geleerde of een artist kon hem niet onverschillig
zijn. Desnoods wist hij om de wetenschap of om de kunst de slordige kleederdracht
voorbij te zien, de onhebbelijke manieren van eene uitstekende persoonlijkheid te
verdragen, maar waar hij zelf iets te zeggen of te verzoeken had, daar drong hij er
op aan, dat men zich van meet af eene zekere bevalligheid zou aanwennen, dat men
leeren zou zich in de meest beschaafde kringen te bewegen en zich niet vreemd zou
gevoelen zelfs daar, waar van de fijnste beschaving allereerst de uiterlijke vormen
geeischt en geeerbiedigd werden.
Hij heeft daarvan een alleraardigst bewijs gegeven, toen hij ‘Een woord’ richtte
aan Cd. Busken Huët, nadat in ‘de Gids’ was opgenomen: ‘Een avond aan het Hof’.
Kneppelhout's verbazing was vermakelijk en hij zou zijn spotzieke luim, door dat
artikel gewekt, ook gelijk hij in een vertrouwelijk onderhoud deed, openlijk nog
krachtiger tegenover Huët gelucht hebben, indien hij niet een jeugdigen tijdgenoot,
van wien hij veel verwachtte, had willen sparen. Toch bleek het duidelijk hoezeer
die ploer-
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tige voorstelling van een tooneel in het Koninklijk paleis hem ergerde; Huët moest
het toen wel verdiende verwijt hooren, dat hij ondanks zijn onmiskenbaar en reeds
veelbeteekenend talent een ‘trait de gaminerie’ nooit kon verloochenen, en zullen
wij thans, jaren later, nu de jongere tijdgenoot den ouderen ook reeds in den dood
gevolgd is, niet erkennen, dat met dit verwijt eens en voor altijd, onovertreffelijk de
zwakke zijde in het openbaar leven en werken van Huët is gekarakteriseerd?
Inderdaad Kneppelhout wist critiek te oefenen. De Haagsche drogist van den Berg
begreep hem niet, toen hij meende, dat de aanzienlijke Mijnheer hem wilde vernederen
door hem ook als dichter een burgerman te noemen. Er was niets beleedigends mede
bedoeld, evenmin als met het schrijven aan de Bull over het Nederlandsch Tooneel:
‘het Hollandsch worde fatsoenlijk geoordeeld, gelijk thans het Fransch en Engelsch.
Dat middel ligt in de hand van slechts een enkel man, van den koning’; Kneppelhout
bespotte de pogingen, die tot verbetering van het Nederlandsch tooneel werden
aangewend, waarlijk niet; hij heeft er het zijne aan toegebracht; evenmin kwam het
in hem op om van den Berg te minachten, maar hij zag scherp en goed en hij
vergenoegde zich niet met de zwakheden van de litteratuur en de tooneelspeelkunst
ten onzent op te merken, hij zocht ook naar de oorzaken dier gebreken. De
onverschilligheid onzer eerste standen, ook van die geslachten die de edelste
oudhollandsche namen en wapenschilden dragen en voeren, voor de Hollandsche
litteratuur en het Hollandsch tooneel was hem een gruwel, maar hij betreurde daarbij
ten hoogste, dat ook zoovele schrijvers en tooneelspelers niet bij machte waren om
de besten, de meest beschaafden uit den eersten stand te voldoen. ‘Zij hebben wel
aanleg, zelfs talent,’
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placht hij van sommigen te zeggen, ‘maar zij zijn niet opgevoed’. Hij hield zich
overtuigd, dat goede schrijvers, wier geschriften waarlijk litterarische kunstwerken
zijn, op een volk een allerheilzaamsten invloed uitoefenen, maar tevens dat het
geheele volk aan de litterarische beweging moet deelnemen, indien telkens zulke
schrijvers zullen optreden. Daarom bejammerde hij het, als wat naar zijn oordeel
uitstekend verdiende geroemd te worden, in den breeden stroom der middelmatigheid
en onbeduidendheid verloren ging, en vooral, als een talent, waarmêe hij hoog liep,
naar zijne meening op een dwaalspoor geraakte, kon hij moeilijk zijne teleurstelling
verkroppen.
Zoo schreef hij dus, toen de tweede druk van Cremer's ‘Anna Rooze’ het licht zag,
over ‘Eene jonge jufvrouw in eene delicate positie’. Noch door Cremer zelf, noch
door vele anderen is met welwillende leerzaamheid naar die critiek geluisterd, maar
wie haar onbevooroordeeld en nauwlettend bestudeert, beklaagt zich de moeite niet.
Eigenlijk is het jammer, dat Kneppelhout zich niet meer door het publiek als
criticus heeft laten hooren. Trouwens hij liet ons ook wel in een ander geval dankbaar
voor eene enkele proeve, maar onvoldaan, omdat wij niet meer van hem kregen. Of
wie las den ‘Open Brief aan Conviva, over het servetje bij Oefening te 's-Gravenhage’
in ‘de Gids’ en hoopte niet op eene reeks van dergelijke opstellen, waarin Kneppelhout
zijne herinneringen uit de litterarische wereld van vroeger en later tijd zou
mededeelen? Hier en daar vinden wij nog eens iets, bijv. over De Génestet, maar
daarbij is het gebleven.
Ook zouden wij Kneppelhout uitvoerig willen gehoord hebben over onze schilders,
zoowel van een reeds vervlogen als van het tegenwoordig geslacht; hij, met een jaren
lang geoefenden blik zooals weinigen, onafhanke-
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lijk ook in de beschikking over zijn tijd, te huis in een salon als in een atelier, op
eene tentoonstelling als in een kunstkabinet, hij was er de man voor geweest om
zoowel den impressionisten als hunnen tegenstanders de waarheid te zeggen en te
doen inzien.
Het voegt ons echter niet Kneppelhout te verwijten, dat hij niet meer gedaan heeft;
vooral wie in zijn huis of elders persoonlijk en vriendschappelijk met hem omgingen,
zullen zich daarvoor wachten. Sedert 1867 bewoonde hij geen huis te Leiden meer;
zoowel voor den winter als voor den zomer vestigde hij zich op den Hemelschen
Berg, waar hij eindelijk ook na langdurig lijden op den 8sten November 1885 in bijna
twee en zeventigjarigen ouderdom is ontslapen. Zoolang het hem mogelijk was, is
hij daar een gulle gastheer gebleven en het was ook intellectueel in hooge mate een
genot niet alleen daar aan te zitten, als een groot gezelschap rondom een wel
voorzienen disch was vereenigd, maar tevens als een vertrouwelijk onderhoud met
Kneppelhout of met hem en zijne echtgenoote samen de uren deed omvliegen. Het
gebeurde in zijne studeerkamer, dat, ook toen hij de zestig goed achter den rug had,
de schrijver der Studententypen herleefde in tafereel- en woordenkeus, en
opmerkingen van allerlei aard, door vernuftige kwinkslagen afgewisseld, werden
dan daaraan toegevoegd. Niet zelden waren daar de avonduren aan de theetafel te
kort, terwijl er werd voorgelezen en van gedachten gewisseld, of terwijl kunstschatten
ter tafel kwamen en andere, van welke men gehoord of die men gezien had, besproken
werden. In de dagen van de Graan was er 's avonds muziek vroeger en later
overheerschten plastische en litteraire kunst. Wie werd ooit op den Hemelschen Berg
in vriendschap ontvangen en heeft er niet eene aangename,
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dankbare, waardeerende gedachtenis van bewaard? Men heeft echter reeds bespeurd, dat ik geene lofrede zonder voorbehoud heb willen
schrijven. Bovendien vraagt misschien de eene of andere lezer of Kneppelhout geene
gebreken, wellicht zelfs groote gebreken had? Ik antwoord: het kan wel zijn, dat het
moet worden erkend, al zou ik naar persoonlijke ervaring onmogelijk er een afdoend
bewijs van kunnen bijbrengen. Het zij mij echter vergund op te merken, dat in ieder
levensboek bladzijden voorkomen, die liefst ongelezen moeten blijven, tenzij door
den persoon zelf, tot wiens geweten zij zich richten, en als ik mij te binnen breng die
oprechte nederigheid, waarmede Kneppelhout den voorrang van meer begaafden
erkende; die godsdienstige stemming, die hem dikwijls, tot in zijne laatste levensdagen
met ootmoedige dankbaarheid zijne groote voorrechten deed waardeeren; die
onbekrompen menschenliefde, die hem voor zoovelen van allerlei leeftijd en
levensgedrag tot een weldoener gemaakt heeft, dan durf ik verzekeren dat, al viel
hem, zonderling waarlijk! van geen enkelen kant ooit eenige bijzondere
onderscheiding te beurt, hij toch onder de uitstekendsten onzer tijdgenooten heeft
behoord. Bij zijne lijkbaar stond naast zijne diep bedroefde weduwe noch zoon, noch
dochter, maar het zou eene beleediging voor ons volk zijn niet te gelooven, dat de
tijding van zijn overlijden in tallooze woningen de dankbare herinnering heeft
verlevendigd van genoten weldaden, van hetgeen men aan zijn geld, aan zijn vernuft,
aan zijn goeden raad en aan zijne vriendschap verschuldigd is. Juli 1886. W.P. WOLTERS.
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Lijst der geschriften van J. Kneppelhout.
Fragments de Correspondance. Leide, La Lau, 1835.
Souvenir. La Haye. Van Stockum, 1835.
Nouveaux Fragments de Correspondance. Leide, La Lau, 1836.
Hommage à l'Hospitalité. Leide, La Lau, 1836.
L'ère critique ou l'art et le Culte. Utrecht. Van der Post, 1837.
Wenken voor beoefenaars der Uiterlijke welsprekendheid. Leiden, Van den Heuvell,
1838.
Politiek, Kritiek. Leiden, 1855.
Stijl, kunst. Amsterdam, Van Kampen, 1855.
Opuscules de Jeunesse. Leide, 1848.
Geschriften van J. Kneppelhout. Leiden, A.W. Sijthoff.
1ste Deel 1860.
Klikspaan, Studententypen, Dec. 1839-Mei 1841.
1 Voorberigt. 2 Inleiding. 3 Voorspel. 4 De Student-Leidenaar. 5 De
Jurist-Litterator. 6 De Klaplooper. 7 De Diplomaat. 8 De Student-Auteur. 9 De
Aflegger. 10 De Liefhebber. 11 De Praetor. 12 Bivalva. 13 De Student buiten de
Academiestad. 14 De Hoveling. 15 Flanor. 16 Besluit.
2e Deel 1861.
Klikspaan, Studentenleven, Augustus 1841-February 1854, I.
1 Voorberigt. 2 Inleiding. 3 Voorspel. 4 De Academiestad. 5 Collegie 6 Examen.
7 Promotie. 8 Minerva. 9 Dispuut-Collegie. 10 Bijlagen. 11 Ophelderingen.
3e Deel 1861.
Klikspaan, Studentenleven, Aug. 1841-Febr. 1854, II.
1 De Rederijkerskamer voor uiterlijke Welsprekendheid. 2 Sempre Crescendo. 3
Convocatie. 4 Schouwburg. 5 Thee. 6 Omgang. 7 Besluit. 8 Bijlagen en
Ophelderingen.
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4de Deel 1860.
Voorbericht: 1 Doodendienst. 2 Waanzinnig Truken. 3 Spel. 4 Eene heel lieve Soirée.
5 Naar Zomerzorg. 6 Een Quiproquo. 7 De Salon des Variétés. 8 Hoe toevallig Aart
Zendeling werd. 9 De Portlandvaas.
5de Deel. verhalen en schetsen op reis I, 1860.
Voorbericht: 1 Geen paard te rijden (Spa). 2 Voor geld alles gedaan te krijgen (St.
Goar, St. Goarshausen, Schweizerthal, Lorley). 3 Hagen heeft geen pleizier (De
Weissenstein, Het Munsterthal). 4 Een Kastelein (La Chaux-de-fonds). 5 Dageraad
(Chaumont). 6 De witte man (Chillon). 7 Frits Tahrmbacher (Het Jesuiten-instituut
te Freyburg).
6de Deel. verhalen en schetsen op reis i, 1861.
1 Eene wandeling op de Mer de Glace (Chamounix). 2 Spelevaren op het meer van
Genève (Vevay). 3 Het algemeene Stemregt (Vevay). 4 Een vorstje (B . . . . . .). 5
Wind (Ostende). 6 Spa. 7 Eene badplaats (Wiesbaden). 8 Die Platte (Wiesbaden). 9
Schwetzingen. 10 Zeeziek (van Rotterdam naar Duinkerken). 11 De badgast
(Scheveningen).
7de Deel. reisverhalen, 1862.
Inhoud: In den Vreemde, 1839.
Naar Heidelberg, 1843.
Slecht weer in Zwitserland, 1845.
Door Zwitserland, 1853.
Acht dagen te Parijs, 1844.
Na de Algemeene Tentoonstelling, 1851.
De Sluiting der Algemeene Tentoonstelling, 1855.
8ste Deel. ook van 1862.
Inhoud: ‘Gemeenzame brieven uit Engeland, Wales en Schotland, 19 Mei-25, Oct.
1857.
9de Deel, 1863.
Inhoud: Fransche Mengelschriften: Eene bloemlezing door hemzelf bijeengebracht
uit de Opuscules de Jeunesse van 1848.
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10de Deel, 1865.
Inhoud: ‘Mengelschriften’. 1 Lamartine in 1848. 2 Lamartine in 1854. 3 Lamartine
in 1857. 4 Lamartines buitenverblijven. 5 Landgenooten. 6 Noorthey op 30 Juny
1845. 7 Aphorismen over Uiterlijke Welsprekendheid. 8 Aphorismen over
tentoonstellingen van schilderijen. 9 Het laatste vlugschrift. 10 Dispensatie van
Examina. 11 Het klimaat van Nice. 12 Brieven op reis door Duitschland. 13
Gedachten.
11de (En laatste deel), 1865.
Inhoud: ‘Mengelschriften’ II. 1 Iets over eene beoordeeling. 2 Eene nieuwe ster aan
de kim. 3 Over den volksdichter. 4 Een dichter uit den burgerkring. 5 Een leesboek
over de Grondwet. 6 Weder eene nieuwe ster aan de kim. 7 Een opvoedkundig
verhaal. 8 Antons uitvaart. 9 In Memoriam. 10 Hippolyte Violeau. 11 Pierre Craillon.
12 Nelri. 13 Mijn zwarte tijd. 14 Verzamelde gedachten. 15 De poffertjesbakster. 16
De wafelmeid. 17 De cigaar en de dames op den spoortrein. 18 Mijmering over
baarden. 19 Aan den WelEd. Geb. Heer A.J. de Bull. 20 Opvoering van Vondels
Lucifer en van Huydecopers Achilles. 21 Ten behoeve van een standbeeld van Ary
Scheffer en van Vondel. 22 Verzen. 23 Snippers.
12de Deel. allerlei 1875.
1 Een praatje over Parijs. 2 Een Fransch boekje met een zedelijk beginsel. 3 Klaus
Groth. 4 Een vinkje tusschen het gebladerte. 5 Een morgen op Noorthey. 6 De
kermissen der toekomst of het vermaakveld van den vierden stand. 7 Na de algemeene
tentoonstelling van 1867. 8 De legende van het eiland Moen. 9 De muschjes en de
bloedzuigers. 10 Een sprookje van het jak en het balkleed. 11 Een Samaritaantje. 12
Andante. 13 In Memoriam. 14 Gehoorig. 15 De Pieterskerk te Leiden. 16 Hernani
weder opgevoerd. 17 Snippers. a Cremers Kruizemuntje. b Andersen te Leiden
verwacht. c De eerste schuldige is de instelling zelve. d . . . . . e Eene prijsvraag der
Maatschappij tot bevordering van bouwkunst. f Rembrandt te Stokholm. g Op straat.
h . . . . . , i Aan den schrijver der mijmeringen over Weeshuizen in de Arnhemsche
Courant. j Het standbeeld van Van der Werf. 18 Verzen. a Gedichtjes. b In Zweden.
c Door Italie. d Gelegenheidsgedichten. e Bijschriften. f Puntdichten. 19 Gedachten.
Herinnering aan de Graan.
Eene jonge Jufvrouw in eene delicate positie. Cremer's Anna Rooze bij gelegenheid
der tweede uitgave microscopisch onderzocht. Leiden. Firma Jac. Hazenberg Corn'sz.
1870.
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Aan C. Busken Huët, naar aanleiding van zijn opstel ‘Een avond aan het Hof’
opgenomen in het dezer dagen verschenen nommer van ‘de Gids’. den Haag, Van
Stockum, 1865.
Open Brief aan Conviva, Gids N0. 11, 1878.
Ce qui m'a passé par la tête en Italie. Leide. Sijthoff, 1883.
Ik geef deze lijst zonder voor hare volledigheid in te staan. Kneppelhout schreef veel
en zond aan allerlei tijdschriften bijdragen, kleine en groote, naar hij een meer of
min gewichtig onderwerp behandelde. Ook liet hij meermalen iets drukken alleen
voor een klein getal goede vrienden. Het belangrijkste echter, wat van zijne hand het
licht heeft gezien, zal men, meen ik, in deze lijst niet vergeefs zoeken. W.
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Levensbericht van Cornelius Catharinus Nicolaas Krom.
De Maatschappij verlangt omtrent haar leden levensberichten, geen lofredenen: aan
de geschiedenis wenscht zij het over te laten hun beteekenis te bepalen.
Deze les mag niet vergeten worden door wie zich neerzetten om zich van een
welkome, zij het weemoedige, taak te kwijten een vriend in deze bladen te herdenken.
Toch zij een bescheiden opmerking geoorloofd, door den naam en den arbeid
ingegeven van den man, aan wien deze herinnering wordt gewijd. Zijn leven is kort,
de omvang zijner letterkundige nalatenschap gering geweest; - zal het nageslacht in
staat zijn, op grond eener eenvoudige schets van dat leven, eener bloote opsomming
van dat werk, naar waarde hem te schatten? De geschiedenis vraagt naar het zichtbare
succes en heeft geen eereplaats voor hen, die niet door indrukmakende woorden of
gezaghebbende daden op den voorgrond treden.
Maar daarom juist is een beroep op de geschiedenis niet een beroep op een altijd
rechtvaardig noch streng
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onpartijdig rechter. Zeker zijn er onder hen, die het uitnemend verstaan, zich op den
voorgrond te dringen te midden hunner tijdgenooten, velen die de vergetelheid ten
volle verdienen, waartoe de geschiedenis hen veroordeelt, maar even zeker is er
onder de bescheiden arbeiders, die geen schitterend spoor achterlaten van hun
loopbaan, menigeen, wien hooger eer behoort gegeven te worden en wien men
meerder dank verschuldigd is dan de rechter der toekomst kan bevroeden.
Dezulken te doen kennen is het voorrecht en de plicht van wie hen hebben gekend.
Tot hen reken ik den jongen man, wiens levensdraad op 30-jarigen leeftijd zoo
onverwacht, zoo onverbiddelijk werd afgesneden, toen hij nog zooveel voor de
toekomst beloofde. Wordt ongemerkt zijn levensbericht een lofrede, zijn
bescheidenheid zou het gewraakt hebben, maar de eisch der waarheid gebiedt het.
Cornelius Catharinus Nicolaas Krom werd 9 Juli 1855 te Biervliet geboren. Zijn
ouders waren Ds. N.J. Krom, predikant aldaar, en Wilhelmina Adriana Vogel, uit
wier huwelijk hij de oudste was van een viertal kinderen, drie meisjes naast den
eenigen zoon. In dit stedeke bracht hij zijn jeugd door. Heeft hij in deze omgeving
gelukkige, onbezorgde jaren doorgebracht, moeilijk kan worden ontkend, dat voor
een krachtige natuur en een rijken aanleg, als zijn deel waren, zij haar schaduwzijde
had. Het leven in dien afgezonderden uithoek van ons land, waar de beschaving,
althans die der vormen, toen nog niet zoo algemeen was doorgedrongen, heeft
eigenaardigheden, die een stempel achterlaten waarvan de indruk niet zoo licht wordt
weggewischt. Als hij zich in later jaren onderscheidde door een zelfstandigheid, die
wel eens aan stijfhoofdigheid deed denken, en door een onbuigbaarheid, die in
hoekigheid
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van vormen ontaardde, dan zal men wel niet dwalen, als men daarvoor de invloeden
zijner kinderjaren aansprakelijk stelt. En het worde terstond op den voorgrond gesteld
niet om hem een gebrek na te houden, maar om te verklaren, welke eigenschappen
hem in zijn loopbaan, althans in zijn succes, onmiskenbaar in den weg hebben gestaan,
al begon hij zich in zijn laatste levensjaren aan die invloeden te ontworstelen. Hij
was en hij voelde zich in zijn Biervlietsche omgeving facile princeps, en daardoor
als knaap reeds geïsoleerd, waardoor de kiem is gelegd tot een hem later
onderscheidenden geest van zelfgenoegzaamheid die evenwel nooit tot ijdel
zelfbehagen verviel, maar de rustige zelfgenoegzaamheid van den man, die volkomen
oprecht tegenover zich zelf zoowel als tegenover anderen, geleerd heeft in zich zelf
het steunpunt en het doel van zijn streven te vinden. Het was er intusschen ver
vandaan, dat hij als knaap reeds een soort van geleerde zou zijn geweest; - integendeel
een echte hollandsche jongen, wiens kwajongensachtigheid echter door een volkomen
oprechtheid en een ware ridderlijkheid geadeld werd. Zijn makkers hadden dan ook
algemeen ontzag, zijn zusters innige vereering voor hem. Niet geheel zonder invloed
op den indruk dien hij maakte, was het feit dat naast zijn geestelijke meerderheid
ook zijn zeer vroeg ontwikkelde inderdaad buitengemeene lichaamskracht een ieder
in bedwang hield.
Toen hij op 13-jarigen leeftijd te Middelburg aankwam om het gymnasium aldaar
te bezoeken, deed hij zich kennen als een scholier van uitnemenden aanleg en van
voor zijn leeftijd uitgebreide kennis, maar van een kennis, die haar leemten had en
het merk droeg der weinig stelselmatige wijze, waarop hij zich die had eigen gemaakt.
Hij is op het Middelburgsche gymnasium geen ijverig leerling geweest. De geest
van strenge tucht, die daar
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onder het bestuur van den geleerden en scherpzinnigen rector Hendrik Polman
Kruseman heerschte, was voor zijn aan banden niet gewenden geest iets
onverdragelijks. Het methodische en systematische, dat het onderwijs doortrok, was
hem een gruwel. Met al zijn docenten stond hij jarenlang als op voet van oorlog. In
dien tijd veel door hoofdpijnen geplaagd, vond hij in deze kwaal een welkome
aanleiding dagenlang de school te ontwijken en uren ver zijn wandeling in de liefelijke
omstreken van Zeelands hoofdstad uit te strekken. Wat hij leerde, leerde hij zich zelf,
en wat hem van de voorgeschreven taken niet beviel, verwaarloosde hij. Wij willen
hier geen rechter zijn. Persoonlijk gevoelen wij ons te zeer tot dankbaarheid verplicht
aan den bij zijn vele eigenaardigheden voortreffelijken Kruseman, om zijn
paedagogische inzichten te wraken, maar het is geen tekortdoen aan zijn
nagedachtenis, als wij het er voor houden, dat hij in bijzondere gevallen wel eens
mistastte. Als man van strenge beginselen, was hij wellicht niet genoeg doordrongen
van den eisch om ongelijke wezens ongelijk te behandelen. Kroms onbuigbaar
karakter had naar ons oordeel een andere behandeling, meer tegemoetkoming behoefd.
Het bewijs schijnt geleverd door het feit, dat een volslagen ommekeer in hem plaats
greep, toen hij onder een ander regime van opleiding werd geplaatst. Na een vijfjarig
verblijf toch aan het Middelburgsche gymnasium verliet hij het voor het Nijmeegsche,
toen hij bij de overgangsexamens van de vijfde naar de zesde klasse was gepasseerd.
Dit was een zware slag voor zijn gevoel van eigenwaarde, een naar hij meende geheel
onverdiende krenking. Zich voorbijgestreefd ziende door anderen, van wie hij
overtuigd was, dat zij in kennis en ontwikkeling in zijn schaduw niet konden staan,
kon hij in dit vonnis niet anders zien,
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dan een onwaardig middel om hem te straffen voor zijn gemis van plooibaarheid en
meegaandheid. Hij wilde in Middelburg niet terugkeeren, waar het tooneel lag zijner
vernedering.
Was hier een strafoefening bedoeld, indirect is zij hem ten zegen geweest. In
Nijmegen begon voor hem een ander leven. Hij vond daar twee mannen, die hem
begrepen en die hem wisten te leiden: Ds. J. Hooykaas Herderscheê, den
humanistischen Christenprediker, in wiens huiselijken kring hij een weldadig tehuis
vond, en Dr. Mr. J.B. Kan, den rector van het gymnasium (thans van het Erasmiaansch
gymnasium te Rotterdam), die spoedig ontdekte, dat deze jonge man, wat aan zijn
positieve kennis mocht haperen, gezonder oordeel en beter gave des onderscheids
bezat dan vele der voortreffelijkste en volgzaamste scholieren. Krom heeft in het
jaar, onder hun leiding doorgebracht, zich veelzijdig ontwikkeld. Toen heeft hij de
ware methode van werken zich eigen gemaakt, en nu hij eenmaal de beteekenis van
tucht en orde voor de beoefening der wetenschap inzag, lag het ook weder geheel in
zijn karakter met onverzettelijke volharding zich te onderwerpen aan de regelen,
waarvan hij door eigen ervaring het nut had doorgrond. Sinds dien tijd niemand, die
geregelder en methodischer arbeidde dan hij. Daarbij toonde hij de stalen vlijt en de
onvermoeibare werkkracht, die hem later wonderen deden verrichten. Het ago quod
ago was hem als uit de ziel gegrepen, en als hij zich een taak stelde, achtte hij die te
volvoeren duren plicht. Hij had er thans zijn eer in gesteld in het jaar, dat hem van
de academische loopbaan nog scheidde, te toonen wat hij vermocht, te bewijzen dat
hij in Middelburg was miskend, te maken dat hij als een der besten tot de academische
lessen kon worden toegelaten. En hij slaagde.
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In 1873 van het Nijmeegsch gymnasium promoveerende, de eenige wien daar een
eerste graad ten deel viel, werd hij als student te Leiden ingeschreven. De tijd, dien
hij er doorbracht tot zijn promotie in 1878, was in waarheid een studietijd. Met den
warmsten ijver legde hij zich toe op al de vakken, waarvan de studie den jurist was
opgelegd, en in dit streven om het gansche gebied der rechts- en staatswetenschap
te verkennen, legde hij aanvankelijk, met zijn belangstelling alles omvattende, geen
bepaalde voorliefde voor enkele vakken aan den dag. Toch is het niet onwaarschijnlijk,
dat het keurige college van Fruin, toentertijd een testimoniumcollege, dat door de
meeste juristen met groote volharding werd genegeerd, maar dat door hem en enkele
anderen van zijn studiejaar vóór het propaedeutisch examen reeds werd gevolgd, die
liefde voor historisch-juridische navorschingen wekte, die later zijn neiging voor ons
oud-hollandsch recht bepaalde. Maar de goede gewoonte, om al wat hij deed, met
al zijn krachten te doen, bewaarde hem voor een te vroeg kiezen en daarmede voor
een verwaarloozing van andere gedeelten van het gebied des rechts, voor een
eenzijdige ontwikkeling. Zoo kon de latere archivaris van Noord-Brabant eerst als
een onder zijn vrienden zeer gezocht repetitor voor romeinsch en burgerlijk recht en
daarna als een door zijn leerlingen en ambtgenooten hooggeroemd leeraar in de
staathuishoudkunde optreden. De nauwkeurigheid en volharding in den arbeid, die
den vóór zijn Nijmeegsch verblijf eer ongedurigen en slordigen werker onderscheidde,
was inderdaad verbazingwekkend. De dictaten, die hij van alle colleges hield, muntten
uit door ongeëvenaarde uitvoerigheid en nauwkeurigheid. Het was voor hem geen
ongewoon feit, dat hij zich om 6 uur in zijn leunstoel zette en onafgebroken
doorarbeidde tot 12 uur, slechts nu en dan opziende om een nieuwe pijp te stoppen
of
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een onmetelijk groot glas spuitwater, zijn lijfdrank toenmaals, te ledigen. Nu is 't op
zich zelf wel geen bijzonderheid dat een student uren aaneen voor een schrijftafel
zit, maar toch bij de meerderheid is dat een krachtsinspanning, die zich met horten
en stooten vertoont, liefst als men examens voor den boeg heeft, terwijl daarbij voor
de meesten zoo nu en dan eenige verpoozing en afwisseling doorgaans niet onwelkom
is. Maar hij had geen naderend examen noodig, om hem tot ijver te prikkelen; avond
op avond bleef hij bezig en steeds zoo geheel verdiept in wat hij deed, dat elke geringe
stoornis in de taak, die hij op zich had genomen, hem onaangenaam stemde. Wat hij
op die wijze afdeed, was wonderbaarlijk.
Nu leide men hieruit niet af, dat Krom een werkezel was die zich bij voorkeur
afzonderde en voor het gezellige leven ongenietbaar was. Al behoorde hij niet tot
hen, die zich druk in het studentenleven bewegen of in de studentenwereld op den
voorgrond treden, zijn vriendenkring was tamelijk uitgebreid en hij stelde dien op
prijs, gelijk die hem op prijs stelde. Hij was te veel denker om druk prater te zijn, en
zelden had hij het gesprek in handen, maar als hij sprak, had hij ook iets te zeggen,
en onwillekeurig leerde men van hem, als hij op zijn heldere, eenvoudige, logische
wijze, min of meer doceerend, zijn meening ontvouwde. Op wetenschappelijk gebied
had hij zijn vaste beginselen en denkbeelden, op het gebied der kunst minder. Zijn
studiën lieten hem weinig tijd zich daarmede in te laten, en daarom sprak hij er zich
minder over uit. Maar hij had natuurlijk gevoel voor kunst, en als bij alle gezonde
naturen, was het voornamelijk de hooge kunst, le grand art, die hem aantrok en
waardoor hij zich machtig voelde aangegrepen. Hij had echter voor het komische
een open oog, hij kon hartelijk lachen en uitge-
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laten vroolijk zijn, en onderscheidde zich door een eigenaardigen liederenschat, die
hij met zijn stentorstem kon uitgalmen. Zoo hebben zijn intimi hem gekend en
gewaardeerd; wie hem half kenden, kenden hem niet; op hen maakte hij den indruk
van stug en terughoudend te wezen. Hij gaf zich dan ook niet gemakkelijk en miste
de gave zich spoedig in elken kring tehuis te gevoelen, maar als hij zich eenmaal had
gegeven, dan werd de stugge de voorkomendheid, de terughoudende de openhartigheid
zelve, en huizen kon men bouwen op zijn trouw en ridderlijk karakter, metterdaad
zonder vrees en zonder blaam. Ook toen imponeerde hij door de kracht die van hem
uitging, kracht naar lichaam en naar geest, een zelfbewuste kracht, die zich gestadig
oefende in zelfbeheersching.
Dit zijn persoonlijke herinneringen, voor 't algemeen schijnbaar van geringe waarde.
Maar terwijl hetgeen hij heeft gewrocht, voor allen open en bloot ligt, schijnt het
niet overbodig den sluier van het meer intime leven op te lichten, opdat men zich
eenigszins een denkbeeld kan vormen, wat een man van dit talent en dit karakter nog
had kunnen werken, als zijn leven verlengd had mogen worden.
Na een gelukkigen studententijd, waarop alleen in het eerste jaar het afsterven
zijner afgodisch door hem vereerde moeder een donkere schaduw wierp, promoveerde
hij 30 Oct. 1878 op een dissertatie over ‘het oud-Nederlandsch erfhuisrecht.’ De
studie van het oud-hollandsch recht, door de wet van 1876 voorgeschreven, en door
prof. Fockema Andreae de Leidsche universiteit binnengeleid, vond in Krom
misschien den eenigen discipel, die er zich reeds, door eigen aandrift bewogen, met
hart en ziel aan wijdde, en ik vrees geen tegenspraak van de
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zijde van Prof. Fockema Andreae, als ik de kennis, die hij zich daarvan in korten had
weten te verwerven, verbazingwekkend noem. De bestoven folianten, de oude
costuimen en keuren die hij doorworstelde, wekten dikwijls den spotlust van zijn
vrienden; hij ging bedaard zijns weegs, zich zelf zijn pad banende, altijd de bronnen
opsporende, en zonder speciale hulp of voorlichting zijn weg vindende. De
vertrouwdheid met de oud-hollandsche rechtstaal en -stijl, die hij zich dus eigen
maakte, kwam hem later bij 't ontcijferen van handschriften uitnemend te stade. Zijn
dissertatie heeft ongelukkig een groot gebrek, le défaut de ses qualités: de schrijver
vergat te veel, dat het door hem ontgonnen veld voor verreweg de groote meerderheid
onzer rechtsgeleerden onbekend terrein is, en in zijn ijver om de resultaten zijner
navorschingen te boeken vooronderstelde hij te zeer bekendheid met zijn voorstudiën.
Zijn werk werd daardoor te geleerd om algemeen begrepen te worden. Daarbij was
zijn stijl bijzonder samengedrongen en compact, wat de lectuur niet aangenaam
maakte. Het gevolg was, dat dit proefschrift, althans aanvankelijk, niet de aandacht
trok, die het verdiende, wat den schrijver, al verbood zijn bescheidenheid het ronduit
te zeggen, inderdaad een groote teleurstelling was. Eerst later ondervond hij in 't
buitenland de waardeering, die de rechtsgeleerde wereld alhier hem onthield, getuige
het werk van J. Fr. Behrend: ‘Anevang und Erbgewere’, dat van Kroms geschrift
voortdurend gebruik maakt en het met uitbundigen lof vermeldt. Hij was intusschen
vast besloten zich aan het oud-hollandsch recht te blijven wijden, overtuigd dat hier
een nuttig veld van werkzaamheid voor hem lag en in de toekomst zijn arbeid beter
gewaardeerd zou worden. Voorshands zette hij zich als
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advocaat en repetitor in Leiden neer, bij welke betrekkingen hij spoedig voegde die
van docent in de staathuishoudkunde aan de hoogere burgerschool. Ruim een jaar is
hij als zoodanig werkzaam geweest, van 13 Febr. 1879, toen hij tijdelijk benoemd
werd, welke benoeming 4 Aug. daaraanvolgende een definitieve werd, tot 26 Febr.
1880. Kenmerkend voor den man is, dat, terwijl toch de staathuishoudkunde nooit
voor hem een hoofdvak van studie is geweest, de directeur der h.b.s. Dr. de Loos mij
verklaarde, dat hij een van de beste leeraren in de staatswetenschappen was, die aan
de h.b.s. werkzaam zijn geweest. Steeds wist hij de leerlingen te boeien, dank zij zijn
eenige gave van doceeren; en de uitkomsten van zijn onderwijs waren zeer goed,
wat - men zal het toegeven - in deze vakken als vakken van middelbaar onderwijs
geen gewoon verschijnsel is. Aanteekeningen op zijn lessen gemaakt, werden door
de leerlingen nog een paar jaar na zijn vertrek gebruikt.
Dat vertrek vond plaats in 1880 ten gevolge zijner benoeming tot rijksarchivaris
in Noord-Brabant, een benoeming die hem de gelegenheid gaf zich geheel te geven
aan de studie zijner keuze. Den 1sten Maart aanvaardde hij deze betrekking. Wat hij
gedaan heeft in de 5 1/2 jaar, gedurende welke hij haar vervulde, geeft hem aanspraak
op de dankbaarheid der nakomelingschap. Minder misschien nog, wat hij geschreven
heeft, dan de arbeid, dien hij zich heeft getroost om de schatten van het
Noord-brabantsch archief te ordenen en toegankelijk te maken. Hoe groot de
verleiding is om een archief ten bate van eigen studiën te gebruiken, zijn sterk
ontwikkeld plichtgevoel beval hem in de eerste plaats die schatten in orde te brengen
voor publiek gebruik. Onverpoosd arbeidde hij aan dit vervelende en tijdroovende
werk, dat
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in waarheid een reuzentaak was. ‘Er was kort te voren om zoo te zeggen geen archief;
de aanwezige stukken werden in de laatste jaren herhaaldelijk in der haast verhuisd
naar ongeschikte lokalen’, aldus Mr. Van Lanschot, voorzitter van het provinciaal
genootschap. En thans: - het is misschien het keurigst geordende archief van ons
land, dank zij de inspanning van één man, in een paar jaren daaraan ten koste gelegd.
Hij mocht het geluk hebben voor zijn voorstellen aan de regeering een geopend oor
te vinden en een net en ruim gebouw te zien verrijzen, om de schatten van het archief
op te nemen. Hoe langzamerhand orde in den chaos kwam, vermelden de door hem
gestelde jaarlijksche verslagen met welsprekende soberheid. Voortdurend bleef hij
werkzaam aan deze taak, daar ten gevolge van het kon. besl. van 9 Oct. 1883 (Stbl.
n0. 141) ook de oude rechterlijke archieven daarheen moesten worden overgebracht,
wat een telkens aangroeiende collectie van bescheiden onder zijn beheer bracht,
waarvoor weldra het gebouw haast te klein werd. Aan dezen nederigen arbeid werkte
hij met evenveel ijver en nauwkeurigheid als aan zijn eigen studiën en 't is geen
wonder, dat de goede faam, die van hem uitging, de prov. staten bewoog hem te
verzoeken den gemeenten en waterschappen behulpzaam te zijn bij het in orde brengen
van haar archieven, waarvoor een post op de begrooting van 1884 was gebracht.
Overtuigd daarmede een goed werk te verrichten, toonde hij zich steeds bereid, ja
had hij reeds uit eigen beweging zijn diensten aangeboden. 't Is juist dit weinig
schitterende gedeelte van zijn werkzaamheid, dat voor de toekomst de rijkste vruchten
belooft, daar toekomstige navorschers van Brabants recht en geschiedenis dus de
bronnen geopend vinden, waaruit zij zonder moeite kunnen putten, en de schatten
geordend zien, van welker bestaan men zich voorheen nauwelijks bewust
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was, en waarvan vele zonder zijn goede zorgen reddeloos verloren zouden zijn
geraakt.
Terwijl bevoegde beoordeelaars hun verbazing hebben uitgesproken, dat één man
dit alles heeft kunnen verrichten, wist hij nog den tijd te vinden geleidelijk onder
den arbeid bouwstoffen te verzamelen en bijdragen te leveren voor de kennis van
het Brabantsche recht. En dat terwijl hij in zijn verslagen aan den Minister er
herhaaldelijk over moest klagen, dat zelfs alle materieele hulp ontbrak, zoodat hij in
eigen persoon in het gebouw de kachel moest aanleggen en den bezoekers de deur
openen. Eerst na een jaar is in deze dringend noodige hulp voorzien, terwijl eindelijk
in den laatsten tijd hem een commies-chartermeester, thans zijn opvolger, is
toegevoegd. Maar de eerste jaren ontbeerde hij alle hulp.
Toch deed hij nog veel, ook buiten den arbeid op zijn archief. Hij was er de man
niet naar om ter markt te komen met zijn gaven, maar 't gerucht van zijn kennis en
werkkracht drong in de stad zijner inwoning niet onnatuurlijk door, al zou men bijna
zeggen, dat hij het erop toelegde onbekend te blijven. Men wist hem wel te vinden,
waar men partij kon trekken van zijn talenten. Zoo werd hij gekozen in de besturen
van het departement der maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van de
pensioenvereeniging voor werklieden, van de Volksbibliotheek en van den
Protestantenbond waarvan hij voorzitter werd. Ook koos het Provinciaal Genootschap
voor kunsten en wetenschappen hem tot haar secretaris, toen deze betrekking open
kwam. Vooral deze laatste gaf hem belangrijke vermeerdering van arbeid, die hij
niet gewenscht had, maar die hij meende niet te mogen afwijzen, omdat die taak
geheel op den weg lag van zijn studiën. En hij aanvaardde dan ook die taak met
dezelfde nauwgezetheid als alles wat hij verrichtte; de lezingen
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door hem in 't genootschap gehouden, de bijdragen in het tijdschrift geleverd, getuigen
daarvan, en men kon overtuigd zijn, dat geen woord te veel is gezegd, als de voorzitter
van het genootschap in het warme woord, aan zijn nagedachtenis gewijd, zijn weggaan
‘in vele opzichten onherstelbaar groot’ noemt. Krom was voorts lid der maatsch. van
Ned. Letterkunde, lid van het Utrechtsch Historisch Genootschap, van het Zeeuwsch
Genootschap en van de Société académique de Cherbourg.
Thans volge een lijst van wat hij geschreven heeft, na zijn ook afzonderlijk bij
Thieme te Nijmegen uitgegeven dissertatie, en van wat hij onderhanden had, waarbij
ik dankbaar gebruik maak van de belangrijke mededeelingen, mij met de grootste
heuschheid door den tegenwoordigen archivaris, Mr. A.C. Bondam, verstrekt.
Mierlo, heerlijkheid en laatbank in de vorige eeuw (Nieuwe Bijdragen voor
rechtsgeleerheid en wetgeving 1881). Dit was de eerste studie van zijn hand, vrucht
zijner nasporingen in de archieven, waarin hij reeds dadelijk blijk gaf van zijn eenig
talent om naar aanleiding van locale en persoonlijke bijzonderheden een kijkje te
openen op algemeene toestanden. Zoo is dit artikel omtrent de heerlijkheid Mierlo
een belangrijke bijdrage voor de kennis van het laatrecht en de laatbanken.
Een geheime resolutie der Staten-Generaal (Bijdragen voor vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde 1882). De geschiedenis dezer geheime resolutie had
hij opgedolven uit de annotationes van Van Heurn. Zij leerde, hoe de Staten-Generaal
zich er in 1753 toe leenden een jongmensch, die 't zijn familie lastig maakte, op haar
verzoek zonder vorm van proces naar Indië te verbannen.
Een rechterlijke organisatie in het departement Brabant in 1802 en 1803
(Rechtsgeleerd Magazijn 1883), een nog
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onbekende bladzijde onzer geschiedenis, waarvoor zijn nasporingen omtrent de
voormalige rechterlijke lichamen en hun archieven hem de bouwstoffen leverden.
Oorkonden betreffende Helmond, uitgegeven in vereeniging met den heer A.
Sassen, archivaris dier gemeente, als het eerste eener nieuwe reeks van werken van
het Provinciaal Genootschap, een verzameling van 162 charters en bescheiden van
vóór 1500, vooral om 't register, door Krom bewerkt, van veel nut.
Vervolgens verdienen vermelding twee lezingen, door hem in het Provinciaal
Genootschap gehouden. De eerste, waarvan een resumé in de handelingen van dat
genootschap over 1883 voorkomt, handelde over de domeinrechten van den hertog
van Brabant. Het was zijn voornemen deze verhandeling nader uit te werken, waartoe
hij voordurend bouwstoffen verzamelde, en aanteekeningen maakte, die zulk een
omvang aannamen, dat hij rekende er een vrij lijvig boek over te zullen schrijven
voor de werken van het Genootschap. De tweede lezing, 6 Nov. 1885, kort voor zijn
dood gehouden, handelde over de patriotten in de Meierij in 1787 en 1788. Deze zal
verschijnen in de Bijlagen der Handelingen van het Genootschap over 1885, waarin
eveneens zal voorkomen de oudste burgemeestersrekening van Heusden, (van 1458),
door hem uit half vergaan schrift met volkomen zekerheid ontcijferd.
Dan komen in aanmerking zijn jaarlijksche verslagen van 's rijks oude archieven
en van 't provinciaal genootschap. Vooral de eerste bevatten veel belangrijks en
leggen in hun soberen eenvoud, hun zaakrijke mededeelingen en hun nuttige wenken
het welsprekendst getuigenis af van den omvang van zijn arbeid en van de juistheid
van zijn methode van werken. In dat van 1882 komt voor het verslag van zijn
nasporingen omtrent de oude rechterlijke
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archieven, op zich zelf een uiterst leerrijke studie. Hiernevens moeten genoemd
worden de inventarissen der gemeentelijke archieven, door hem geordend,
waaromtrent men kan raadplegen de notulen der zomerzitting van de Staten van
Noord-Brabant 1885, Bijlagen 205, en een verslag over zijn arbeid in 1885, dat van
de hand van zijn opvolger Mr. A.C. Bondam zal verschijnen. Er zijn een tien- of
twaalftal inventarissen door hem gereedgemaakt. Van de twee belangrijkste is die
van het oud-archief van Oosterhout kort na zijn dood verschenen (hij corrigeerde de
drukproeven nog), en die van het oud-archief van Heusden, schoon niet geheel
voltooid, bijna afgedrukt. De regeling van het gemeente-archiefwezen, door hem
aangevangen, wordt thans door Mr. Bondam voortgezet.
Ten slotte moeten nog eenige kleine artikeltjes worden genoemd. Zijn allereerste
pennevrucht verscheen in het Studentenweekblad Minerva; het was de aankondiging
en aanprijzing van de brochure over het Hooger onderwijs en het ontwerp Heemskerk,
waarvan prof. Vissering voor den schrijver doorging. In het Schoolblad van 1882
kondigde hij aan het boekje van zijn vriend Mr. George Snijder: Neerlands
staatsinrichting en die zijner koloniën. In de Spectator heeft hij enkele bijdragen
geleverd o.a. een over de afkomst van Bilderdijk, en een waarin hij met groote
ingenomenheid de verschijning aankondigde van het tijdschrift van Noord-brabantsche
geschiedenis van den Helmonder archivaris. Deze onderneming steunde hij zooveel
hij kon, zoodat ook in dit tijdschrift meer dan één artikeltje van zijn hand voorkomt
en zijn medewerking tot correcte uitgaaf van latijnsche oorkonden daarin telkens
merkbaar is.
Ziedaar wat hij voltooid heeft nagelaten. Thans nog wat hij onderhanden had.
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Ik noemde reeds de verhandeling over de domeinrechten, waarvan slechts één
hoofdstuk, over de cijnzen, naar de heer Bondam mij mededeelt, uit de aanteekeningen
kan worden samengesteld.
Verder gevorderd is een werk over het kapittel van St. Pieter te Oirschot, waaraan
hij in den laatsten tijd met groote voorliefde werkte. De inventaris van het
kapittelarchief met zijn 700 charters en de geschiedenis van het kapittel zijn gereed.
Er ontbreekt slechts het necrologium van de dignitarissen, waarvoor hij losse
aanteekeningen heeft nagelaten.
Dan was hij begonnen met den aanleg van een oorkondenboek van Noord-brabant,
een verzameling van excerpten en afschriften uit de privilegieboeken van den Bosch,
uit charters van gemeente-archieven en andere verzamelingen.
Vervolgens zijn in zijn nalatenschap gevonden een menigte losse
rechtsgeschiedkundige aanteekeningen, bij het nazien der schepenprotocollen
vervaardigd, en een analytisch register op de werken van Dr. C.R. Hermans over
Noord-Brabant. Een en ander blijkbaar ten eigen gebruike.
Eindelijk was hij een uitgaaf der Nijmeegsche rechtsbronnen aangevangen, voor
de vereeniging voor de beoefening van het oud-vaderlandsch recht. De helft van de
teksten der keuren is door hem afgeschreven en met vroegere en latere keurboeken
vergeleken. Ook dit werk zet de heer Bondam voort.
Den korten tijd, hem gegund, in aanmerking genomen, is deze letterkundige bagage
reeds naar den omvang vrij belangrijk. Maar bovenal legt dit alles getuigenis af van
een onvermoeid vorscherstalent en een juisten historischen blik.
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Daarbij kwamen hem twee onwaardeerbare eigenschapen te stade. In de eerste plaats
zijn stalen geheugen, dat hem altijd den weg deed terugvinden, waar hij iets
wetenswaardigs had ontdekt, en dat de hulpmiddelen van inventarissen, registers en
klappers voor hem zelven nagenoeg overbodig maakte. In de tweede plaats zijn
scherpzinnigheid in het ontcijferen van onleesbare en half vergane teksten, die hem
in staat stelde ook de meest corrupte en onzekere lezingen te herstellen. Zijn volkomen
vertrouwdheid met rechtstoestanden en rechtstermen, zijn geest van vergelijking en
combinatie brachten hem steeds op den goeden weg. De heer Bondam schrijft mij,
dat het hem menigmaal bij ondervinding gebleken is, bij vergelijking met origineele
stukken, dat Kroms conjecturen, als hij in zijn afschriften van blijkbaar foutieve
teksten de juiste lezing trachtte te herstellen, bijna onbeperkt vertrouwen verdienen.
Hoeveel belangrijks heeft hij zoodoende niet aan het licht gebracht. Menige kostbare
oorkonde is door hem bewaard, menige onbekende bijzonderheid opgedolven, op
menige bladzijde van het oud-vaderlandsch recht een nieuw licht geworpen. Alles
in eenvoudigen, frisschen, onopgesmukten stijl, die in zijn eerste geschrift wat
zwaargebouwd, langzamerhand gemakkelijker en vloeiender werd. Maar dit alles
was hem zelf nog slechts voorarbeid. Zijn eerzucht droomde van hooger doel, dan
het samenstellen van enkele losse verhandelingen, mijlpalen op den weg van zijn
studie. Wat hij nog zou verricht hebben, moge met zekerheid niet te zeggen zijn, mij
komt het ontwijfelbaar voor, dat hij na jaren van studie een standaardwerk over de
vaderlandsche rechtsgeschiedenis had kunnen en willen leveren dat zijn naam
voorgoed zou hebben gevestigd. Hij toch paarde aan de uitgebreide detailkennis, die
ook het minst beduidende opspoort en
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waardeert, den ruimen historischen blik, die in de bijzonderheden het algemeene
weet op te merken en de wetten der historische ontwikkeling als bij intuitie ontdekt.
Met eenige minachting kon hij spreken over dat zich verliezen in allerlei kleinigheden,
waartoe een zekere richting onder onze oudheidvorschers licht vervalt; niet evenwel,
omdat hij die kleinigheden versmaadde, maar omdat hij ze wist te beheerschen en
bij het meest minutieuse onderzoek die onbevangenheid van geest wist te bewaren,
die hem in staat stelde daaruit als te distilleeren wat van algemeene en blijvende
beteekenis is. Voor hem was de geschiedenis bij voorkeur de leer der ontwikkeling
van de rechtsvormen en de rechtsbegrippen. Helaas, dat het hem niet gegeven mocht
zijn, al wat in zijn geest ontkiemde tot vollen wasdom te brengen!
Of hij op den duur bevrediging zou hebben gevonden in het Noord-brabantsch
archivariaat? Hij gevoelde zich zeker op zijn plaats in deze betrekking, en het leven
in Noord-brabant's hoofdstad was hem te meer waard geworden, sedert hij in 1882
door zijn huwelijk met mej. M. Herderscheê, dochter van zijn vaderlijken vriend Ds.
Hooykaas Herderscheê, een gelukkig tehuis kon grondvesten, dat in 't volgend jaar
door de geboorte van een zoon werd vervroolijkt, en sedert hij meer en meer in
verschillende kringen werd opgenomen, die hem in zijn waarde erkenden. Toch, al
liet hij niet gaarne, niet vrijwillig zich daarover uit, wie hem goed kenden, konden
wel eens bespeuren, dat hij gevoelde voor hooger taak berekend te zijn. Dat hij een
professoralen zetel tot sieraad zou hebben verstrekt, is buiten twijfel, en dat de
benoemingen tot hoogleeraar die plaats hadden, hem wel eens met eenigen wrevel
vervulden, is alleszins te billijken. Maar hij had zich steeds te veel in zelfbedwang
geoefend
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om daarvan veel te doen blijken, en de kunst om zich op den voorgrond te dringen
en de aandacht op zich te doen vestigen, versmaadde hij. Intusschen was het voor
hem een streelende ervaring, dat zijn verdiensten ook buiten zijn woonplaats niet
onopgemerkt bleven, toen hij zich in de hoofdstad op het tweetal voor het lectoraat
van oudvaderlandsch recht geplaatst zag, ook al wist hij dat die betrekking niet voor
hem was gecreëerd, en ook al zou hij met het oog op het schamele tractement een
benoeming niet hebben kunnen aanvaarden. Ongetwijfeld vleide hij zich met de
hoop, dat hij eenmaal de plaats zou vinden, die hem toekwam. Korten tijd voor zijn
dood, werden zijn vrienden min of meer verrast door zijn benoeming tot
rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te 's-Hertogenbosch, een betrekking waarin
hij niet meer geinstalleerd heeft mogen worden. Naar het schijnt, heeft hij zich op
die wijze ook den weg willen openen, om eventueel in de magistratuur plaats te
nemen en daar een wijder arbeidsveld te vinden, dat hem de gelegenheid niet zou
benemen aan zijn studiën zich te wijden. Althans zoo leid ik af uit het laatste schrijven,
dat ik 17 Nov. van zijn hand ontving.
Wat de toekomst nog had kunnen baren, - ijdel zijn thans die vragen. In November
1885 verbreidde zich de mare van zijn plotselingen dood. Op een reis naar
Bergenop-Zoom tot overneming van het archief der schepenbank vatte hij koude, en
in den Bosch teruggekeerd gevoelde hij zich ziek. De krachtige man met de nooit
geschokte gezondheid moest bezwijken bij den eersten stoot. Binnen enkele dagen
openbaarde zich roos, die zich echter niet verontrustend liet aanzien. Zelfs scheen
de ziekte een gunstigen keer te nemen, toen weder eensklaps een verergering intrad,
en den 28sten November het leven ontvlood.
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Zoo verbijsterend snel was het geschied, dat zijn vrienden door het courantenbericht
van zijn overlijden verschrikt werden, eer een bericht van ongesteldheid tot hen was
doorgedrongen. In zijn schrijven van 17 Nov. was van ziekte nog geen sprake. Wie
naar den Bosch snelden om den onvergetelijken vriend de laatste eer te bewijzen,
vonden het huis dat zij zoo zonnig gekend hadden, in rouw gedompeld, in de plaats
der gelukkige gade een diepbedroefde jonge weduwe, die de ijselijke werkelijkheid
nog nauwelijks kon begrijpen. Een schoon verleden daalde ten grave, de hoop op
een schoone toekomst was onverbiddelijk vernietigd.
Mocht ik op zijn graf getuigen, dat voor allen wie hem gekend hadden, zeker te
zijnen opzichte het woord des dichters van toepassing zou wezen:
Begrabe deine Todten
tief in dein Herz hinein,
Sie werden deinem Herzen
lebend'ge Todte sein,

ik hoop, dat ook bij wie hem niet gekend hebben, deze bladzijden er toe bijdragen
de overtuiging te vestigen, dat in hem een groot talent en een goed karakter is
heengegaan.
H a a g , Augustus 1886.
Mr. R. MACALESTER LOUP.
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Levensbericht van Mr. Johannes Pols.
Hoezeer ik Pols slechts gedurende de laatste acht jaren van zijn leven, sedert hij mijn
ambtgenoot was geworden in den Hoogen Raad, meer van nabij heb gekend, heb ik
toch niet geaarzeld aan den wensch van het Bestuur der Leidsche Maatschappij te
voldoen, om een levensbericht van hem op te stellen. Want ik heb gedurende dien
tijd op zeer vriendschappelijken voet met hem omgegaan en gelegenheid genoeg
gehad om hem te leeren waardeeren. Gaarne breng ik daarom een woord van hulde
aan zijne nagedachtenis. Voor zoover zijn vroeger leven en werken aangaat, hebben
zijn broeder, de Utrechtsche hoogleeraar, en enkele zijner oude vrienden de
welwillendheid gehad mij de noodige gegevens te verschaffen.
Johannes Pols werd den 22 Januari 1826 te 's Gravenhage geboren en was de
oudste zoon van Jacques Pols, hoofddirekteur der posterijen en vrouwe Jeannette
Hermina Deketh. Zijne eerste opleiding ontving hij aan eene der Haagsche bijzondere
scholen van lager onderwijs; vervol-
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gens bezocht hij het Gymnasium, waar destijds Dr. Casparus Bax aan 't hoofd stond,
en in 1844 werd hij student aan de akademie te Leiden. Hier genoot hij het onderwijs
van de hoogleeraren van Assen, Cock, Tydeman en Thorbecke. Hoewel hij niet een
verklaard Thorbeckiaan was, wekten toch de collegies van Thorbecke, inzonderheid
dat over administratief recht, meer in 't bijzonder zijne belangstelling op. Hij was lid
van een literarisch en later ook van een juridisch dispuutgezelschap. Reeds als student
gaf hij blijken van bekwaamheid door de beantwoording eener aan de Utrechtsche
akademie in 1847 uitgeschrevene prijsvraag: ‘ordine historico exponatur, quinam
praesertim jureconsulti locum de lege ad praeteritum non revocanda illustraverint
et qua ratione in componendis praecipuis illius generis controversiis versati sint’,
welke in 1848 de eer der bekrooning waardig werd gekeurd. Het oordeel der faculteit
luidde: ‘Auctor quo valeat ingenii acumine, in dijudicandis, quas recentiores
jurisconsulti in Germania, Gallia et Belgio nostro proposuerunt, theoriis ostendit. In
difficili materia elaboranda singularem prodidit judicii libertatem et subtilitatem’.
De verhandeling is niet in het licht verschenen. Den 30 Maart 1849 verkreeg hij den
doctoralen graad na de verdediging eener dissertatie de corporibus moralibus. Na
eene inleiding wordt daarin in drie hoofdstukken gehandeld over de vereeniging van
personen, over de bevoegdheid dier vereeniging tot het aangaan van burgerlijke
handelingen d.i. de fictio juris, waardoor de vereeniging wordt gelijk gesteld met
een physisch persoon, en eindelijk over die beide kenmerken in het zedelijk lichaam
vereenigd. Mr. F.A.T. Weve leverde er eene vrij uitvoerige beoordeeling van in de
Themis1. Zijn oordeel luidde zeer gunstig zoowel over

1

Dl. X, bl. 635-648. 1849.
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den inhoud als over den vorm. ‘De schrijver’, zoo liet de beoordeelaar zich uit, ‘stelde
zich voor eene beschouwing te leveren van den aard van het zedelijke lichaam: een
arbeid, die, wel geslaagd, voorzeker verdienstelijk mag worden genoemd, en niet
gemakkelijk was, daar de schrijvers, die opzettelijk of ter loops over het zedelijke
lichaam gehandeld hebben, soms de meest uiteenloopende gevoelens hebben kenbaar
gemaakt. In plaats van een veiligen gids te vinden op het pad, dat hij insloeg, moest
hij zich zorgvuldig wachten om van den rechten weg afgelokt te worden. Dat gevaar
mocht hij echter gelukkig ontkomen; zijne verhandeling zal dan ook met vrucht
kunnen worden geraadpleegd, en welligt krachtig kunnen bijdragen tot het doen
verdwijnen der verkeerde begrippen, die velen zich nog van het zedelijke lichaam
vormen’, terwijl aan het slot wordt gezegd: ‘En hiermede neem ik afscheid van deze
verhandeling, welke niet alleen onder de uitmuntende, maar ook onder de werkelijk
nuttige mag worden gerangschikt’.
Na zijne promotie vestigde Pols zich als advokaat in zijne geboorteplaats; den 13
April 1849 werd hij ingeschreven bij den Hoogen Raad. Langzamerhand mocht hij
zich in eene aanwinnende praktijk verheugen; hij bleef evenwel niet lang genoeg lid
van de balie, om als advokaat grooten naam te maken. Hij was lid van het
advokatengezelschap ‘justitia et amicitia’, en oprichter en secretaris van een nog
bestaand rechtsgeleerd leesgezelschap. Gedurende zijn verblijf in den Haag leverde
hij enkele geschriften voor de pers. In Februari, Mei, Augustus en November van
1853 verscheen er van hem eene rechtsgeleerde correspondentie in de Themis1 onder
den

1

Dl. XIV, bl. 102, 266, 415, 580.
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pseudoniem ‘Paulus’. Hij gaf daarin, zooals hij zelf de brieven kenschetste, ‘een
overzicht van hetgeen tegenwoordig op het juridisch tooneel al zoo vertoond wordt,
eene daartoe beperkte geschiedenis van den dag, hier en daar met wat kritiek’. In
lossen luimigen briefstijl besprak hij den toenmaligen algemeenen toestand der
rechtsstudie, behandelde en kritiseerde hij wat er op het terrein van wetgeving zoo
hier als in het buitenland voorviel, deelde hij het een en ander mede over de
gerechtelijke statistiek en gaf hij een overzicht over de nieuw uitgekomene
rechtsgeleerde zoowel buiten- als binnenlandsche geschriften. Na 1853 is deze
briefwisseling, ik weet niet om welke reden, niet voortgezet. In hetzelfde jaar kwam
er bij gebrs. Belinfante te 's Gravenhage anoniem, van zijne hand, eene vertaling in
het licht van A. Friedreich, de cassatieregtspleging in Frankrijk en elders. Twee jaar
later leverde hij in de Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving1 een
opstel over erkenning van natuurlijke kinderen. Hij behandelde daarin de vraag, of
de ouders, die een natuurlijk kind na zijn overlijden erkennen, gerechtigd zijn als
erfgenaam optetreden in den boedel van dat vooroverleden kind. Grondig en helder
zette hij uiteen, dat door de erkenning geen rechten ontstaan, maar alleen het bewijs
wordt geleverd van eene reeds bestaande rechtsbetrekking, m.a.w. dat erkenning niet
is attributief, maar declaratief, waaruit vanzelf volgt, dat erkenning eene
terugwerkende kracht heeft tot op het tijdstip der geboorte en dat alzoo de gestelde
vraag bevestigend moet worden beantwoord2.
Zooals ik reeds opmerkte, bleef Pols niet zeer langen

1
2

Dl. V, bl. 318 volgg. 1855.
Bij arrest van d.H.R. van 30 Januari 1885 is het stelsel van Pols gehuldigd. Zie Weekbl. v.h.
recht, n0. 5143.
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tijd in de praktijk. Den 16 December 1855 werd hij, - en dit is wel een bewijs dat hij
gunstig bekend stond, - benoemd tot lid van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam in de plaats van Mr. P.G.J. Hoog van ter Aar. Den 28 d.a.v. werd hij
geïnstalleerd1. In die betrekking is hij gedurende het grootste gedeelte van zijn leven
werkzaam geweest. Het ligt in den aard der zaak, dat omtrent zijne werkzaamheid
als lid van de rechtbank geene in het oog vallende bijzonderheden zijn mede te deelen;
wat een lid van een rechterlijk collegie praesteert blijft binnen de muren der raadkamer
en werkt niet naar buiten. Hij deed zich kennen als een degelijk jurist, en als een
ijverig, kalm, nauwgezet en tegenover zijne ambtgenooten welwillend rechterlijk
ambtenaar; hij bestudeerde de zaken grondig en bracht op duidelijke, maar wel
eenigszins breede wijze zijne adviezen uit; had hij zich eenmaal eene meening
gevormd, dan liet hij zich daarvan niet spoedig afbrengen; toch was hij geenszins
onvatbaar voor overtuiging; bescheiden in het uiten van zijn eigen gevoelen,
eerbiedigde hij altijd dat van anderen.
Reeds kort na zijne vestiging in Rotterdam werd Pols ook tot onderscheidene
andere werkzaamheden van plaatselijken aard geroepen. In Maart 1858 werd hij lid
van de Plaatselijke Schoolcommissie, waarvan hij van 8 Januari 1862 tot 5 Maart
1862 voorzitter was, welke betrekking hij op laatstgenoemden dag om bijzondere
redenen nederlegde, terwijl hij op 31 December 1866 op zijn verzoek niet meer werd
voorgedragen; in 1860 werd hij benoemd tot lid van de Openbare
Gezondheidscommissie; voor het lidmaatschap van deze Commissie bedankte hij in
1875;

1

Een kort verslag daarvan komt voor in het Weekbl. v.h. recht, n. 1709.
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bij die gelegenheid werd in het Jaarverslag der Commissie gezegd: ‘met leedwezen
zag de Commissie uit haar midden een man vertrekken, wiens scherpzinnige en
degelijke adviezen door haar steeds bijzonder werden gewaardeerd, en wiens ijverige
medewerking, bij zoovele gedeelten van haren belangrijken arbeid, nooit te vergeefs
werd ingeroepen’; 30 Juli 1867 werd hij lid van den Gemeenteraad, en in 1870 curator
van het Gymnasium. Vooral in den Gemeenteraad toonde hij zich als een man van
een zeer zelfstandig karakter. Hij behoorde tot de weinige Rotterdammers, die de
opgaande zon van Pincoffs niet aanbaden, en had in de bestrijding van diens grootsche
financiëele plannen slechts weinig steun. Van 1867 tot 1877 was hij lid van de
Commissie voor de strafverordeningen, en van 1873 tot 1877 van de vaste Commissie
van bijstand ter zake van het onderwijs. Het meest belangrijke evenwel wat omtrent
zijne werkzaamheid als lid van den Gemeenteraad te vermelden valt is een zeer
uitvoerig en grondig geschied- en rechtskundig advies over de verhouding van het
Oudemannenhuis te Rotterdam tegenover de Gemeente, door hem met de heeren
N.J. Hoffmann en A.E. Roest van Limburg in 1872 uitgebracht, waarvan, naar mij
is verzekerd, hij de steller was. In dat advies (38 bl. fol. in druk), waarin de
geschiedenis dier instelling sedert het begin der 15e eeuw tot op den laatsten tijd
wordt medegedeeld, komen ook zeer merkwaardige bijzonderheden voor omtrent
de Heilige-geestgoederen in het algemeen. Het is daarom wel te bejammeren, dat
het niet meer algemeen bekend is geworden, daar het eene belangrijke bijdrage bevat
voor de geschiedenis der liefdadige instellingen hier te lande in de middeleeuwen
en na de invoering der kerkhervorming.
Bij Kon. Besluit van 9 Februari 1867 werd Pols be-
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noemd tot lid van de daarbij ingestelde Staatscommissie voor de herziening der
wetgeving op de eigendomsoverdracht van onroerende goederen, het hypotheekstelsel
en het notariaat, welke Commissie den 21 April 1870 haar verslag uitbracht en daarna
bij Kon. Besluit van 27 Juni 1870 ontbonden werd1. In die Commissie maakte hij
met Mrs. J.G. Kist en J. de Bas de subcommissie uit, welke met de redactie der
wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek was belast. Bij Kon. Besluit van 26 September
1872 werd hij benoemd tot lid van de Commissie van administratie over de
gevangenissen te Rotterdam, bij de uitbreiding dier Commissie, toen de cellulaire
gevangenis werd opgericht. Bij gelegenheid van de nieuwe samenstelling van de
Arrondissementsrechtbanken en Kantongerechten, 1 Mei 1877, werd hem de
betrekking van vicepresident der Rotterdamsche Rechtbank opgedragen.
Een paar malen heeft Pols gedurende zijn verblijf in Rotterdam iets in druk gegeven.
In 1860, bij gelegenheid van de behandeling van het Ontwerp-Godefroi, verscheen
er van hem eene naamlooze brochure: Bezwaren tegen het ontwerp van wet op de
nieuwe regterlijke inrigting, 's Gravenh. H.C. Susan C.H.zn.2. Hij zag weinig heil in
de vermindering van het getal der Hoven en in de daarmede samenhangende
voorstellen om de berechting der crimineele misdrijven over te brengen naar de
Rechtbanken en het appel ook tot die zaken uittebreiden. Eene afschaffing van de
onderscheiding tusschen crimineele en correctioneele zaken werd volgens hem niet
zoo zeer gevorderd als wel eene verbetering van het Strafwetboek.

1
2

Het verslag is uitgegeven bij de Gebrs. Belinfante te 's Gravenhage in 1870.
Op grond van betrouwbare inlichtingen meen ik dit geschrift aan Pols te mogen toekennen.
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Ook lag het groote gebrek der rechtspleging niet in de kostbaarheid en den langen
duur der procedure. Maar waar het vooral op aankwam was eene betere rechtspraak;
om daartoe te geraken was eene verbetering van het rechterlijk personeel noodzakelijk;
en hiervoor was eene aanzienlijke verhooging der bezoldiging van alle rechterlijke
ambtenaren een dringend vereischte, waarop ten slotte met kracht werd aangedrongen,
onder opmerking dat de prijs der levensmiddelen sedert 1838 aanmerkelijk was
gestegen, dat de bezoldiging der rechterlijke magistratuur in geene verhouding stond
tot die van andere ambtenaren, en dat de toenmalige toestand van 's lands financiën
zoodanige verhooging toeliet.
Het wetsvoorstel tot verandering in de wijze van benoeming van leden der
rechterlijke maeht deed hem in 1876 wederom de pen opvatten. Hij gaf toen eene
brochure over dit wetsvoorstel in het licht, welke te Rotterdam bij H.A. Kramers en
Zn. uitkwam. Reeds in zijne vroegere brochure van 1860 had hij zich als een
voorstander van de aanbevelingen doen kennen. In deze tweede brochure kwam hij
op tegen het plan om de aanbevelingslijsten, welke reeds voor de Gerechtshoven
waren afgeschaft, ook voor de Rechtbanken en de Kantongerechten te doen vervallen.
Een eerste vereischte in den rechter was volgens hem onafhankelijkheid, zoowel van
de regeering als van de justiciabelen; daarom zijn dan ook de leden der rechterlijke
macht onafzetbaar; maar door die onafzetbaarheid is de onafhankelijkheid nog niet
voldoende gewaarborgd. Geen vrees voor eventueel ontslag, maar wel hoop op
bevordering kan op de onafhankelijkheid invloed uitoefenen; derhalve komt het
vooral aan op de wijze van benoeming en bevordering der rechterlijke ambtenaren.
Een tweede reden, om voor de onafhankelijkheid meer waar-
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borgen te vorderen, ligt hierin, dat bij de rechterlijke magistratuur uit den aard der
zaak geen regelmatige promotie plaats vindt, zooals wel bij andere betrekkingen het
geval is; het is daarom niet wenschelijk, bij de meer en meer scherp tegenover
elkander staande partijen op staatkundig gebied, alles aan den Minister over te laten.
Als grief tegen de aanbevelingen heeft men aangevoerd, dat daardoor 's Konings
keuze zou worden beperkt, en dat het uitvoerend gezag alleen verantwoordelijk moet
zijn. Die grief is ongegrond; men heeft hier immers niet met voordrachten, maar met
aanbevelingen te doen, en in de openbaarheid dier aanbevelingen ligt eene contrôle
en waarborg van goede keuze. De rechterlijke collegiën zijn over 't algemeen het
best op de hoogte ten aanzien van de geschiktheid der candidaten; zij kunnen het
best beoordeelen, welke hoedanigheden bij eene vacature het meest gewenscht zijn,
en zij hebben het grootste belang bij goede keuzen. Worden de aanbevelingen
afgeschaft, dan zullen de hoofden en leden der parketten de officiëele adviseurs der
regeering worden. Daardoor wordt 's rechters onafhankelijkheid in gevaar gebracht;
het openbaar ministerie toch is in vele gevallen partij. Bovendien is het parket minder
goed bekend met de hoedanigheden van den rechter dan het rechterlijk collegie. De
leden van het openbaar ministerie zijn daarentegen meer bekend bij de regeering en
zullen daardoor bij vervulling van rechtersplaatsen allicht den voorrang hebben boven
de andere rechterlijke ambtenaren. Eindelijk een laatste nadeelig gevolg van de
afschaffing der aanbevelingen is dit, dat het meer en meer de gewoonte zal worden,
om door gelijktijdige bij één en hetzelfde besluit gedaan wordende benoemingen,
de daardoor ontstane vacatures onmiddellijk weder te vervullen, waardoor voor velen
de gelegenheid
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om te solliciteeren zal worden afgesneden, zoodat men genoodzaakt zal zijn, zooals
dit thans reeds bij jongere leden van het officie geschiedt, zich algemeen beschikbaar
te stellen. Dat de aanbevelingen voor de Hoven zijn afgeschaft kan geen reden zijn,
om die ook voor de Rechtbanken en Kantongerechten af te schaffen, veeleer zou er
grond bestaan om ook ten aanzien der Hoven tot het vroegere terug te keeren. Ook
in Frankrijk is men, blijkens hetgeen daar in de laatste jaren is voorgevallen, overtuigd
van het nut der aanbevelingen; men is daar zelfs verder gegaan en heeft op eene
invoering van voordrachten aangedrongen.
Reeds dadelijk bij de oprichting der Juristenvereeniging in 1870 werd Pols daarvan
lid en ook hieraan nam hij een werkzaam deel. Voor de tweede vergadering in 1871
bracht hij een praeadvies uit over de vraag: ‘welke hoofdverbeteringen zijn in het
faillietrecht wenschelijk, bepaaldelijk met het oog op: a. eene onderscheiding tusschen
grootere en kleinere boedels; b. de mogelijkheid van gerechtelijke bekrachtiging van
een onderhandsch accoord buiten faillissement; c. eene vereenvoudiging der
proceduren, waartoe het faillissement aanleiding geeft.’ Hij achtte eene onderscheiding
tusschen grootere en kleinere boedels niet wenschelijk. Eene onderscheiding tusschen
rechtszaken, naar mate daarbij eene meer of mindere groote som betrokken is, is
altijd willekeurig; de vraag, of het actief of passief een bepaald bedrag bereikt, is
dikwijls hoogst moeielijk, soms zelfs onmogelijk bij den aanvang van het faillissement
te beantwoorden; ten derde beslist het cijfer van actief of passief bij faillissementen
nog volstrekt niet altijd de belangrijkheid daarvan. Bovendien zijn de hoofdbepalingen
van imperatieven aard, welke in de wet voorkomen, evenzeer noodzakelijk bij kleine
als bij groote
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boedels. Men moet geen dubbel stel vormen voorschrijven, één voor groote en één
voor kleine faillissementen, maar een enkel stel facultatieve en rekbare vormen, die
in geen geval belemmerend werken; in die richting heeft onze wet nog op meer dan
één punt verbetering en aanvulling noodig. De ongelijkmatige werking der wet zou
het best kunnen verholpen worden door eene verandering in de benoeming der
rechter-commissarissen. Wat het tweede punt betreft, werd in het praeadvies betoogd,
dat al datgeen, waardoor een onderhandsch accoord zich boven een gerechtelijk
aanbeveelt, zou wegvallen, wanneer het uitzicht op eene gerechtelijke bekrachtiging
zoodanig accoord geheel van aard deed veranderen. Ten aanzien van het derde punt
bevatte het praeadvies eenige voorstellen zoowel tot vereenvoudiging van het
faillietrecht als tot aanvulling der wet1.
In 1875, toen de zesde vergadering der vereeniging te Rotterdam gehouden werd,
was Pols voorzitter der regelingscommissie. Hij mengde zich toen ook in het debat
bij de behandeling van het derde vraagpunt ‘de verlaging der strafminima met
afschaffing van de leer der verzachtende omstandigheden’ en gaf als zijn gevoelen
te kennen, dat het behoud van de verzachtende omstandigheden wenschelijk was
voor die gevallen, welke de wetgever niet voorzien kan, waarin niet alleen de
bijzonderheden van het gepleegde misdrijf, maar ook de toestand van het individu
eischen stellen, geheel anders dan iemand, die nooit tot dat individu in aanraking
gestaan heeft, zich denken kan. Bovendien wees hij er op, dat de leer der verzachtende
omstandigheden den rechter de mogelijkheid

1

Handelingen der Nederlandsche juristen-vereeniging, 1871, I. bl. 34 volgg.
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gaf om de eene strafsoort in de plaats van de andere toe te passen, terwijl daaraan
ook nog het voordeel van de noodzakelijkheid van motiveering was verbonden, en
de afschaffing van de leer der verzachtende omstandigheden misbruik van het recht
van gratie ten gevolge zou hebben1.
Bij gelegenheid van de zevende vergadering in 1876 voerde hij het woord over
het tweede vraagpunt: ‘de regeling van het bewijs van handelstransactiën door
reizigers, handelsbedienden en tusschenpersonen gesloten.’ Hij was van oordeel, dat
het gebrekkige in de bewijstheorie niet enkel in het handelsrecht, maar ook in het
burgerlijk recht zich deed gevoelen, en dat de rechter de bevoegdheid behoorde te
hebben, om in iedere zaak alle bewijsmiddelen aan te wenden, maar tevens door
geen dier middelen moest gebonden zijn2.
Het tweede aan de orde gestelde vraagpunt in de achtste vergadering in 1877:
‘vorderen de wettelijke bepalingen over het tot stand komen der koopovereenkomst
aanvulling voor handelszaken?’ gaf hem weder aanleiding om zijn gevoelen kenbaar
te maken. Hij verklaarde zich bij die gelegenheid tegen de moderne leer, welke de
wils-overeenstemming bij het aangaan van overeenkomsten wenschte te doen
vervangen door de opgewekte verwachting3.
In 1879 werd Pols tot lid van het Bestuur der juristenvereeniging gekozen4.
Als zoodanig deelde hij in de vergadering van 1880 de redenen mede, waarom het
bestuur niet had kunnen besluiten tot overneming van het door Mr. J.A. Levy en
negen andere leden voorgestelde vraagpunt: ‘Zal de

1
2
3
4

Handelingen, 1875, II, bl. 158 volgg. 214 volg.
Handelingen, 1876, II, bl, 84 volgg.
Handelingen, 1877, II, bl. 97 volg.
Handelingen, 1879, II, bl. 172.
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voogdij een publiekrechtelijk karakter behouden of een privaatrechtelijk karakter
erlangen?’ ‘Ik voor mij,’ zeide hij bij die gelegenheid, ‘verlang uitsluitend noch staat
noch familie, maar deze beiden naar gelang der omstandigheden, en om die reden
zou ik mij verklaren moeten zoowel tegen het eene gedeelte van het voorstel van den
heer Levy als tegen het andere; maar wanneer het aankomt om te stemmen over het
eerste vraagpunt, dan stem ik om aan de familie den voorrang te geven’ en de gronden
hiervoor werden vervolgens nader door hem ontwikkeld1.
Reeds spoedig nadat Pols lid van het Bestuur was geworden werd hij tot voorzitter
gekozen. Wanneer treurige familieomstandigheden hem niet hadden belet de
vergadering van het volgende jaar 1881 bij te wonen, had hij die bijeenkomst moeten
presideeren; toen werd het voorzitterschap, in zijne plaats, waargenomen door Mr.
J. Heemskerk Azn.2. In het daarop volgende jaar 1882 hield hij als voorzitter de
openingsrede en nam hij deel aan de discussiën over het tweede vraagpunt: ‘Welke
hoofdbeginselen behooren bij eene nieuwe regeling der vennootschap en commandite,
zoowel de gewone als die op aandeelen, in de wet te worden neêrgelegd?’ Hij bestreed
toen de meening, dat de commanditaire vennootschap zou berusten op een mutuum,
en beweerde, dat men hierbij enkel te denken heeft aan eene societas, zoowel wat
betreft den hoofdelijken als den commanditairen vennoot en eveneens met opzicht
tot het publiek3. Voor het laatst treffen wij Pols aan in de veertiende vergadering in
1883, welke wederom door hem werd ge-

1
2
3

Handelingen, 1880, II, bl. 31 volg.
Handelingen, 1881, II, bl. 2.
Handelingen, 1882, II, bl. 2 volgg, 102 volgg.
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presideerd en met een korte toespraak geopend, waarin hij er tegen waarschuwde,
om in den kring van werkzaamheden der juristen-vereeniging ook onderwerpen van
zuiver socialen aard op te nemen1.
Van het jaar 1883 moet ik nu eenige jaren terug gaan tot het laatst van 1877, toen
er een belangrijke lotswisseling in het leven van Pols plaats greep en hij als 't ware
een nieuwe periode intrad. Alvorens evenwel daarover te spreken moet ik nog
vermelden, dat hij den 18den Maart 1863 te Rotterdam in het huwelijk trad met
Mejuffrouw Arnoldina Johanna Wilkens; uit deze gelukkige echtvereeniging werden
drie dochters geboren, Jeannette Hermina, 2 Augustus 1864, Henriette, 5 October
1866, Sarah Rolina, 9 Juli 1869. Daar zijne vrouw zeer bemiddeld was, kon hij
ruimschoots genieten wat het leven in Rotterdam en zijn vriendenkring hem aanbood
en zich bovendien het genoegen veroorloven, om nu en dan met zijn gezin het
buitenland te bezoeken.
Gelijk ik reeds opmerkte, ving er voor Pols in 't laatst van 1877 een nieuwe
levensphase aan. Als eerste candidaat op de aanbevelingslijst van den Hoogen Raad
geplaatst, ter vervulling der vacature door het overlijden van Mr. M.F. Lantsheer
ontstaan, werd hij bij Kon. Besluit van 6 October 1877 tot raadsheer in dit Collegie
benoemd en den 30sten dier maand door den president Mr. J.D.W. Pape geïnstalleerd2.
Hoezeer het hem en vooral zijne vrouw veel zal hebben gekost, om Rotterdam,
waaraan beiden door zoovele banden gehecht waren, te verlaten, had hij toch niet
geaarzeld die vereerende benoeming aan te nemen. Bovendien hij was immers geen

1
2

Handelingen, 1883, II, bl. 2 volgg.
Zie het verslag dier installatie in het Weekbl. v.h. regt, no. 4166.
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vreemdeling in den Haag en vond daar vele familiebetrekkingen en vrienden terug.
Ook in den Hoogen Raad toonde hij wederom goed op zijne plaats te zijn en was hij
met denzelfden ijver en nauwgezetheid werkzaam als in zijne vroegere betrekking.
Gedurende de eerste jaren had hij zitting in de Kamer voor de behandeling van
strafzaken, in 1883 ging hij over naar de civiele Kamer. Dat ook het Bestuur en de
ingezetenen zijner nieuwe woonplaats zijne kunde, ijver en zelfstandigheid wisten
op prijs te stellen, evenals dit te Rotterdam het geval was geweest, bleek daaruit, dat
hij in 1879 werd benoemd tot lid van de Plaatselijke Commissie voor het middelbaar
onderwijs en den 24sten October 1882 tot lid van den Gemeenteraad. In 's Raads zitting
van 16 Januari 1883 werd hem het lidmaatschap opgedragen van de Commissie voor
de Huishoudelijke verordeningen, welk mandaat tot tweemaal toe werd hernieuwd
in September van dat jaar en in September 1884. Ook maakte hij als lid van den Raad
deel uit van de Commissie, welke de verschillende voorwaarden voor de uitgifte in
erfpacht van het Gemeentebadhuis heeft ontworpen.
Verder was Pols nog werkzaam in eene Staatscommissie. Daar hij indertijd lid
was geweest van de Commissie voor de herziening der wetgeving op de
eigendomsoverdracht van onroerende goederen, het hypotheekstelsel en het notariaat,
kan het geen bevreemding wekken, dat hij den 13den Juni 1878 tot lid en voorzitter
werd benoemd van de Staatscommissie belast met het afnemen van het
notaris-examen, bedoeld bij art. 1 van het Kon. Besluit van 4 Juni 1878, houdende
voorschriften ter uitvoering van art. 14 van de wet op het notarisambt, (Sbl. n0 81).
Den 24sten Mei 1879 werd hij als zoodanig herbenoemd. Als voorzitter organiseerde
hij die examens, en de door
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hem ingevoerde regeling is ook later in stand gebleven.
Ook was hij lid van onderscheidene wetenschappelijke genootschappen, als het
Bataafsch Genootschap en de Hollandsche Maatschappij van fraaie kunsten en
wetenschappen te Rotterdam, van welke laatste hij ook Bestuurslid is geweest, het
Provinciaal Utrechtsch genootschap voor kunsten en wetenschappen, de Vereeniging
voor de statistiek en de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oud-vaderlandsch
recht. In 1884 werd hij lid van de Maatschappij van Nederlandsche letterkunde; dat
hem dit lidmaatschap niet eerder werd aangeboden mag wel daaraan zijn toe te
schrijven, dat hij betrekkelijk weinig in druk had gegeven.
De eerste jaren, welke Pols in den Haag doorbracht, waren voor hem en de zijnen
een gelukkige tijd; maar langzamerhand kwamen er donkere wolken op. Bij zijne
tweede dochter Henriette vertoonden zich symptomen eener borstkwaal. Tot herstel
harer gezondheid bezochten de bekommerde ouders met haar de badplaatsen Clarens
in Zwitserland en Lippspringe; maar 't mocht niet baten; zij overleed daar in 't begin
van Augustus 1881. Eenigen tijd later gaf ook de gezondheidstoestand der jongste
dochter reden tot bezorgdheid. Om zoo mogelijk het kwaad te voorkomen raadde de
geneesheer een verblijf te Pau aan; meerdere winters bracht de moeder met hare
zwakke dochter aan die badplaats door. Pols was dan maanden lang van vrouw en
kind gescheiden en bleef met zijn oudste dochter in het verlaten huis achter.
Geslingerd tusschen hoop en vrees zocht hij zijn troost in zijn werk, terwijl hij kracht
genoeg had om 't voor de buitenwereld te verbergen, hoeveel kommer hem drukte.
Daar ontving hij in het begin van Maart 1885 het onrustbarend bericht, dat zijne
vrouw ernstig ongesteld was,
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en te Parijs vernam hij de verpletterende tijding, dat zij plotseling aan een toeval was
overleden; hij kwam nog juist bij tijds te Pau om de begrafenis bij te wonen.
Teruggekeerd wilde hij weêr als vroeger door ijverige werkzaamheid zijn bitter leed
trachten te boven te komen, maar de slag was hem te zwaar geweest. Zijn niet zeer
sterk gestel was te zeer geschokt en na herhaalde zenuwtoevallen bezweek hij den
10den September 1885 op nog geen zestigjarigen ouderdom. Zijne jongste dochter
overleefde hem niet lang. Zij stierf den 18den April 1886 te Torquay. Den 14den
September 1885 werd Pols op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld; talrijke
vrienden en vereerders woonden de treurige plechtigheid bij; zijn vriend Mr. J.G.
Patijn herdacht in hartelijke woorden den afgestorven trouwen vriend, den kundigen,
braven magistraat, die ook in vele maatschappelijke betrekkingen ijverig werkzaam
was geweest, den zorgvollen man en vader; de broeder van Pols, de Utrechtsche
hoogleeraar, bracht diep geroerd namens de dochters dank aan Mr. Patijn voor het
gesprokene en aan alle aanwezigen voor de laatste eer aan zijn broeder bewezen1.
De voorzitter van den Hoogen Raad Mr. J.G. Kist herinnerde bij de opening der
civiele zitting van 11 September aan het groote verlies, dat dit rechtscollege door het
overlijden van Pols had geleden en zeide o.a. het volgende: ‘weder lijdt de Hooge
Raad een onherstelbaar verlies, weder is ons een geacht medelid, een dierbaar vriend
ontnomen. Ik zal thans niet uitweiden over de groote verdiensten van Mr. Johannes
Pols als rechtsge-

1

Een verslag hiervan komt voor in het Vaderland van 15 September, no. 217 en in het Dagblad
voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage van 15 September, no. 217. 2e blad.
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geleerde en als rechter, als mensch en als vriend, - allen die hem kenden, zoowel in
zijne vroegere betrekkingen van advokaat alhier en rechter te Rotterdam, als in zijne
laatste betrekking van raadsheer in dit college, schatten hem hoog. Allen waardeerden
in hem zijne groote gaven van verstand en hart.… Zijne kinderen verliezen in hem
een liefhebbend vader, Nederland verliest in hem een nauwgezet rechter. Wij verliezen
in hem een hooggeacht medelid, een trouw vriend. Hij is van ons heengegaan, zijne
herinnering zal ons echter bijblijven. Zijne assche ruste in vrede, zijne werken volgen
hem.’ Ook Mr. G. Belinfante, die in deze zitting als pleiter optrad, bracht een woord
van hulde aan de nagedachtenis van den overledene. ‘Ook de balie’, zeide hij ‘gevoelt
levendig het heengaan van dezen onpartijdigen en waardigen rechtsgeleerde en
magistraat; ook haar was het meermalen gegund in den omgang met den overledene
zijne minzaamheid en voorkomendheid op prijs te stellen. De balie had vertrouwen
in zijne onpartijdigheid, de maatschappij in zijne onkreukbare eerlijkheid. Nederland
verliest in Mr. Johannes Pols een zijner werkzaamste, kundigste en degelijkste
mannen, die bij de balie niet minder dan bij de magistratuur in herinnering zal
voortleven’1. Voorzeker een schoone, maar welverdiende lofspraak!
I. TELTING.

1

Zie Weekbl. v.h. recht, no. 5191.
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Levensbericht van Hugo Pieter Vogel.
Aan de Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage, was het in de eerste
dagen van de maand October 1885 niet als gewoonlijk stil en rustig, maar rumoerig.
Iedereen was in de weer; men werkte niet in de daartoe aangewezen lokalen, maar
hield bijeenkomsten, waar met luide stemmen gesproken werd door mannelijke en
vrouwelijke leerlingen, soms door beiden te gelijk.
Men stelde vóór, stemde, kwam op de stemming terug, om weêr andere voorstellen
aan te hooren en, wist dikwijls niet, wat te besluiten.
Toen evenwel uit de oudsten eene commissie benoemd was, ontwikkelde zich uit
dien chaos een plan, en wie des avonds van den 15den October eene der zijzalen van
het Academiegebouw werd binnengeleid, kon moeielijk begrijpen dat die sombere
zaal gewoonlijk met kolossale teekentafels gevuld, voorzien van door groote kappen
gedekte gaslampen, als het ware door tooverslag herschapen
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was, in eene balzaal, die schitterend verlicht, met draperieën en wapenschilden
versierd, er zoo recht gezellig uitzag.
Men schatte de overwonnen moeielijkheden vooral niet gering. Onderlinge
inteekenlijsten verschaften geld voor deze gelegenheid, en met behulp der leeraren
verkreeg men de noodige toestemming van den Raad van bestuur, tot het houden
van een feest en het veranderen der gasleidingen, terwijl een enkel woord aan den
burgemeester der Hofstad, den Heer Mr. J.G. Patijn voldoende was, om werkvolk,
vlaggen, decoratiën en wat niet al te verkrijgen voor het 25-jarig Jubilé van den 2den
Directeur.
Toen dan ook de Jubilaris, H.P. Vogel, des avonds te 7 uur in de zaal werd geleid
door den Raad van bestuur en de leeraren, en de eerewijn de rondte deed, ging er
een daverend gejuich op en, niet zonder moeite kwam er eerst weder rust onder dat
jonge volk door het wenken met de hand, van den president van den Raad van bestuur,
Dr. L.R. Beijnen, die den Jubilaris hartelijk maar kort gelukwenschte met zijne
25-jarige ambtsvervulling, de hoop uitsprekend dat hij nog lang de vruchten zou
mogen plukken van zijn inspanning tot opvoering van het bouwkundig onderwijs,
dat zoo zeer ten goede komt aan alle vakken.
Men houde mij ten goede, dat ik niet alle toespraken in extenso mededeel, maar
slechts aanstip die voor de 's-Gravenhaagsche Afdeeling van de Maatschappij tot
bebevordering der bouwkunst. Het woord werd gevoerd door den Heer P.J.J. Morre,
leeraar aan de Polytechnische School te Delft; voor de Oud-leerlingen der Aca-
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demie door den Heer J.A. Mondt, architect te 's-Gravenhage, en voor de leerlingen
door een hunner commissarissen voor het feest, den Heer J.F. Ehnle, bouwkundig
opzichter.
Dat de toespraken ook vergezeld waren door meer stoffelijke bewijzen van
hoogachting, spreekt vanzelf. Prachtige bouwkundige plaatwerkeu van den Raad
van bestuur der Academie, eene pendule met de buste van J. van Campen, den
bouwmeester van het voormalig Stadhuis, thans Koninklijk Paleis te Amsterdam;
van de Oud-leerlingen, vergezeld van een paar groote gedreven vazen, de groote
gravure van Henriquel Dupont naar de zoogenaamde Hemicycle van Kunstenaars in
de Académie des Beaux-Arts te Parijs, door Paul de la Roche op den wand der
eerezaal geschilderd, keurig omlijst en vergezeld van een rijk in rood fluweel
gebonden album met de namen der leerlingen-schenkers, waarvan het titelblad door
een hunner, den mede-commissaris voor het feest, W.L. Bruckman, ontworpen en
met de pen geteekend was; dat alles vertoonde zich eerst toen door twee
dames-leerlingen, J.W.F. van Konijnenburg en E.K. de Groot, de draperie werd
weggeschoven, waarachter het geheel verscholen was, bekroond door een groot
geschilderd carton, waarop in gulden letters Vogel ter eere 1860-1885 prijkte.
Dat de aldus gevierde man zich gelukkig gevoelde door die welgemeende hulde,
hem gebracht te midden zijner vijf kinderen, spreekt van zelf; en toen dan ook na de
fanfares eene geregelder muziek zich deed hooren, opende hij het bal, dat tot
middernacht zóó levendig was, dat het eenige moeite kostte het jonge volkje te
beduiden dat aan alles een einde komt.
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Die feestavond van den 15den October zal dan ook wel bij allen in herinnering blijven,
te meer, omdat den 9den Januari daaraanvolgende alle deelnemers weder tegenwoordig
waren.
Het was echter thans niet een vroolijk huiselijk, maar een openbaar treurig feest
waartoe zij zich aanmeldden.
Alsof de natuur meê wilde doen, had zij alles met een zware lijkwa overdekt, maar
ondanks het gure, kille weder, stonden onder de kolonnade van het Academiegebouw,
waarboven de met rouwfloers omhulde vlag halverstok nederhing, aan het hoofd
harer medeleerlingen dezelfde twee jonge dames, om ook hare bloemkransen te
hechten bij alle andere waarmede een lijkwagen was overdekt.
Omringd van leeraren en leerlingen bewoog zich daarna de treurige stoet langzaam
door de met besneeuwden modder bedekte straten der stad, den weg nemend naar
Eik en Duinen.
Dezelfde vereenigingen, dezelfde sprekers traden vóór, maar thans ook waren er
anderen, die van heinde en ver kwamen om een laatsten afscheidsgroet te brengen
aan de groeve van H.P. Vogel, die ons na een kortstondige ziekte onverwachts
ontvallen was, en een leegte achterliet welke nog altijd door allen diep wordt gevoeld.
Geboren den 27sten November 1833 te Hooge Zwaluwe, waar zijn vader burgemeester
was, herinnerde Vogel zich nog gaarne zijne jongensjaren en zijne landelijke vermaken
als afwisseling van den studietijd, die, nadat hij de scholen doorloopen had, aan de
elementaire bouwkunde werd gewijd. Als eersten leidsman daarin had hij den architect
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W.H. Fromberg te Arnhem; later kwam hij als leerling bij den architect J.W. Schaap
te Leiden, die toen het onderwijs regelde van het bouwkundig Genootschap Mathesis
Scientiarum Genitrix.
Het was in dien tijd, dat hij, als antwoord op eene prijsvraag van de Maatschappij
tot bevordering der bouwkunst te Amsterdam, een ontwerp inzond voor een Militair
Wachthuis en hem de eerste bekroning ten deel viel.
In 1855 ging Vogel als opzichter naar Amsterdam, om den bouw te leiden van een
heerenhuis en magazijn, naar het ontwerp van den architect Molkenboer. Het was
de eerste schrede op praktisch gebied, na afloop waarvan hij tot 1857 te Amsterdam
bleef om zich door eigen studie verder te bekwamen.
Hier leefde hij op den besten voet met de jeugdige bouwkundigen der hoofdstad,
en was hij een der eersten die het voorbeeld gaf om gezamenlijk bouwkundige
vraagstukken te bespreken en daardoor gedachtenwisseling uit te lokken. Vanzelf
leidde dit tot het gevoelen der behoefte aan een eigen lokaal als punt van vereeniging,
en de oprichting van het Genootschap Architectura et Amicitia was er het gevolg
van.
Al den tijd van zijn verblijf te Amsterdam was hij een der invloedrijkste leden van
het bestuur en in de verslagen van het verhandelde over de jaren 1855, 1856 en 1857
komt zijn naam dikwijls voor als spreker op de samenkomsten en, als overwinnaar
in prijskampen.
In 1857 vertrok Vogel van Amsterdam, en, hervatte hij te Zaandam de praktijk
onder de leiding van den architect L.J. Immink.
Het maken van ontwerpen, het uitvoeren van plannen, en het toezicht bij den bouw
er van, was nu drie achter-
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eenvolgende jaren zijne taak, tot hij in 1860 benoemd werd tot Hoofdleeraar in de
Afdeeling Bouwkunst aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen te 's-Gravenhage.
Hoewel die Technische Wetenschappen, door de betere regeling der Burgerscholen,
weder van het programma der Academie verdwenen, vond Vogel daar een ruim veld
voor zijne werkzaamheid.
Hellenist in zijn hart, was hij niet zoo uitsluitend klassiek als zijne voorgangers waren
geweest. In den tijd van de Fransche omwenteling en het Keizerrijk had een
Romeinsch-Grieksche geest, gelijk men dien toen begreep, alles doortrokken, en de
invloed daarvan had zich over Europa uitgebreid. Doch daar spoorwegen, stoombooten
en photographie nog niet bestonden, was het natuurlijk dat, evenals in den
renaissancetijd, de bedoeling wel goed was, maar de kennis beperkt, want de echt
Grieksche bouwwerken leerde men eerst later kennen en opmeten. De toepassing
van hetgeen men klassiek noemde, was dikwijls minder gelukkig. Vogel echter stond
op de hoogte van hetgeen men in ónzen tijd van de klassieke bouwkunst weet.
In zijne lessen aan de Academie-leerlingen was Vogel dan ook de eerste die dáár
verkondigde, dat ieder volk der oudheid een eigenaardigen bouwstijl had, in harmonie
met het land en de omgeving, en waarvan de elementen, vooral die der meest
ontwikkelde volken, nog altijd dienen kunnen, zonder dat men ze daarom slaafs
behoeft na te apen.
Eene kunstreis met zijne vrienden, den architect L.J. Immink en J. van Gendt,
ingenieur, door de groote ste-
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den van Duitschland kwam aan dat onderwijs in de Geschiedenis der bouwstijlen
ten goede, waardoor de oude sleur langzamerhand verdween, en men van de leerlingen
weldra geheel andere projecten zag, die in niets meer geleken op de in de archieven
der Academie zorgvuldig bewaarde zoogenaamd Grieksche en Romeinsche
bouwvormen.
In 1870 werd Vogel 2de Directeur der instelling die zich steeds meer uitbreidde,
vooral toen door de wetten en examens voor het Middelbaar Onderwijs de gelegenheid
geopend werd aan mannelijke en vrouwelijke leerlingen zich daar te bekwamen ter
verkrijging der Acten M1 Handteekenen en MII Rechtlijnig teekenen.
Herhaalde malen tot examinator benoemd door de Regeering, was hij dan ook ten
volle op de hoogte van de eischen voor de perspectief in die beide Acten, en het
verdient vermelding, dat geen zijner leerlingen voor dat gedeelte van het examen
ooit werd afgewezen.
In 1861 als Hoofdleeraar der eerste Afdeeling, Handteekenen en Schilderen, in de
plaats tredend van den overleden J.E.J. van den Berg, had ik voor het eerst kennis
gemaakt met Vogel en zijne familie. Hij was na zijne benoeming aan de Academie
getrouwd met Mej. Elizabeth van der Boon, dochter van den Med. Doctor van dien
naam, gevestigd te Zaandam.
Al spoedig ging die kennismaking over in eene nauwere aansluiting; trouwens ons
dagelijksch samenzijn en bespreken van de belangen derzelfde inrichting; ons
samenzitten in examencommissiën voor het Middelbaar Onderwijs of voor de
eindexamens der Polytechnische School te Delft, ons samenreizen naar Parijs ter
gelegenheid der
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Internationale tentoonstelling in het jaar 1878, en naar Londen het daaropvolgende
jaar, het samenwerken vooral bij het ontwerpen van monumentale zaken, hadden
ons, ondanks zeer uiteenloopende denkwijzen in andere opzichten, zóó als het ware
vereenigd, dat wij op kunstgebied elkander volkomen verstonden.
Had ik toch sedert 1863 te worstelen gehad met een architect, en eene veel te groote
commissie, die geen van beiden de noodige kennis en talent bezaten om de
uitgeschreven prijsvraag, een Ontwerp te maken voor een monument, ter herinnering
aan het 50-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden, tot een goed einde te
brengen, maar in eindelooze intriges zich zoo volkomen verloren, dat de uitvoering
der bronzen groepen in handen werd gegeven aan een bekend industriëel, die van
beeldhouwkunst niet de minste kennis had, reeds te midden van dat geknoei kwam
in 1864 het monument ter gedachtenis aan den Hertog Bernhard van Saxen-Weimar
tot stand.
In alle stilte had Vogel daartoe verschillende ontwerpen gemaakt, toen hij mijne
hulp inriep en wij na ernstig onderzoek een dier ontwerpen nader bestudeerend, het
als teekening inzonden.
Als anekdote kan ik hierbij voegen dat ik eenige dagen na de inzending een
schrijven ontving van den burgemeester van 's-Gravenhage, Jhr. Mr. F.G.A. Gevers
Deynoot, die President was van den toenmaligen Raad van bestuur der Academie,
met verzoek den volgenden morgen een bezoek te willen brengen aan Z.E. Mr. J.J.
Rochussen, oud-Gouverneur-Generaal van Neêrlandsch Indië, en deze mij verzocht
lid te willen worden van de Jury over 28 ingekomen ontwerpen, wat ik natuurlijk

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1886

324
niet kon aannemen, op grond dat ik zelf tot de inzenders behoorde.
Gedurende de oprichting van dat gedenkteeken in het Voorhout te 's-Gravenhage,
had de expositie plaats der 27 ingezonden plannen voor een Paleis der Staten-Generaal
in de Groote Zaal (zoogen. Loterijzaal) op het Binnenhof. Tal van buitenlandsche
architecten van naam hadden daartoe projecten ingezonden, en wij vleiden ons dan
ook niet in aanmerking te kunnen komen, tot bij de uitspraak bekend werd dat de
Jury wel niet bekroond had, maar in zijn verslag aan de Regeering drie plannen
aanwees, om bij eventuëele uitvoering als uitgangspunten te dienen voor een nieuw
project.
Een der drie aan te koopen plannen was het onze, en wel op grond, dat dit project
en de versieringen vooral, volkomen Nederlandsche toestanden wedergaf.
Dat wij die eer van aankoop deelden met den bekenden Berlijnschen architect
Ludwig Lang, woog voor ons wel tegen eene bekroning op.
Omstreeks dien tijd werden de beenderen van de bij de verdediging der Citadel van
Antwerpen gesneuvelde Hollanders met militaire eer aan het Nederlandsch leger
overgegeven, en naar het Ginneken bij Breda gebracht om te rusten in de nabijheid
van het graf van hun Generaal David Hendrik Baron Chassé; en werden modellen
gevraagd voor een gedenkteekenen voor die dapperen.
Ook hier waren veel inzenders, waaronder de bekende beeldhouwer E. Lacomblé,
wiens keurig werk men evenwel om de te groote kosten, er aan verbonden, niet kon
uitvoeren. Bekroond werd een gedenknaald of obelisk, door Vogel ingezonden, en
deze dus ter uitvoering geroepen.
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Op de eerste bijeenkomst met de commissie van uitvoering werd hem door den
President, den Generaal Graaf van Limburg Styrum meêgedeeld, dat het zijns ondanks
was, dat tot de uitvoering van dien obelisk zou worden overgegaan, aangezien hij en
tal van andere militaire leden der commissie onder de inzendingen het oog hadden
op een model dat veel meer beantwoordde aan hunne wenschen en het doel dan die
eenvoudige obelisk.
Op de vraag van Vogel hoe dan dat model er uitzag, werd hem dit omschreven.
‘Maar dan is mijn naam geen van Styrum als wij dat niet uitvoeren,’ riep de
Generaal, toen hij vernam, dat ook dat model van Vogel was, en ook deze er de
voorkeur aan gaf.
Dit gedenkteeken is dan ook een zijner origineelste scheppingen. De vijfhoek der
Citadel maakt er den grondslag van uit met zijne uitspringende en streng geprofileerde
bastions, wier toppunten eindigen in kanonkogels, waaruit zijdelings vijf geslepen
vlakken oprijzen die in gulden letters de namen dragen van de gesneuvelden. Hunne
beenderen rusten dus onder de met dezelfde namen der oprichters Alva, Toledo,
Pacheco enz. prijkende bastions, in welker verdediging zij eervol waren gevallen.
Het geheel, gekroond door een domkoepel met frontons waarin bronzen
immortellenkransen prijken, draagt den stempel van een somber militair
grafmonument en niets verwonderde mij dan ook meer dan te zien, dat bij de plechtige
inwijding er van door Z.M. den Koning en Prins Alexander der Nederlanden, omringd
door tal van Hoofdofficieren van het leger, Vogel dat van nabij mocht aanzien, maar
niet aan den Koning werd voorgesteld; een verzuim dat later door het eene
commissielid op het ander werd geworpen.
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Nu eens was Vogel de eerste, dan weder de tweede, al naar gelang de gevraagde
monumenten eene meer bouw- of beeldhouwkundige strekking hadden, wanneer wij
die plannen te samen bestudeerden en bespraken, en die samenwerking was zoo
volkomen mogelijk. Vogel was meêgaand en humaan voor anderen, maar voor
zichzelf streng en niet spoedig voldaan. Een met zorg afgewerkt en ten volle
goedgekeurd model werd altijd nog weder op grooter schaal onder handen genomen
en, met dezelfde zorg bestudeerd alsof het pas begonnen was. Zijn zeer juiste stelregel
was deze, dat de vormen in het klein met een enkelen oogopslag kunnen worden
overzien, maar zich geheel anders vertoonen als zij tienmaal grooter en dus ook
tienmaal hooger worden aangebracht, en rusteloos was dan ook zijn streven om dat
verlangde effect althans bij benadering te leeren kennen. Zooals het gewoonlijk gaat,
werd de verbetering gevonden in vereenvoudiging. In tegenstelling met de latere
zucht om alles met grillige fantasiekoppen, blokjes en nog grilliger krullen en consoles
te overladen, zocht hij de reinheid en schoonheid hoofdzakelijk in de juiste verdeeling
der hoofdpartijen en, in een schaars aangebrachte, maar keurige ornamentatie,
overtuigd als hij was, dat weelderigheid wel het bewijs levert dat men veel geld weet
te verkwisten, maar niet dat men de uit haren aard gestrenge en deftige bouwkunst
begrijpt.
Opmerkelijk was zijn studeeren op het architectonisch gedeelte van het monument
ter herinnering aan het beleg en ontzet der stad Leiden, opgericht in 1884.
Zijn dikwijls geuite vrees, toen tegen onzen zin door het Gemeentebestuur der
stad, de zoogenaamde Ruïne bij het Rapenburg werd aangewezen als plaats van
oprichting,
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dat dit monument te midden van dat groote holliggend veld een steenklomp zou
schijnen, zette hem aan om steeds scherper te profileeren en het vooral rijzig te
maken; het gevolg daarvan was, dat het dan ook een meter hooger is geworden, dan
oorspronkelijk de bedoeling was, en toen zijn vroegere leermeester, de
Gemeentearchitect Schaap, die belast was met het maken der fundeering hem
meêdeelde, dat hij meende wel te doen met den grondslag van het monument ook
een meter boven den beganen grond te doen beginnen, werd dit gretig beaamd, en,
niemand gelukkiger dan hij, toen bij het langzaam opstapelen van den bouw, zijne
vrees verdween; dan moest ik meê, er was niets aan te doen; alléén zoo gelukkig te
zijn, dat ging niet aan.
Onder de openbare gebouwen, ontworpen en uitgevoerd door Vogel, komt zeer zeker
aan de Stallen des Konings eene eerste plaats toe.
De moeielijkheden waren hier zeer eigenaardig. Het gebouw was een geschenk
van het Nederlandsche Volk, en, als zoodanig gedecreteerd door de Tweede Kamer
tot een zeker bedrag, en Vogel had dus te doen met den Minister Gleichman als
uitvoerder van dat decreet aan de eene zijde. Maar aan de andere zijde had eene
commissie, benoemd door Z.M. den Koning hare eischen, welke niet altijd in
overeenstemming waren met de bedoelingen der gevers. De daaruit buiten zijne
schuld ontstane moeielijkheden werden evenwel veel verzacht door de welwillende
houding van den Minister, en door de herhaalde goedkeuringen die hij meermalen
van Z.M. den Koning in persoon ontving.
Dit groote werk zou door een ander gevolgd zijn; hem toch werd het ontwerpen
opgedragen van een gebouw
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voor het Ministerie van Justitie, maar helaas! de daarvoor benoodigde plannen waren
gereed toen het bestuur veranderde.
De Heer Mr. J. Heemskerk Az. trad als hoofd op van een nieuw Ministerie, en een
strijd ontstond tusschen Vogel en den nieuwbenoemden referendaris voor de Afdeeling
VI.
Deze wilde een gebouw met den ingang in den rond te maken hoek. De ander betoogde
en te recht, dat men dit soms deed voor een winkelhuis, maar nooit aan publieke
gebouwen van dien rang en ernst.
De strijd eindigde zooals te voorzien was. Vogel werd ontslagen, en de referendaris
kon zijne plannen ten uitvoer leggen.
Benoemd om in besloten wedstrijd plannen te maken voor een Rijksmuseum te
Amsterdam, had Vogel den tijd niet om lang over de vorige teleurstelling te denken.
Zijne concurrenten waren de architect des Konings Eberson, en P.J.H. Cuypers,
architect te Amsterdam. Aan het ontwerp van Vogel werd de tweede plaats toegekend
en aan Cuypers, als eerst bekroonde, de uitvoering opgedragen.
Ook hier ging de zaak vreemd toe. De prijsvraag schreef duidelijk vóór, ‘dat dit
gebouw moest worden ontworpen en gebouwd in een stijl, in harmonie met onze
groote 17de-eeuwsche schllderschool.’ Maar wie met mij de plechtige inwijding den
13den Juli 1885 heeft bijgewoond, zal moeten erkennen, dat de strijd tusschen den
stijl van dat gebouw en onze 17de-eeuwsche meesterstukken zoo sterk mogelijk is,
en de bouwmeester in plaats van zich aan het programma te houden, hoogst moeielijk
er nog verder van had kunnen afwijken dan hij gedaan heeft.
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De verandering van den schouwburg te Utrecht, en de nieuwe schouwburg te
Groningen werden door Vogel in vereeniging met den architect F.W. van Gendt JGz.
te Arnhem ontworpen en uitgevoerd, terwijl de Sophiastichting te Scheveningen, de
bank ter nagedachtenis van J.J. Cremer in de Scheveningsche boschjes, de inwendige
verbouwing van Rusthof, het buitenverblijf van Prinses Marianne der Nederlanden
te Voorburg, en tal van particuliere woonhuizen, waaronder een tegenover de stallen
des Konings, en een aan de andere zijde op de Veenlaan, de aandacht verdienen, en
als zoovele bewijzen mogen gelden van zijne werkzaamheid op praktisch gebied.
Moeielijker is het met juistheid aan te geven welke zijne geschriften zijn. Slechts
zelden trad Vogel openlijk op, bijv. in zoogenaamde wandelingen door de stad, met
beoordeelingen van nieuw aangebouwde werken.
In den regel deed hij dat niet, dan alleen, als hij iets goeds te zeggen vond, want
meermalen beklaagde hij zich, dat er bij onze publicisten zooveel over theater en
muziek, schilder-en beeldhouwkunst, harddraverij en zelfs schaatsenrijderij, maar
nooit of hoogst zelden over bouwkunst geschreven werd.
Naar aanleiding van publieke besprekingen hetzij in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, hetzij elders over onderwijs of over bouwwerken, greep hij echter
naar de pen, en schreef hij bladzijden vol, die meestal werden opgenomen in de
hoofdkolommen onzer voornaamste dagbladen, als kwamen zij van de redactie, en
slechts zeer weinigen waren in het geheim.
Zijne bekende geschriften zijn: een zeer nuttig boek
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over schoone bouwkunst, uitgegeven door Brinkman in het jaar 1872, en een werk
met een 20-tal groote platen, ter verklaring van den Griekschen bouwstijl.
Dat een man met die uitgebreide, meer dan gewone kennis, tal van leerlingen heeft
gevormd, die voor den strijd om het leven goed zijn toegerust, en ook goed slagen
in hun vak, spreekt vanzelf. Zijn opgewekt en welwillend karakter maakte dat zijne
vroegere leeraren en zijne leerlingen zijne vrienden werden. Het was dan ook bij de
laatstgenoemden niet dankbaarheid voor genoten onderricht alleen, die dien band
sterker maakte; met raad en daad bleef hij allen helpen waar dat noodig was, en, met
rechtmatigen trots wees hij altijd op zijne leerlingen, die, langzamerhand
voortbouwend op zijne lessen, zich wisten te ontwikkelen en den kring hunner
denkbeelden uit te breiden.
Onder zijne vakgenooten had hij dan ook niet dan vrienden, en waar het er op
aankwam iets tot stand te brengen, werd hij tot lid van commissiën, en allicht tot
president benoemd, overtuigd als men was, dat hij alle verschillen in opinie met
juistheid wegen en partijdige geestdrijverij weren zou.
Van het genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam was hij medeoprichter
en Eerelid; hij was tijdens zijn verblijf aldaar lid van het bestuur der Maatschappij
tot bevordering der bouwkunst; later was hij voorzitter der te 's-Gravenhage gevestigde
Afdeeling dier Maatschappij, lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en lid
van de Maatschappij van Letterkunde te Leiden.
Al die vereenigingen verliezen, in den in vollen bloei
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hun ontvallen 52-jarigen medewerker, een wakkeren strijder voor al wat goed en
schoon is, die zonder omwegen recht op zijn doel afging, en zich daardoor de achting
en vriendschap waardig maakte van allen die deze meer en meer zeldzame deugden
op prijs wisten te stellen.
Het diepst wordt echter dat verlies gevoeld aan de instelling waaraan een groot deel
van zijn leven gewijd was. Zeer zeker zijn er onder onze architecten talentvolle
mannen aan te wijzen, maar voor Vogel een waardig plaatsvervanger te vinden, ligt
daarom nog niet zoo voor de hand.
In den regel toch zijn de ouderen in jaren reeds gegevestigd, en hebben de jongeren
in een tijdperk waarin geen sprake is van hervorming, geen gezag genoeg, aangezien
zij noch van theoretische, noch van praktische kennis die blijken hebben kunnen
geven, die hen onvoorwaardelijk boven hunne leerlingen doen staan.
De door den woordvoerder zijner oud-leerlingen, den Heer J.A. Mondt,
uitgesproken gedachte, een eenvoudig gedenkteeken op te richten op zijn graf, heeft
reeds een begin van uitvoering gekregen.
32 plannen werden ingezonden op de door de Afdeeling 's-Gravenhage der
Maatschappij van Bouwkunst uitgeschreven prijsvraag.
Moge de spoedige oprichting er van het bewijs leveren, dat het aantal zijner vereerders
groot, en het dus niet mijne vriendschappelijke herinnering alleen is, die mij deze
regelen te zijner gedachtenis ingaf.
's-Gravenhage, Mei 1886. J. PH. KOELMAN.
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Levensbericht van Jacob Diederik Baron van Hoëvell.
Jacob Diederik Baron van Hoëvell (28 Jan. 1814 - 11 Dec. 1885) werd te Amersfoort
geboren uit Gerrit Willem Wolter Carel Baron van Hoëvell en Emerence Luthera
Isabella Baronesse van de Capelle. Na een kort verblijf te Delfzijl, waar hij de lagere
school van G. van Dalen bezocht, verhuisde hij naar Groningen, de plaats zijner
verdere opvoeding en studiën. In Sept. '28 onder het rectoraat van Schneither als
leerling der 4e klasse der Latijnsche School ingeschreven, werd hij in 1832 na eene
voordracht: ‘De Solone Atheniensi’ tot de Academische lessen bevorderd. Den 23en
Nov. van dat jaar sloot hij zich aan bij de Vrijwillige Flankeurs-Compagnie Groninger
en Franeker Studenten, te laat evenwel om mede uit te trekken. Den 14en Juni 1839
bekwam hij paspoort. Hij studeerde in de
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letteren en de rechten1, en noemde zich bij voorkeur leerling van P. van Limburg
Brouwer en C. Star Numan, onder wier leiding hij den 27sten Juni 1840 eene dubbele
promotie vierde. De dissertatiën, nauw samenhangend, waren getiteld, voor de
letterkundige faculteit: Disquisitio Inauguralis de Xenophontis Philosophia. Pars
Prior, Xenophontis de rebus divinus et moralibus sententiam exhibens - voor de
rechtsgeleerde: Pars Altera, Xenophontis de rebus politicis sententiam exhibens.2
Van zijne academische loopbaan getuigt van Limburg Brouwer in een brief d.d. 26
Maart '42 aan Curatoren der Lat. School te Nijmegen, waar van Hoëvell naar het
rectoraat dong: (hij) ‘heeft aan deze Academie zijne studiën met roem volbragt,
steeds tot de beste en braafste studenten behoord, en van zijne studiën een uitmuntend
bewijs afgelegd door zijne beide welgeschrevene en doorwrochte Dissertatiën.’ Prof.
Lulofs had van hem reeds eenige jaren te voren getuigd dat hij blijk had gegeven
‘van veel bekwaamheid en eene zeer fraaije uiterlijke voordragt’. Man van het woord
is van Hoëvell steeds gebleven.
In 1838 werd hij praeceptor aan de 5e der klasse L.S. te Groningen en vond zijn
rector Schneither als ambtgenoot terug; in 1843 werd hij bevorderd tot 2en praeceptor.
Ten gevolge van zijne benoeming tot rector aan de L.S. te Dordrecht in 1846, verliet
hij Groningen met eervol ontslag, en bleef tot zijn dood in de oude Gravenstad, waar
hij al het lief en leed des levens ondervond. De heugenis zal daar lang nog blijven
aan den vriendelijken grijsaard, die zoo glansrijk den raad zijns lievelingsdich-

1
2

Litt. Cand 14 Jan. 1834; jur. Cand. 29 April 1836.
Groningae apud J.B. Wolters, Bibliopolam.
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ers in beoefening bracht: aequam .… rebus in arduis servare mentem. Dat zijne
leerlingen van hem hielden en de gemeente zijne werkzaamheid op prijs stelde,
bewezen de herdenkingsdagen, door hem gevierd.
De L.S. te Dordrecht werd gymnasium in 1853, het gymnasium weer Lat. School
in 1865, de L.S. weer gymnasium in 1879: steeds bleef van Hoëvell het hoofd, tot
de gemeenteraad hem den 2en Juli '81, onder genot van pensioen, eervol ontsloeg. In
1851 had hij gezeten in het z.g. Staatsexamen; in '55 werd hij lid der Comm. tot
Examineeren van Varenslieden te Dordrecht en bleef dat tot de opheffing; in 1861
werd hij opgenomen onder de leden der Maatschappij van Letterkunde te Leiden.
Jaren lang was hij in zijne woonplaats een steun van het genootschap Diversa Sed
Una, waar hij om zijne bijdragen en om zijne persoonlijkheid op hoogen prijs werd
geschat.1
Uit zijn eerste huwelijk (8 April 1843) met de Groning-

1

Geschreven of bewerkt zijn door Mr. J.D. Baron van Hoëvell:
Het schoolleven of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der
schooljaren, voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden
zoon. Groningen, 1841.
Tregder, Schets der Grieksche en Romeinsche Letterkunde. Naar het Deensch. Groningen,
1851.
Lübker, Classisch Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, naar het ‘Reallexicon des
Classischen Alterthums’ vertaald en bewerkt. Dordrecht, 1858.
Beschouwingen over het stedelijk Gymnasium van Dordrecht. Dordrecht, 1861.
Kort Overzicht der Alg. Gesch. in tijdsorde bewerkt voor eerstbeginnenden. Zalt-Bommel,
1861.
Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek. Dordrecht, 1874. Hiervan verscheen een 2e druk.
Bij zijn overlijden liet van Hoëvell in handschrift na: Nederlandsch-Grieksch Woordenboek.
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sche Cornelia Francisca Trip1 werden acht kinderen geboren, waarvan nu nog zeven
in leven zijn; het tweede (30 Maart 1864) met Jacqueline Agathe Lenting2 bleef
kinderloos.
Dordrecht, April 1886. Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE.

1
2

dochter van Berent Trip en Maria Aletta Louise van de Lande.
dochter van den Groningschen Hoogleeraar Johannes Lenting en Anna Luthera Elizabeth
Baronesse van Haersolte.
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Levensschets van Jan van der Veen Az.
Op vijfenzeventigjarigen leeftijd overleed te Hoogeveen den 31 October 1885 een
verdienstelijk burger en medelid onzer Maatschappij, nl. de heer Jan van der Veen
Az.
Geboren den 6 Mei 1810 te Wier (prov. Friesland) uit het huwelijk van Albert van
der Veen en Hijlcke van der Tuuk, kwam hij in 1829 met zijn vader te Hoogeveen
wonen wegens de beroeping van zijn vader tot predikant aldaar. Toen kort daarop
de opstand in België uitbrak, behoorde van der Veen onder de eersten, die zich als
vrijwilligers aangaven, waarna hij bij de Drentsche schutterij werd ingelijfd. Als 1e
luitenant verkreeg hij later het eervol ontslag uit den krijgsdienst.
Den 5 Mei 1842 huwde hij te Ruinen met Gertruida Ansingh.
In 1839 werd van der Veen benoemd tot griffier bij het kantongerecht te
Hoogeveen, welke betrekking hij met zeldzame nauwgezetheid bleef waarnemen tot
1877; en in 1857 tot schoolopziener, hetgeen hij bleef tot 1 Juli 1885.
De belangen van de Ned. Hervormde kerk werden door van der Veen trouw
bevorderd in zijne hoedanig-
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heid van lid van het Prov. kerkbestuur van Drente en van de Synode, welke beide
betrekkingen hij gedurende vele jaren met ijver waarnam.
Allen, die met van der Veen in een zijner ambtelijke betrekkingen in aanraking
kwamen, prijzen als om strijd 's mans welwillendheid en voorkomendheid, terwijl
al hetgeen hij te Hoogeveen ten nutte der zamenleving heeft gedaan hem in hooge
mate de achting en vriendschap zijner medeburgers deed verwerven. Zijne vele
vrienden uit elken stand der maatschappij, verliezen dan ook veel in hem, terwijl hij
eene leegte in hun hart achterlaat die ter nauwernood kan worden aangevuld.
Van vele vereenigingen was van der Veen oprichter, bestuurder of lid. Deze alle
hier op te noemen, zou waarschijnlijk te veel plaatsruimte vergen, maar toch mogen
wij niet stilzwijgend voorbijgaan zijn lidmaatschap van het bestuur van het Prov.
Museum van oudheden in Drenthe, terwijl de van dat bestuur uitgaande Nieuwe
Drentsche Volksalmanak menige bijdrage van hem bevat, evenals bijna alle
jaargangen van den ouden Drentschen Volksalmanak verrijkt zijn met eene bijdrage
van zijne hand. Ook het departement van 't Nut van 't Algemeen te Hoogeveen heeft
groote verplichtingen aan van der Veen, daar het aan hem zijn ontstaan heeft te
danken. Trots de vele tegenwerking, die de denkbeelden en de richting dier
maatschappij te Hoogeveen hadden te verduren, riep van der Veen met een zijner
vrienden in het laatst van het jaar 1835 de eerste voorloopige vergadering tot
oprichting van dat departement bijeen, en dikwijls uitte van der Veen in zijne laatste
levensdagen den wensch de aanstaande herdenking van het vijftigjarig bestaan van
het door hem opgericht departement (welke in December 1885 heeft plaats gehad)
bij te wonen.
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Vereenigingen tot ontwikkeling en hulp van zijne medemenschen vonden in van der
Veen steeds een warm voorstander en medewerker.
Niet het minst is van der Veen ook buiten zijne naaste omgeving als letterkundige
bekend. Menig letterkundig tijdschrift telde hem onder zijne medewerkers. Als
dichter, novellist en geschiedschrijver heeft hij ons vele voortbrengselen van zijn
geest nagelaten. Wegens zijne verdiensten op dit gebied werd hij tot lid onzer
Maatschappij en tot buitengewoon lid van het Friesch Genootschap benoemd.
Van hem zag het licht in poëzie: De Roover, een Drentsch verhaal (anoniem),
Koevorden 1838; Welkomsgroet aan de bezoekers van Drenthe bij gelegenheid van
het 20ste Nederl. Landhuishoudkundig Congres te Assen, Assen; Nachtlichtjes, Rijmen,
rakende vraagpunten van den dag (pseudoniem Frisius), Groningen 1865; 1815
Waterloo, 1865, twee liederen voor Drenthe, Hoogeveen 1865; Liedjes om te zingen
bij de feestelijke opening van den Drentschen spoorweg, Assen 1870; 1572-1672,
feestliedjes voor 1872, Assen 1872; Bij 's Konings komst te Hoogeveen, Hoogeveen
1873.
In proza verscheen van hem: Iets over oom Thomas (pseudoniem Paul Bodestaf),
Utrecht 1842; Meester Paul, Waarheid en verbeelding (door den schrijver van: Iets
over oom Thomas), Groningen 1844; Drentsch Mozaïk, 2 stukjes, Groningen 1844
- 48; Paul's verblijf op den Sperwerhorst, een romantisch verhaal, Groningen 1847;
Een paar vertellingen, Meppel 1849; De laatste bewoners van Lijcklamastate
(pseudoniem Frisius), Heerenveen 1852; Voor zestig jaren, een Drentsch verhaal,
Sneek 1855; Remonstranten en Contra-Remonstranten, 2 dln., Sneek 1858; O, wat
mooie sprookjes, een 5-tal uit de oude
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doos met platen, (anoniem), 's-Hage; Oranje boven, een bladzijde uit de Drentsche
geschiedenis (Leeskabinet, 1864); In den geest van vader Nieuwold, novelle, 's-Hage
1864; Wat ik in 1848 zag en hoorde (Leeskabinet 1864); Eene Drentsche moeder uit
de 16de eeuw (1518), Dramatische schetsen, Assen 1868; Schreit het niet ten hemel?
eene novelle (pseudoniem Frisius), Assen 1870: Veertig jaar geleden, herrinneringen
uit het Drentsche schuttersleven 1830 - '34, met portret des auteurs, Assen 1870; Een
koning onder de denkers (Baruch Spinoza) Leeskabinet, 1870; Een Nederlandsche
schoolmeester in 1672, Assen 1872; Een en ander over de gemeente Hoogeveen,
met kaart, Assen 1873; Een handvol uien met nog 't een en ander er bij (pseudoniem
Frisius), Kampen 1864; Nieuw Drentsch Mozaïk, 1878; kort daarop: Drenthe 40
jaren geleden, een werk waarin hij menige wetenswaardige bijzonderheid in
aangenamen vorm heeft medegedeeld; Douwe Osinga en zijn gezelschap of
herinneringen aan de historische tentoonstelling van Friesland; in 1880: vrouw
Lijsbeth's pleegkind; in 1884: Antiek en modern. Voorts nog verspreide versjes en
novellen in Erato, Vergeet mij niet, Aurora, Castalia, de Tijdspiegel, Europa, het
Leeskabinet, de Vaderlandsche Letteroefeningen, Lectuur voor de huiskamer enz.
Het behoort tot een van de groote verdiensten van van der Veen, dat hij het
Drentsche volkskarakter en volksleven meesterlijk wist te schetsen, hij evenaarde
daarin Lesturgeon en van Schaick.
Ik meen hiermede voldaan te hebben aan het verzoek, door het bestuur onzer
maatschappij bij brief van 15 Febr. j.l. tot mij gericht.
Assen, Juni 1886. OLDENHUIS GRATAMA.
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Levensbericht van Jhr. J.F.L. Coenen van 's Gravesloot.
Tot de ijverige beoefenaars van de geschiedkundige wetenschappen in het algemeen,
en van de geslacht- en wapenkunde in het bijzonder, behoorde Jhr. Jan François
Leonard Coenen van 's Gravesloot, die den 28 December 1885 door den dood aan
zijne betrekkingen en vrienden ontrukt werd. Den 20 December 1817 geboren uit
een oud-adellijk Brabantsch geslacht, waarvan reeds sinds het jaar 1254 leden vermeld
worden, en welks geregelde stamlijst begint met Jan Coenen Arnoutszoon, schepen
te 's-Hertogenbosch in 1350, werd hij bij Koninklijk besluit van 21 Maart 1841 erkend
tot den Nederlandschen adel te behooren en kreeg hij op grond daarvan den 1 Juni
1847 zitting in de Ridderschap van Utrecht, van welk college hij tot aan de opheffing
op 29 Mei 1880 lid bleef. Hij trad den 22 Augustus 1849 te 's Gravenhage in den
echt met Jonkvrouw Charlotta Ludovica Theodora von Pestel, die hem overleeft.
Zijn vader, Mr. Jacob Diederik Coe-
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nen, heer van 's Gravesloot, eerst lid van den raad van Utrecht en daarna thesaurier
dier stad, had uit zijn huwelijk met Sara Johanna Balthazarina van der Upwich vijf
kinderen, van welke Jan François Leonard het derde was.
Van jongs af wijdde hij zich aan het dienstvak der belastingen, waarbij hij volhardde
totdat hij met ingang van 1 November 1880 zijn eervol ontslag verkreeg. Hij was
toen sedert 1872 ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Leiden, na
sinds 1842 controleur der directe belastingen en accijnsen te Amersfoort te zijn
geweest en sinds 1869 diezelfde betrekking te Groningen vervuld te hebben. Andere
publieke ambten zijn niet door hem bekleed, doch het is te begrijpen dat aan een man
in zijne positie en van zijne kundigheden, maar bovenal van zijn minzaam en
voorkomend karakter, verschillende eereposten werden opgedragen. Zoo zag hij zich
tijdens zijn verblijf te Amersfoort spoedig in het bestuur van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen verkozen en in het college van regenten over het huis van arrest
benoemd. Voorts werd hij heemraad bij het college over de rivier de Eem. Als lid
van het college van de Malen in de gemeente Hoogland nabij Amersfoort stelde hij
uit de archieven van dat maalschap eene beschrijving op, die thans in het stedelijk
archief van Amersfoort berust en waarvan het historisch gedeelte, dat met den oudsten
tijd der ‘malen’ of ‘maalschappen’ begint en tot in het midden van deze eeuw
voortloopt, in den Amersfoortschen Almanak voor 1870 is geplaatst. Dit stuk, dat,
nu de verdeeling der markegronden opnieuw aan de orde is, een herdruk in een aan
de geschiedenis gewijd tijdschrift zou verdienen, is voor de kennis van den aard en
de inrichting der malen van veel belang.
Reeds te Amersfoort was Coenen lid van de districts-
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commissie voor den gewapenden dienst in de Nederlanden, evenals later te Leiden.
Aldaar koos men hem ook tot lid van het bestuur van het Invalidenhuis, belastte hij
zich met het correspondentschap van het Doofstommen-instituut te Groningen en
had hij geruimen tijd zitting in het financiëel bestuur over de kerken en godshuizen.
De genootschappen, die hem hun lidmaatschap aanboden, waren de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, het Historisch Genootschap te Utrecht,
het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant en
het genealogisch-heraldisch genootschap de Nederlandsche Leeuw te 's-Gravenhage.
De vereeniging de Nederlandsche Heraut, mede in de residentie, benoemde hem tot
correspondeerend lid.
Bij notarieele acte van 19 Januari 1860 was hij aangewezen als mede-administrateur
van de Stevens-fundatie te Utrecht, eene stichting van wijlen den notaris Stevens,
bestaande uit 50 vrije woningen voor nijvere handwerkslieden. Eerst toen hij zich
na zijn eervol ontslag uit 's Rijks dienst te Utrecht vestigde kon hij in werkelijke
functie treden, hetgeen den 23 Mei 1881 geschiedde.
Vroegtijdig was hij begonnen met het verzamelen, en ofschoon hij zich daarbij
met geene angstvallige financiëele berekeningen behoefde op te houden, trof hij toch
in den beginne een voor verzamelaars gelukkigen tijd en verkreeg hij menige
belangrijke aanwinst voor een prijs, die in den tegenwoordigen tijd van jacht op
antiquiteiten en zeldzaamheden misschien het tiendubbele zou bedragen. Hij bleef
zijn geheele leven aan het opkoopen en inteekenen en vormde aldus eene uitstekende
collectie, die niet onder den hamer zal komen, maar in haar geheel bijeen blijft.
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Die bibliotheek, op welke wij hieronder nog terugkomen, strekte in de eerste plaats
voor zijne eigene studiën, maar in de tweede plaats ook met vrijgevigheid voor die
van anderen, want het was hem een genoegen hulp te bewijzen, en schrijver dezes
o.a. erkent met dankbaarheid die menigmaal van hem te hebben ondervonden. Zelf
heeft hij, hetzij door ambtsbezigheden belemmerd, hetzij door te groote
bescheidenheid weerhouden, weinig geschreven, hoewel zijne verzamelingen hem
daartoe overvloedige aanleiding hadden kunnen verschaffen. Men heeft van zijne
hand in de Nederlandsche Heraut, jaargang 1885, een opstel over het Familiegraf
van Oldenbarneveld te Amersfoort, waarin hij opgeeft om welke redenen hij meent,
dat het lijk van dien staatsman, aanvankelijk in de Hofkapel te 's-Gravenhage bijgezet,
later (gedurende het stadhouderlooze tijdperk) in stilte naar Amersfoort vervoerd en
daar in het oude familiegraf ter aarde besteld zal zijn. Daarmede achtte hij echter dit
duistere punt nog niet volkomen opgehelderd, ofschoon zijne bibliotheek zeer vele
en belangrijke gegevens omtrent Oldenbarneveld bevatte.
De Heraldieke Bibliotheek, jaargang 1874, bevat van hem eene genealogie van
het geslacht de Veer, waartoe Gerrit de Veer behoorde, die aan den tocht van
Heemskerk en Barends naar Nova Zembla deel nam, de overwintering medemaakte
en beschreef, en tot de twaalf mannen behoorde, die op 1 November 1597 te
Amsterdam terugkeerden van dien rampspoedigen tocht. Gerrit de Veer, tot nog toe
als een gewoon schepeling beschouwd, was een jongere broeder van Albert of Ellert
de Veer, pensionaris van Amsterdam ten tijde van die stoute onderneming in de
ijsgewesten. Zij waren afstammelingen van een oud-Hollandsch magistraatsgeslacht.
‘In mijn
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familie-archief,’ teekent Coenen aan, ‘bevinden zich de papieren, aanstellingen,
commissiën, diploma's, leenbrieven, testamenten enz. van het geslacht de Veer, welke
na het overlijden ab intestato van den laatsten mannelijken telg, Pieter de Veer, heer
in Calantsoog, op den 13 April 1764 te 's-Gravenhage, met de verzameling portretten
van dit geslacht in mijne familie zijn overgegaan.’
In de Heraldieke Bibliotheek van 1875 gaf hij een verslag (dat alle heraldisten
veel uitgebreider zouden gewenscht hebben) van een in zijne bibliotheek aanwezig
en uit die van Jacobus Koning herkomstig geteekend en gekleurd wapenboek op
perkament, vervaardigd door den wapenkoning ‘Beyeren’, zooals zijn ambtstitel
was, maar van zich zelven geheeten Claes Heynenzoon. Het beeldt de wapens af van
de hoogere en lagere edelen die deelgenomen hadden aan de tournooien te Compiègne
in 1238, te Mons (Bergen in Henegouwen) in 1310 en te Kuinre in 1396, alsmede
die der edelen bij het beleg van Gorinchem in 1412. De vervaardiger maakt zich zelf
kenbaar aan het slot: Explicit iste liber per manus Beijeren, quondam gelre armorum
regis de ruris. Die woorden ‘de ruris’ waren Coenen niet duidelijk en ook anderen
konden hem geen licht geven, totdat de geleerde verhandeling van Mr. S. Muller Fz.,
getiteld die Hollantsche Cronike van den Heraut (want onze ‘Beyeren’ had ook eene
kroniek geschreven, die zelfs door Balthazar Huydecoper bij zijne uitgave van Melis
Stoke gebruikt is), geplaatst in de Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde (1882, II, blz. 1 en volgg.), aan het licht bracht, dat met ‘ruris’ (aan
het eind der Cronike ook geschreven ruyris) gedoeld werd op de Ruwieren (in het
Fransch Ruyers), benaming der bewoners van de oevers der Roer, het Geldersche
Overkwartier met Roermond tot hoofdstad.
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‘Beyeren’ schijnt dus te zeggen, dat hij vroeger wapenkoning der Ruwieren is geweest
met den titel van ‘Gelre’, iets dat tot veel vragen aanleiding kan geven en dan ook
door den heer Muller besproken wordt, doch hier niet ter zake doet.
Dit wapenboek in Coenen's collectie behoort tot de oudste heraldische
gedenkstukken, want ofschoon het veel jonger is dan de beroemde Engelsche
wapenrollen, die omstreeks 1250 beginnen (de rol van Caerlaverock, de rol van
Falkirk, de rol van Calais, enz.), jonger dan de Zurichsche wapenrol die men kort na
1280 vervaardigd acht, is het werk van ‘Beyeren’, die in 1415 stierf, veel ouder dan
het wapenboek van Grünenberg (voor weinige jaren met zooveel pracht in Duitschland
uitgegeven) dat eerst van 1483 dagteekent, en meer dan eene eeuw ouder dan de niet
minder vermaarde wapenrol van Constans.
Voor een kenner is die hooge oudheid dadelijk zichtbaar. De barenstelen loopen
uit in de zijranden van het schild en dragen rechte hangers, de leeuwen vertoonen
naar binnen omgeslagen staarten en hebben sterk geaccentueerde klauwen, de spelling
der namen is in den oudsten vorm.
‘Beyeren’ had nog een ander, grooter wapenboek geteekend, loopende van 1334
tot 1372 en bekend als het ‘Wapenboeck van Gelre’ (want gelijk men hierboven
heeft gezien was ‘Gelre’ zijn vroegere titel als wapenkoning). Dat werk, berustende
in de Bibliothèque de Bourgogne te Brussel, zouden wij niet vermeld hebben, daar
het buiten het bestek van dit levensbericht valt, ware het niet dat de Parijsche schilder
Victor Bouton (die het thans in facsimile uitgeeft tegen het prijsje van 2000 francs
per exemplaar), in 1880 opzettelijk naar Leiden was gekomen, om, in verband
daarmede, het boek in de collectie
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Coenen te raadplegen, terwijl de heer Jean van Malderghem, die in 1870 in zijn werk
la Bataille de Staveren het in Gelre's ‘Wapenboeck’ voorkomende gedicht op dien
slag met de daarbij behoorende wapens had afgedrukt, zich in September 1885 vijf
dagen bezig hield met het maken van aanteekeningen uit en over Coenen's codex,
ten behoeve van een werk dat hij nader over dit onderwerp wil uitgeven. Uit een en
ander blijkt wel, dat men hier met een manuscript van onbetwistbare waardij te doen
heeft, dat in hooge mate de belangstelling der deskundigen heeft opgewekt.
Coenen's uitgebreide bibliotheek is vooral eene historische bibliotheek en daarin
staan weder, overeenkomstig de studie zijner voorkeur, de geslacht- en wapenkunde
bovenaan. Op dit gebied is nagenoeg alles aanwezig1 wat een heraldicus in billijkheid
kan verwachten er te zullen vinden, niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere
landen, en daaronder zijn zeer schaars voorkomende werken, bijv. twee uitgaven van
Rüxners Thurnierbuch, 1530 en 1566, beide even zeldzaam. Zeer belangrijk is ook
de groote collectie van gegraveerde wapenkaarten en gedrukte en geschrevene
genealogieën van Nederlandsche en vreemde geslachten. Maar misschien het
kostbaarste gedeelte van deze afdeeling bestaat in de heraldische manuscripten, veelal
de dikwijls moeielijk op te

1

Dit moet cum grano salis opgevat worden, onder herinnering dat het hier slechts de bibliotheek
van een bijzonder persoon betreft, want als men in aanmerking neemt dat professor Bernd's
bibliographie van heraldische boeken en plaatwerken, getiteld Allgemeine Schriftenkunde
der gesammten Wappenwissenschaft, vier deelen beslaat, dat het laatste deel reeds in 1841
verschenen is, en dat in de sedert verloopen 45 jaren een onafgebroken stroom van dergelijke
werken in alle landen de persen heeft verlaten, dan kan hier natuurlijk alleen van eene
betrekkelijke volledigheid sprake zijn.
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sporen wapens van de regeeringsgeslachten onzer stemhebbende steden of van de
magistraten uit de tijden der Republiek bevattende.
Ook de topographie bezat voor Coenen eene groote aantrekkelijkheid. Hij had een
aantal van die oude plaatsen stedebeschrijvingen verzameld, die, in weerwil van hare
breedsprakigheid, zooveel interessants en pikants inhouden en tegenwoordig bijna
geheel in eene onverdiende vergetelheid zijn geraakt. Vele jaren hield hij zich bezig
met het bijeenbrengen van een topographischen en historischen atlas van de provincie
Utrecht, aan welke hij door zoovele banden gehecht was, en hoewel men nooit kan
hopen dat eene zoodanige collectie in den vollen zin des woords compleet zal worden,
gelukte het hem toch eene verzameling tot stand te brengen, die in hooge mate
belangrijk is.
In Coenen is een van die kundige, maar stille beoefenaars der wetenschap
heengegaan, die, geen roeping gevoelende om zelf op den voorgrond te treden, door
hun vriendelijken bijstand vele malen anderen in staat hebben gesteld om de ter hand
genomen taak beter te verrichten dan ooit zonder hunne hulp mogelijk zou zijn
geweest.
J.B. RIETSTAP.
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Verwijzing.
Men verwacht in dezen bundel ook een Levensbericht van ons afgestorven Eerelid,
Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint.
Het Bestuur heeft gemeend te kunnen volstaan met eene verwijzing naar het werk
van Dr. Jan Ten Brink: ‘Onze hedendaagsche Letterkundigen,’ waarin eene uitvoerige
levensschets van Mevr. Bosboom-Toussaint voorkomt, die na haren dood in 1886
ook afzonderlijk is uitgegeven.
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