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[Toespraak van de voorzitter, M. de Vries]
Te 11 uren opent de Voorzitter de Vergadering met de volgende Toespraak:
Mijne Heeren, Waarde Medeleden,
Het is eene goede oude gewoonte van onze Hollandsche letterkundige
genootschappen, dat eenmaal 's jaars de leden in eene algemeene vergadering
bijeenkomen, om gezamenlijk te beraadslagen over de belangen der vereeniging,
maatregelen te beramen tot bevordering van haren bloei, elkander op te wekken tot
nieuwe werkzaamheid, en daarna den arbeid van den dag met een gezelligen maaltijd
te besluiten. Dat broederlijk bijeenzijn werkt heilzaam voor de gemeenschappelijke
zaak; het geeft aanleiding tot menige gewenschte kennismaking of tot versterking
van reeds aangeknoopte vriendschapsbanden; het wekt nieuwe denkbeelden, opent
nieuwe gezichtspunten, bezielt met nieuwen moed, en kweekt dien goeden en
beschaafden toon, dien geest van onderlinge welwillendheid, waarop de beoefenaren
der wetenschap in ons vreedzame vaderland hoogen prijs plegen te stellen, omdat
zij weten hoeveel beter het is in eendrachtige samenwerking naar een zelfde doel te
streven, dan uit wantrouwen, naijver of afgunst elkander te bekampen en in dien
onedelen strijd zijne krachten te verspillen. Onze Maatschappij
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heeft die goede gewoonte van het houden eener jaarlijksche vergadering getrouw
gehandhaafd, nu reeds 120 jaren lang. Wie zal ons zeggen, hoeveel goeds er uit al
die bijeenkomsten geboren is, die wij altijd met verlangen te gemoet zien, en waaraan
altijd tal van leden met opgewektheid deelneemt. Ziet, daarom verheug ik mij, u
thans weder uit naam van het Bestuur een hartelijk welkom te mogen toeroepen, u,
Leidsche medeleden, met wie wij gewoon zijn te arbeiden, en u vooral, die van elders
zijt gekomen, om heden met ons de zaak te behartigen, waaraan onze instelling is
toegewijd.
Doch met de vreugde, die ons vervult, nu wij elkander hier feestelijk mogen
begroeten, paart zich ook ditmaal een gevoel van weemoed bij de gedachte aan hen,
die in dit jaar aan onzen kring werden ontrukt. Uit het getal onzer binnenlandsche
leden hebben wij zestien dooden te betreuren. Twee hunner waren hier te Leiden
gevestigd, beiden gevierde kerkleeraars, beiden ook in de wetenschap verdienstelijke
mannen, beiden hier en elders algemeen hooggeschat en bemind: C. Krabbe en A.W.
Wijbrands. Viel den eersten het geluk te beurt, na volbrachten diensttijd, nog jaren
lang in eervolle rust terug te mogen zien op een welbesteed leven, de laatste werd
op nog jeugdigen leeftijd uit zijnen werkkring weggerukt, en mocht, helaas! de groote
verwachtingen niet vervullen, die hij als degelijk beoefenaar der kerkgeschiedenis,
als een der beste leerlingen uit de school van Moll, als ijverig medewerker van onzen
Acquoy, in zoo hooge mate had opgewekt. De werken, die Wijbrands ons heeft
nagelaten, zullen zijn naam ook bij het nageslacht in eere doen blijven; maar wij
hadden zoo gaarne nog meer van hem ontvangen, en de kloeke arbeider, nu tot volle
rijpheid gekomen, had nog zooveel kunnen geven. Zijn dood was niet
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het eenige verlies, dat de kerkhistorie trof. Ook B. Glasius en R.C.H. Römer zijn ons
ontvallen, die op dat gebied hebben uitgemunt: Glasius als geschiedschrijver der
Christelijke Kerk in Nederland, Römer door zijn ‘Geschiedkundig Overzicht van de
Kloosters en Abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland,’ nu
35 jaren geleden door onze Maatschappij met goud bekroond, en sedert in de Nieuwe
Reeks harer Werken uitgegeven. Nevens hen moet ik herdenken aan J.P. Stricker,
den begaafden kanselredenaar, jaren lang een sieraad der Hervormde Kerk in onze
hoofdstad, en aan P. Hofstede de Groot, den eenmaal zoo beroemden leeraar aan de
Hoogeschool te Groningen, die door zijn bezielend onderwijs en zijne talrijke
geschriften zooveel heeft bijgedragen om in het Noorden van ons land verlichte
denkbeelden te verspreiden en in de kerk een vrijeren geest te kweeken; en die, toen
hij later in die nieuwe richting door anderen werd overvleugeld, toch niet ophield te
ijveren voor hetgeen hem waar en goed en edel dacht, maar tot in hoogen ouderdom
met jeugdige geestdrift getrouw bleef aan de zaak, die hij eens als levenstaak had
aanvaard.
Ik noemde u de namen van een zestal godgeleerden. De andere leden, wier afsterven
ik heb te vermelden, hadden hunne lauweren verworven op ander gebied. J.J.F.
Noordziek, de wakkere verdediger van Nederlands aanspraken op de uitvinding der
boekdrukkunst, de volijverige bewerker van de bouwstoffen voor onze nieuwere
geschiedenis, die in de Handelingen der Staten-Generaal liggen opgehoopt, maar
eerst door zijnen arbeid recht bruikbaar zijn geworden; P.J.B.C. Robidé van der Aa,
de bekwame aardrijkskundige, die zoo krachtig heeft medegewerkt om dat vak van
wetenschap hier te lande in eere
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en in bloei te herstellen; A.W.T. Juynboll, hoogleeraar in de Indische taal-, land- en
volkenkunde aan de gemeente-inrichting te Delft, gelukkig beoefenaar der Oostersche
talen en aanverwante studiën; J. Jongeneel, vroeger professor te Deventer, later, na
de opheffing van het Athenaeum aldaar, tot den kansel teruggekeerd, een veelbelovend
taalkenner, die in zijn ‘Vormenleer en Woordenboek der dorpsspraak van Heerle’
eene uitnemende proeve gaf van hetgeen voor de kennis van het Limburgsch taaleigen
van hem mocht worden verwacht; en dan nog - maar ik mag op deze wijze niet
voortgaan, om niet al te veel van uwe aandacht te vergen - dan nog mannen als A.
Van der Boon, J.D. Doorman, H. Frijlink, F.L.A. De Jagher, A.M. Ledeboer en
M.E.C. Plemp, die allen, in verschillende opzichten, in wetenschap, letteren of kunst,
zoo nuttig hebben gearbeid en zooveel goeds gesticht. Wat al verscheidenheid van
gaven en verdiensten! Gij vergt niet, dat ik hier, in deze vluchtige toespraak, aan
allen recht late wedervaren. In de levensschetsen, die later door de zorg van het
Bestuur het licht zullen zien, zal in de bijzonderheden worden aangewezen, wat elk
hunner geweest is, en welke vruchten hun werk heeft gedragen. Zoo zal ter eere
hunner nagedachtenis een welverdiende krans worden gevlochten. Ieder jaar wordt
door dien bundel van levensberichten het veld onzer letterkundige geschiedenis
uitgebreid. Welk een rijke schat ligt daar ten toon gespreid in die verzameling, die
nu reeds sedert meer dan het vierde eener eeuw onafgebroken wordt voortgezet. Er
moge hier of daar iets onder schuilen, dat van gering belang is en zonder schade
ongedrukt had kunnen blijven: dat is natuurlijk niet te verhoeden bij zooveel verschil
van inzicht en opvatting van zooveel verschillende schrijvers. Maar zeker is het onbe-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

11
duidende slechts weinig in vergelijking met het vele wetenswaardige en belangrijke,
in die gedenkschriften voor den nakomeling geboekstaafd. Indien onze voorouders
in de 17de eeuw eene Maatschappij als de onze hadden bezeten, die zulk eene reeks
van biographieën had nagelaten: hoe vollediger en juister zou dan onze kennis zijn
van het tafereel onzer Nederlandsche beschaving, wat zouden wij een dieper blik
slaan in het leven en den geest van ons voorgeslacht! Wel ons, dat wij beter voor
onze kleinkinderen zorgen, dan onze voorvaderen voor ons hebben gedaan! Eenmaal
zal de geschiedschrijver der vaderlandsche letterkunde gedurende de tweede helft
der 19de eeuw het dankbaar erkennen, welke onschatbare diensten onze Maatschappij
door hare levensschetsen aan de wetenschap heeft bewezen.
Van onze buitenlandsche leden zijn wij niet gewoon het leven te beschrijven. Dat
kan gerust aan hunne landgenooten worden overgelaten. Daarom zult gij in den
eerstvolgenden bundel ook den naam niet aantreffen van den grooten afgestorvene,
die voor weinige maanden uit den kring der stervelingen werd weggenomen, om
voortaan in de rij der onsterfelijken voor eeuwig te leven. Voor zoover mij bekend
is geworden, is in dit jaar van onze buitenslands woonachtige medeleden slechts een
enkele overleden. Maar die ééne was Leopold von Ranke! Dien naam te noemen, zij
hier voldoende. Toen op het laatst van het vorige jaar de negentigste verjaardag van
den vermaarden geschiedschrijver door geheel Duitschland dankbaar gevierd werd,
heeft de gansche beschaafde wereld weergalmd van zijnen roem, en in de keurige
studie van onzen landgenoot, die meer dan iemand anders een geestverwant van
Ranke mag heeten, hebt gij zijn beeld geteekend gezien met eene juistheid en fijnheid
van trekken,
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zooals alleen het talent van zulk een schilder vermag. Ik waag het niet, na onzen
Fruin over Ranke te spreken.
Doch wij mogen niet te lang stilstaan bij de herinnering onzer dooden, hoe moeilijk
het ook valt zich te onttrekken aan de zoete herdenking van het verledene. Wij moeten
terugkeeren tot de levenden en hunne werkzaamheid, tot de blijken van levenskracht
en levenslust, die onze vereeniging in den afgeloopen jaarkring heeft gegeven.
Gelukkig mogen wij in dit opzicht tevreden zijn. Wij behoeven u niet lastig te vallen
met klachten, zooals die in vroeger jaren zoo menigmaal door uwen Voorzitter
moesten worden aangeheven. Naar de bescheidene mate harer krachten en met de
geringe hulpmiddelen, waarover zij te beschikken heeft, mocht onze Maatschappij
sedert de laatste algemeene vergadering met goed gevolg hare taak voortzetten en
het hare toebrengen tot bevordering der Nederlandsche letterkunde. De maandelijksche
bijeenkomsten werden op de gezette tijden gehouden en gaven aanleiding tot velerlei
voordrachten van verschillende leden, die gevolgd werden door niet onvruchtbare,
altijd leerrijke besprekingen. Het verslag van onzen Secretaris zal u daaromtrent
nader inlichten. De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, die zich door
bijzonderen ijver onderscheidt, werkte ook dit jaar met lust en opgewektheid en
bracht een aantal onderwerpen ter tafel, die stof gaven tot heilzame wisseling van
denkbeelden. Haar belangrijk verslag ligt gereed, om u straks te worden voorgelezen
en later, in de Handelingen gedrukt, u de gelegenheid te geven tot nadere
kennismaking met hetgeen in de vergaderingen der Commissie werd behandeld,
terwijl in de bijlagen de voornaamste Mededeelingen, de vruchten van den
gemeenschappelijken arbeid, u zullen worden aangeboden. Op eene andere wijze,
maar evenzeer
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in het belang der goede zaak, is de Commissie voor Taalen Letterkunde gewoon hare
taak op te vatten. In de laatste jaren heeft zij het onnoodig geacht vaste bijeenkomsten
te houden, gelijk ook zij vroeger placht te doen. De bijzondere aard der vakken, die
zij vertegenwoordigt, deed haar van zulk eene gezamenlijke werkzaamheid geen
voordeel verwachten, aan de groote opoffering van tijd, die zij vereischt,
geëvenredigd. Daarom heeft zij ook sedert 1876 geen jaarlijksch verslag meer
ingediend. Maar zij heeft al hare krachten gewijd aan de redactie en uitgave van het
Tijdschrift, waarin zij al datgene verzamelt wat òf door hare leden voor dit doel
bewerkt, òf door andere vakgenooten ingezonden wordt. De geregelde voortgang
van dat Tijdschrift levert u het bewijs, dat ook deze Commissie aan hare roeping
getrouw blijft. Welk een rijkdom en verscheidenheid van bijdragen heeft het niet
reeds aan het licht gebracht, waardoor het voor iederen beoefenaar onzer wetenschap
onmisbaar is geworden. Ook dit jaar hebt gij u niet te beklagen. Het Zesde Deel werd
voltooid, de eerste aflevering van het Zevende ligt gereed, en binnen weinige weken
zal die gevolgd worden door eene nieuwe en dubbele bezending, terwijl nog
verschillende stukken het oogenblik verbeiden, waarop zij ter perse kunnen gaan.
Gij ziet dat er met ijver gewerkt wordt, en wij mogen niet anders dan met voldoening
gewagen van de belangstelling, die het Tijdschrift binnenen buitenslands bij
deskundigen ondervindt. Jammer maar, dat het aantal inteekenaren nog altijd niet
aan die belangstelling beantwoordt, en zeker - tegenover de niet geringe kosten - op
verre na niet voldoet aan hetgeen men in billijkheid zou mogen verwachten, indien
onze vermogende landgenooten meer hart betoonden voor de taal en letteren van
hun vaderland.
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Nevens de voortzetting van het Tijdschrift hebt gij de Handelingen en Mededeelingen
over 1886 en den daarbij behoorenden bundel Levensberichten ontvangen. Beide
zijn u ongetwijfeld welkom geweest. Schonk de laatste u het weemoedig genoegen,
de beeltenis van menigen betreurden afgestorvene voor uwen geest te zien herleven,
de eerste bood u de gelegenheid om den vruchtbaren arbeid onzer wakkere Historische
Commissie en de belangwekkende bijdragen van andere medeleden erkentelijk te
waardeeren.
Nog op eene andere uitgave moet ik u wijzen, die onze persen bezighield. Ik bedoel
het Glossarium van den heer Stallaert ter opheldering van verouderde rechtstermen
en kunstwoorden uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden, dat voor
rekening van ons Wetenschappelijk Fonds wordt gedrukt. De tweede en derde
aflevering zagen het licht, de vierde zal weldra volgen, die u het slot der letter B zal
brengen. Wij mogen ons verheugen in den goeden voortgang van een werk, dat den
taal- en oudheidkenner zooveel kostelijke bijdragen aanbiedt. Nevens het voortreffelijk
Middelnederlandsch Woordenboek van onzen Verdam, dat met bewonderenswaardige
kracht en volharding wordt voortgezet, heeft het Glossarium van Stallaert nog een
wettig recht van bestaan, omdat het een tal van wetenswaardige bijzonderheden
bevat, juist aan zulke oorkonden ontleend, die hier te lande òf onbekend òf
ontoegankelijk waren, maar aan welke ons geleerd Belgisch medelid lange jaren van
onverdroten ijver gewijd heeft. Wanneer wij ons herinneren, hoe nog voor eene halve
eeuw de studie onzer oude taal in diepe vergetelheid verzonken lag, waarlijk, dan
mogen wij er fier op zijn, dat weldra, na de voltooiing dezer beide werken, ons
Middelnederlandsch op lexicographisch
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gebied vertegenwoordigd zal zijn met een rijkdom en eene betrekkelijke volledigheid,
waarbij de hulpmiddelen, door Duitschland, Frankrijk en Engeland voor hunne talen
in het middeleeuwsche tijdperk geleverd, verre in de schaduw staan.
Dat bij al deze werkzaamheden, die schier onafgebroken worden voortgezet, veel,
zeer veel gevergd wordt van onzen onvermoeibaren Secretaris, behoeft wel nauwelijks
gezegd te worden. Er zijn aan die betrekking drukker bezigheden en zwaarder lasten
verbonden, dan misschien iemand uwer vermoedt. Bijna niets wordt er verricht,
waarin hij niet zijn aandeel draagt. Maar Dr. Kluyver is altijd en overal gereed met
zijne onwaardeerbare hulp. In 't bijzonder wat het Woordenboek van den heer Stallaert
betreft, heeft hij geene moeite gespaard om den geachten schrijver met raad en daad,
vooral in het verbeteren der drukproeven, ter zijde te staan. Hij is de man niet om in
het openbaar lof of dank te begeeren. Maar al voeg ik hier verder niets bij, gij gevoelt
wel wat dit zwijgen beteekent. Bescheiden verdienste is veelal niet de geringste.
Waar ik spreek over de vruchten van onze bemoeiingen in het afgeloopen jaar,
had ik misschien in de eerste plaats moeten gewagen van de voltooiing van den
wetenschappelijken Catalogus onzer boekerij. Maar ik achtte het eigenaardiger, het
best voor het lest te bewaren. Gij hebt de lijvige slot-aflevering ontvangen, waarmede
dit werk, na zooveel jaren van onvermoeide inspanning en toewijding, nu zoo gelukkig
is bekroond. Voorzeker hebt gij ze met vreugde en erkentelijkheid begroet. Hoe
dikwijls hebben verschillende Voorzitters in onze jaarlijksche vergaderingen u de
lotgevallen van dien Catalogus geschetst, en u een tafereel opgehangen van de
bezwaren en teleurstellingen, waarmede wij telkens te kampen hadden. Maar
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sedert de wakkere Conservator der Universiteits-bibliotheek, ons geacht medelid
Louis D. Petit, er zijne schouders onder zette, is het werk beter voortgegaan, naar
een vast plan regelmatig voortgezet en nu onlangs tot een goed einde gebracht. En
met hoeveel zorg is alles bearbeid, hoe nauwgezet is die rijke boekenschat geordend
en beschreven naar de strenge eischen der hedendaagsche bibliographie. Men moge
over die eischen en hare toepassing, en in 't geheel over de meest doelmatige inrichting
van een Catalogus verschillend denken, zeer zeker zal niemand ontkennen, dat deze
wetenschappelijke boekbeschrijving bewerkt is op eene wijze, die van grondige
zaakkennis getuigt, en dat zij uitnemend de vergelijking kan doorstaan met het beste,
wat in dit vak elders geleverd werd. De practische moeilijkheid, die men bij het
naslaan vooralsnog ondervindt door de stelselmatige indeeling, zal weldra uit den
weg worden geruimd door een breedvoerig alphabetisch register, dat aan alle billijke
eischen voldoen zal en den geheelen Catalogus eerst volkomen bruikbaar zal maken.
Dat register is in handschrift bijna voltooid en zal binnenkort ter perse worden gelegd.
Is het eenmaal in uwe handen, dan zult gij des te meer de hooge waarde erkennen
van het nu voltooide werk.
De heer Petit heeft zijnen arbeid nog verrijkt met een toevoegsel, waarvan gij
zeker met groot genoegen kennis hebt genomen: de belangrijke Inleiding, waarin hij
een welbewerkt en onderhoudend overzicht heeft gegeven van de lotgevallen onzer
bibliotheek, van hare eerste geringe beginselen af tot op den bloeienden staat, waarin
zij thans de eer en de roem is van onze Maatschappij. Gij hebt daaruit gezien, hoeveel
moeite en volharding, hoeveel vlijt en beleid, vooral in den loop dezer eeuw, aan
onze verzameling ten koste zijn gelegd. De heer Petit had
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daarbij mogen schrijven: ‘quorum pars magna fui,’ of, in goed Hollandsch overgezet:
‘dit is voor een groot gedeelte mijn werk.’ Zijne bescheidenheid gedoogde dat niet.
Maar ons behoeft niets te wederhouden, die woorden op hem toe te passen en te
getuigen, dat wij aan hem, aan hem vooral, den onschatbaren Catalogus te danken
hebben, die ook buiten den kring onzer vereeniging met de grootste ingenomenheid
is ontvangen. De aanprijzende beoordeelingen, in verschillende dagbladen geplaatst,
hebben dit genoegzaam bewezen. Welaan dan, M.H., zeggen wij den volijverigen
bewerker hartelijk dank, brengen wij hem hier onze hulde door de openlijke
verklaring, dat hij zich jegens onze Maatschappij en jegens de Nederlandsche
letterkunde verdienstelijk heeft gemaakt.
Ook aan allen, die vroeger of later, vóór of met den heer Petit, aan de vervaardiging
en voltooiing van den Catalogus hebben medegewerkt, zijn wij eene dankbare
herinnering schuldig. Aan de meesten hebben wij reeds bij vroegere gelegenheden
onze erkentelijkheid betuigd. Heden mogen wij niet verzuimen op gelijke wijze dank
toe te brengen aan den jeugdigen ambtgenoot van onzen Petit, Dr. S.G. De Vries,
die, eerst in het vorige jaar tot lid onzer Maatschappij gekozen, nu reeds haar een
gewichtigen dienst heeft bewezen door de bewerking van een Supplement op de
beschrijving van onze Handschriften, dat zich waardig aansluit aan den arbeid van
onzen voormaligen Bibliothecaris Dr. H.C. Rogge, en op verblijdende wijze getuigt
van de aanwinsten, door onze boekerij in dit opzicht in een tiental jaren verkregen.
Terwijl ik met blijde ingenomenheid het woord voer over onzen nieuwen Catalogus,
en u die uitgave voorstel als eene stof tot rechtmatige vreugde, zie ik onzen
hooggeschatten Penningmeester bedenkelijk het hoofd schudden.
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De man, die met zooveel beleid onze kas beheert, en wien wij niet genoeg danken
kunnen voor zijne trouwe zorgen, heeft ons meermalen met angstige bekommering
gewezen op de aanzienlijke kosten, die het veelomvattende werk vereischt, en die
in de laatste jaren het grootste gedeelte van onze inkomsten hebben verslonden. De
heer Hartevelt handelt wijs en verstandig, gelijk het een goed penningmeester betaamt,
door ons te waarschuwen voor het dreigende gevaar, dat wij misschien niet genoeg
rekening houden met onze krachten - of liever, met onze zwakheid - op geldelijk
gebied. Het is waar, de Catalogus heeft groote sommen gekost, en zal nog een paar
jaren door de uitgave van het alphabetisch register belangrijke offers vorderen. Wij
kunnen niet anders dan deze harde noodzakelijkheid betreuren, en zij drukt ons des
te zwaarder, omdat wij daardoor maar al te zeer belemmerd worden in het aankoopen
van nieuwe boekwerken ter uitbreiding van onze verzameling. En toch, M.H., geloof
ik, dat wij de toekomst niet al te donker moeten inzien. Ik voor mij althans ben een
optimist van natuur, en wanneer wij uit liefde voor de wetenschap eerlijk en
blijmoedig verrichten wat onze hand te doen vindt, dan sterk ik mijn goed vertrouwen
door de bekende spreuk van het Gentsche Studentengenootschap: ‘'t Zal wel gaan!’
Ja, Waarde Medeleden, het zal wel gaan! Is eenmaal ook de Alphabetische Catalogus
afgedrukt, dan is de dringende nood geleden, dan bekomen wij de handen weder vrij,
om ook aan onze andere verplichtingen te voldoen en het evenwicht tusschen
ontvangsten en uitgaven voor het vervolg te herstellen. En mocht al in dien
tusschentijd de nood àl te hoog stijgen, dan mag ik toch met gerustheid de verwachting
uitspreken, dat onze Maatschappij, die zooveel leden telt, niet tevergeefs zou uitzien
naar den onmis-
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baren steun, die haar in staat zou stellen met moed te blijven voortwerken aan de
schoone taak, die zij ten nutte des vaderlands te vervullen heeft.
In elk geval, M.H., vergeten wij het niet, dat onze Catalogus, al komt die ons op
zware kosten te staan, toch ook in ruime mate de opoffering loont, die wij ons
daarvoor moeten getroosten. Met onverdeelde voldoening mogen wij terugzien op
het bijna volbrachte werk, dat nu eerst recht doet zien, welk een onwaardeerbaren
rijkdom onze boekerij bevat. De dagbladen hebben er met billijke fierheid op gewezen,
hoe Nederland roem mag dragen op eene Maatschappij, die zulk eene verzameling
tot stand heeft gebracht. ‘Minima crescunt’, zoo luidde de spreuk van den kleinen
studentenkring, die in 1757 de eerste grondslagen legde, waarop weinige jaren later
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde werd opgetrokken. Indien ooit eene
leuze door de uitkomst gerechtvaardigd is geworden, dan is het deze geweest. Uit
de weinige boeken, die het nederige gezelschap in 1766 aan de pas opgerichte
Maatschappij overdroeg, is in den loop des tijds, door voortdurende zorg, door
aankoop, door geschenken en legaten, die kostbare bibliotheek gegroeid, die thans
binnen en buiten ons land alom met eere bekend staat, en waarvan het overzicht in
den nu voor ons liggenden Catalogus weinig minder dan 3000 dichtbedrukte
kolommen vult. En die verzameling, vroeger verstoken van eene veilige en blijvende
bergplaats, eenmaal zelfs te recht met eene ‘zwervelinge’ vergeleken, ‘die van 't eene
naar 't andere lokaal gejaagd werd’ - de heer Petit heeft het aardig beschreven -, maar
thans ‘onder het herbergzame dak der Universiteits-bibliotheek’ zoo waardig
gehuisvest, is in den vollen zin des woords een nationale schat geworden. Voor
iedereen, die prijs stelt
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op onze taal, onze letteren, onze geschiedenis, is zij dagelijks geopend; zij leent hare
boeken en handschriften uit met onbekrompen mildheid, en wordt als met nieuwen
luister omstraald door het verlichte beheer van den man, die als bestuurder der
Academische boekerij zich in de geheele geleerde wereld een gevierden naam heeft
verworven. Zoo verspreidt zij naar alle kanten kennis en beschaving, en bewijst aan
de wetenschap diensten, die niemand ooit naar waarde zou kunnen schatten. Zegt
mij: is dan het geld niet goed besteed, dat strekken moet om landgenoot en
vreemdeling bekend te maken met al den overvloed van hulpmiddelen, dien onze
Maatschappij hun ten gebruike aanbiedt?
Ook in den nu verstreken jaarkring is onze boekverzameling alweder in omvang
toegenomen. Wel niet in zoo ruime mate als wij zouden gewenscht hebben, want dat
gedoogde de kas niet; maar toch op eene wijze, waarmede wij betrekkelijk tevreden
kunnen zijn. Geschenken vloeiden ons toe van verschillende kanten, niet alleen van
medeleden, maar ook van anderen, die ons welwillend hunne belangstelling
betoonden. In het verslag van den Bibliothecaris zult gij van een en ander het
voornaamste aangeteekend vinden. Maar van enkele giften, die ons bijzonder welkom
waren, mag ik niet nalaten hier melding te maken. Ons geacht bestuurslid, Dr. J. Ten
Brink, schonk ons de twee kostbare boekdeelen, waarin hij het beeld onzer
Hedendaagsche Letterkundigen met zooveel geest en talent heeft geschilderd: een
prachtwerk in den waren zin des woords, even degelijk van inhoud als sierlijk
uitgedost door de zorg van een smaakvollen uitgever. En, wat ik bijzonder op prijs
stel, onze reeds niet onaanzienlijke schat van handschriften is met nieuwe aanwinsten
verrijkt. Meer dan eens heb ik den wensch uit-
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gesproken, dat men de overblijfselen onzer middeleeuwsche letterkunde, die van tijd
tot tijd uit verborgen schuilhoeken te voorschijn komen, aan onze Maatschappij
mocht afstaan, wier boekerij voor al dergelijke gedenkteekenen onzer vroegere
beschaving de aangewezen bewaarplaats behoort te zijn. ‘Blijven die stukken’, zoo
schreef ik nog onlangs, ‘hier en daar verstrooid, dan loopen ze altijd gevaar weder
verloren te gaan: hier te Leiden in een middelpunt vereenigd, staan zij den beoefenaar
der letterkunde altijd ten dienste’. Aan dien wensch werd in dit jaar door een drietal
personen, ook buiten den kring onzer leden, gehoor gegeven. Door tusschenkomst
van ons medelid, Mr. W.B.S. Boeles te Leeuwarden, ontvingen wij van den heer R.J.
Schierbeek RJz. te Arnhem een blad uit een handschrift van Boendale's Lekenspieghel.
De heer J. Broeckaert te Wetteren zond ons een blad uit Maerlant's Rijmbijbel. Maar
in hooge mate belangrijk was vooral het geschenk van een twaalftal perkamenten
bladen, dat wij aan de bereidwilligheid van den heer G. Van den Elsen te Heeswijk
te danken hadden. Die bladen bevatten vrij uitgebreide fragmenten - niet minder dan
2400 verzen - van een tot dusverre geheel onbekend episch-romantisch gedicht uit
den Karolingschen sagenkring, waarin de legende van den Burggraaf van Coucy was
behandeld, maar in verband gebracht met de geschiedenis van Frankrijk in den tijd
van Lodewijk den Vrome en Karel den Kale, en dus geheel verschillend van de
bekende, in 1829 door Crapelet uitgegeven ‘Histoire du Châtelain de Coucy et de
la Dame de Fayel’. Het gedicht, uit de 14de eeuw afkomstig, is ongetwijfeld uit het
Fransch vertaald, maar de oorspronkelijke tekst is spoorloos verloren. Onze
fragmenten behelzen dus niet alleen eene kostelijke bijdrage tot de geschiedenis der
Middelnederlandsche let-
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teren, maar zij zijn ook van belang voor de Fransche philologen, die door deze
vertaling althans den hoofdzakelijken inhoud leeren kennen van een Oud-Fransch
dichtwerk, welks bestaan zij tot hiertoe niet konden vermoeden. Het zal u niet
onwelkom zijn te vernemen, dat binnen een paar weken deze merkwaardige
fragmenten, vermeerderd met nog een ander, dat elders werd opgespoord, in ons
Tijdschrift het licht zullen zien. Aan den heer Van den Elsen, die ons zijne vondst,
uit liefde voor de wetenschap, zoo edelmoedig afstond, herhaal ik hier onzen oprechten
dank. Moge zijn goede voorbeeld veel navolging vinden. Er ligt nog zooveel verholen,
dat, eenmaal teruggevonden, aan den beoefenaar onzer letterkunde goede diensten
kan bewijzen.
De mededeelingen, die ik u te doen had omtrent den staat onzer Maatschappij en
hare voornaamste verrichtingen in het afgeloopen jaar, zijn hiermede ten einde. Ik
mocht veel goeds vermelden en u het bewijs leveren, dat wij niet te klagen hebben.
Gereed om als Voorzitter af te treden en deze eereplaats aan mijnen opvolger in te
ruimen, kan ik niet anders dan mij verheugen in het bewustzijn, dat onze instelling
in bloeienden toestand verkeert en met vertrouwen de toekomst te gemoet gaat. Maar
ik mag mij daarover ditmaal in dubbele mate verheugen, en wel om eene persoonlijke
reden.
Waarde Medeleden, het is heden de twaalfde maal, dat ik de eer heb in uwe
algemeene vergadering het woord te voeren. De twaalfde, en tevens de laatste maal.
Er is een tijd van komen, maar ook een tijd van gaan. Het is niet goed, dat dezelfde
personen altijd aan het hoofd van zaken staan. Er moet afwisseling en verscheidenheid
zijn; de oudere krachten moeten door jongere worden vervangen. Dat geeft
verfrissching en wekt nieuw leven. Juniores ad

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

23
labores! Niet dat ik mij voortaan aan den arbeid zou willen onttrekken. Verre vandaar,
ik wil naar de mate van mijn vermogen blijven werken zoolang het mij vergund
wordt, ook in dezen kring. Maar de leiding uwer vergaderingen en het hoofdbeleid
onzer aangelegenheden wensch ik aan anderen over te laten, om voortaan in uw
midden aan te zitten op nederiger plaats. Wel mag ik u innig dank zeggen voor het
ondubbelzinnig vertrouwen, waarmede gij mij zoovele jaren lang hebt vereerd. Het
zal mij voor altijd eene gelukkige herinnering blijven. Wat heb ik al in den boezem
dezer Maatschappij beleefd sedert den dag, waarop ik als lid aan haar verbonden
mocht worden. Wat al wisseling van personen en toestanden, wat al mengeling van
goed en kwaad, dat ons deel was. Maar als ik den staat van zaken, zooals die eertijds
was, toen ik, nu bijna dertig jaren geleden, voor het eerst als Voorzitter optrad,
vergelijk met dien, waarin wij heden verkeeren, dan heb ik alle reden om den
voorspoed te roemen, die ons te beurt viel. De dagen van verslapping en
moedeloosheid, die wij zoo menigmaal betreurden, zijn voorbij. De schimpredenen,
die onze Maatschappij zoo dikwijls te verduren had, zijn verstomd. Zij werkt met
vernieuwden lust en met vernieuwde kracht, en haar arbeid is vruchtbaarder geworden,
omdat zij met helderder inzicht den aard en den omvang van hare taak heeft
afgebakend, en, beter dan ooit te voren, zich bewust is, waarnaar zij behoort te streven,
en langs welken weg zij dat doel kan bereiken. Zoo vertoonen zich allerwegen de
voorteekenen van een toekomstigen bloei. Slechts één bezwaar blijft nog altijd
bestaan, een bezwaar van zeer ernstigen aard, maar dat ik toch niet onoverkomelijk
acht. Het is de ongelegenheid, die wij telkens ondervinden op stoffelijk gebied,
wanneer onze hulpmiddelen te kort schieten om
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datgene te doen, wat wij in het belang der goede zaak zouden wenschen te verrichten.
Herhaalde malen heb ik op dat bezwaar gewezen, en - meer misschien dan menigeen
lief was - de noodzakelijke versterking onzer geldmiddelen met warmte bepleit. Hoe
benijdenswaardig is niet het voorbeeld, ons door Engeland en America gegeven,
waar de broederlijke vereeniging van de mannen der wetenschap met de mannen van
aanzien en vermogen reeds zooveel wonderen heeft gewrocht, en telkens opnieuw
groote dingen tot stand brengt. En dat die samenwerking ook op onzen bodem kan
tieren, daarvan levert mijne geboortestad, het naburige Haarlem, in de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen een schitterend bewijs. Mochten onze Maecenaten
ook het streven van eene instelling als de onze, geheel aan het welzijn des vaderlands
gewijd, weten te waardeeren. De gelegenheid om ons te steunen is hun sedert de
viering van ons Eeuwfeest gemakkelijk gemaakt. Met volhardende inspanning hebben
wij toen het Wetenschappelijk Fonds gesticht, dat bestemd is om eenmaal het
onderpand te worden van onze duurzame macht. Een kapitaaltje van ƒ 6000 werd
met alle moeite bijeengezameld, waarvan de jaarlijksche renten nauwelijks ƒ 230
bedroegen. Door goed beheer en geregelde toevoeging van een deel der renten is nu,
na twintig jaren, de hoofdsom tot bijna ƒ 10,000 en de rente tot ƒ 340 geklommen.
Dat is nog maar een gering bedrag, op verre na niet in verhouding tot hetgeen onze
Maatschappij behoeft, om waarachtig aan hare roeping te voldoen. Maar het is in
elk geval een vooruitgang. Wij zijn op den goeden weg. Mocht ons kapitaal allengs
sneller aangroeien door giften en legaten, het zou meer en meer eene kracht worden,
die ons in staat stelde onze taak met dubbelen ernst en met dubbel goed gevolg te
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volbrengen. Eenmaal, ik durf het voorspellen, eenmaal zal de tijd komen, dat dit
Fonds onze Maatschappij groot en sterk zal maken, en haar een ruimen werkkring
verzekeren. Eenmaal zal ook hier de waarheid blijken van de spreuk ‘Minima
crescunt’, die in onze boekerij zoo heerlijk werd bevestigd. Moge maar die gulden
tijd niet al te lang uitblijven! Het zou voor de nu levenden zoo verblijdend zijn, nog
met eigen oogen de vervulling te mogen aanschouwen van de hoop, die in alle
ondervindingen hun troost, bij ieder streven hunne sterkte geweest is.
Maar ik mag mij niet langer vermeien, M.H., in zoete begoochelingen omtrent
eene altijd onzekere toekomst. Laat ons dankbaar het goede erkennen, dat wij nu
reeds bezitten, en ijverig samenwerken om gaandeweg het betere te bereiken. Daartoe
mogen ook onze beraadslagingen strekken in de vergadering van heden, die ik met
dit inleidend woord heb geopend.
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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. Alle leden zullen de inwilliging van dat verzoek
ditmaal des te hooger op prijs stellen, omdat, zooals de Voorzitter uitdrukkelijk heeft
gezegd, deze vergadering de laatste zal wezen, waarin hij het ambt van Voorzitter
bekleedt. De heer De Vries verklaart zich gaarne bereid het verzoek der Vergadering
in te willigen.
Volgens het voorschrift der Wet leest nu de Secretaris, Dr. A. KLUYVER, het volgende:

Verslag van de Lotgevallen der Maatschappij, gedurende het jaar 1886-1887.
MM. HH.
Een voorschrift der Wet vergunt mij Uwe welwillende aandacht te vragen voor het
kort verslag van de voornaamste lotgevallen der Maatschappij in het afgeloopen jaar.
Sedert de vorige algemeene vergadering zijn de volgende veranderingen gekomen
in het Bestuur. In plaats van Dr. A. Kuenen, die met 1 October 1886 als Bestuurslid
moest aftreden, werd gekozen Dr. C.P. Tiele, en het ambt van Voorzitter werd in de
vergadering van October opgedragen aan Dr. M. De Vries. Beide heeren hebben
hunne benoeming aanvaard. Tot leden van de Taalkun-
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dige en de Historische Commissie werden opnieuw benoemd de heeren Dr. H. Kern
en Dr. R. Fruin, Dr. W.N. Du Rieu en Dr. P.L. Muller, die evenzeer aan het verlangen
hunner medeleden gehoor gaven. Het ambt van Secretaris-Bibliothecaris werd in de
vorige algemeene vergadering voor drie jaren aan den opsteller van dit verslag
toevertrouwd.
Sedert 17 Juni 1886 heeft de Maatschappij den dood van 16 harer binnenlandsche
leden te betreuren:
Dr. B. Glasius te Breda, (Lid sinds 1844).
A.W. Wijbrands te Leiden, (1877).
Dr. J.P. Stricker te Amsterdam, (1858).
C. Krabbe te Leiden, (1845).
Dr. A. Van der Boon te Haarlem, (1850).
J.J.F. Noordziek te 's-Gravenhage, (1844).
Dr. R.C.H. Römer te Deil, (1852).
M.E.C. Plemp te Maastricht, (1873).
F.L.A. De Jagher te 's-Gravenhage, (1872).
H. Frijlink te Amsterdam, (1859).
Dr. A.M. Ledeboer te Deventer, (1867).
Dr. P. Hofstede de Groot te Groningen, (1835).
P.J.B.C. Robidé van der Aa te 's-Gravenhage, (1870).
Dr. A.W.T. Juynboll te Delft, (1873).
J. Jongeneel te Heerlen, (1885).
J.D. Doorman te 's-Gravenhage, (1875).
Van de buitenlandsche Leden verloor de Maatschappij
Dr. L. von Ranke te Berlijn, (1843).
Het Bestuur is er reeds in geslaagd voor de meeste dier heeren levensbeschrijvers
te vinden.
Ook dit jaar hebben weer enkele leden aanleiding gevonden om voor het
lidmaatschap te bedanken. Daartegenover staat, dat allen, die het vorige jaar zijn
gekozen, hunne benoeming hebben aanvaard.
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Omtrent de voordrachten in de Maandelijksche Vergaderingen heb ik de eer U het
volgende mede te deelen.
De bijeenkomst van November werd bijgewoond door den heer Verdam, die bij
deze gelegenheid de afleiding van eenige Nederlandsche woorden besprak. Hij stelde
in het licht, dat het Middelnederlandsche gespar, dat zoo dikwijls voorkomt in den
zin van vijandig, evenzeer werd gebruikt in den zin van met iemand als vriend
verbonden, en dat de oorzaak van die schijnbare tegenstrijdigheid daarin moet worden
gezocht, dat gespar krachtens zijne afleiding niets anders beteekent dan met iemand
in eenige betrekking staande, een algemeen begrip, waaruit zoowel eene gunstige
als eene ongunstige opvatting kon voortvloeien. Verder betoogde de heer Verdam
o.a., dat geeuwhonger door volksetymologie moet zijn verbasterd uit geehonger,
waarin gee een wisselvorm is van het bnw. ga, in den zin van snel, heftig, zoodat
geeuwhonger oorspronkelijk beteekent de heftige, plotseling overvallende honger.
Deze mededeelingen zijn sedert gedrukt in den 6den Jaargang van het Tijdschrift der
Maatschappij.
De heer Seipgens droeg eenige fragmenten voor uit een door hem geschreven
drama, getiteld ‘De Ruwaard van Vlaanderen’, een stuk, waardoor de belangstelling
der vergadering in hooge mate werd opgewekt.
De heer Acquoy sprak over ‘Nederlandsche straatliederen uit de laatste tweehonderd
jaren’. Niet het minst door de zorgen van den heer Petit is de Maatschappij in het
bezit van eenige verzamelingen straatliederen, die een denkbeeld kunnen geven van
deze soort van literatuur. De heer Acquoy was niet in alle opzichten voldaan over
de uitkomsten van zijn onderzoek. Enkele stukjes van bekende dichters zijn bij het
volk in gunst geraakt, maar voor 't overige is deze literatuur wat den inhoud
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betreft, zóó ongedwongen, en wat den vorm betreft, zóó kunsteloos, dat het zelfs
moeilijk wordt groote fragmenten daaruit mede te deelen. Hooger beschaafden hebben
soms pogingen gedaan om het volksgezang te veredelen, doch altijd te vergeefs.
In de bijeenkomst van Februari sprak de heer Ten Brink over den Franschen roman
van den jongsten tijd, inzonderheid over de werken van J.K. Huysmans, waarbij het
verschil tusschen hem en zijn leermeester Zola duidelijk werd in 't licht gesteld. Deze
bijdrage is sedert gedrukt in het tijdschrift Nederland.
De heer Bijvanck gaf verslag van den inhoud van een handschrift te Oxford,
bevattende Fransche gedichten, die nog niet zijn uitgegeven. Daaronder is een groot
stuk over de tournooien van Chauvency, waarin personen optreden die ook in den
slag van Woerinc voorkomen. De beschrijving is ongemeen levendig en
aanschouwelijk, men leert daaruit veel omtrent het ridderwezen in de 13de eeuw.
Behalve dit werk bevat het handschrift een groot aantal lyrische gedichten, sommige
zeer kunstig van vorm, en waarvan de literarische waarde niet gering is te achten.
In de laatste vergadering, die van April, besprak de heer Muller een werk van den
hoogleeraar Lorenz te Jena, getiteld: ‘Ueber einen natürlichen System geschichtlicher
Perioden’. De schrijver, onvoldaan met de nog altijd gebruikelijke splitsing in oude,
middeleeuwsche en nieuwe geschiedenis, tracht uit de natuur van den mensch zelve
eene andere verdeeling af te leiden. Hij komt tot de slotsom dat men, beginnende
met de geboorte van Christus, rekenen moet bij tijdperken van 100, 300 of 600 jaren:
na verloop van zulk een tijdperk kan men telkens eene wijziging in den loop der
geschiedenis waarnemen. Noch
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de spreker, noch zijne medeleden waren bijzonder met deze denkbeelden van den
heer Lorenz ingenomen.
Ten slotte moet nog melding gemaakt worden van een adres, dat de Maatschappij
bij Z.E. den Minister van Justitie heeft ingediend, op voorstel van den heer A. Van
Eck. De besprekingen die daartoe leidden, hebben plaats gehad in de vergadering
van December. Bij gelegenheid van de behandeling eener wet op het notarisambt,
achtte de Maatschappij het haren plicht den wensch uit te spreken, dat de oude
notarisarchieven minder ontoegankelijk mochten worden voor den geschiedvorscher,
dan tot nog toe het geval was. Een adres, daartoe strekkende werd, in overleg met
den heer Van Eck, door de Historische Commissie ontworpen en door de
Maandelijksche Vergadering goedgekeurd. Z.E. de Minister heeft het evenwel met
eene afwijzende beschikking beantwoord.
Ik eindig onder dankzegging voor Uwe welwillende aandacht.
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II.
De Bibliothecaris, Dr. A. KLUYVER, leest verder het volgende:

Verslag van den staat der Boek- en andere verzamelingen der Maatschappij
gedurende het jaar 1886-1887.
MM. HH.
Ook dit jaar behoeft het verslag van den Staat der Boekverzameling niet lang te zijn.
Het merkwaardigste is de voltooiing van den Catalogus, waarvan de laatste aflevering
reeds eenigen tijd geleden U werd toegezonden. Een groot deel van de aanwinsten
der Bibliotheek in dit jaar konden nog door de heeren Petit en De Vries in die
aflevering worden opgenomen. Uit de groote lijst van geschenken zal u blijken, dat
ook dit jaar de Bibliotheek zich weder in veler belangstelling heeft mogen verheugen,
waarvoor hun bij dezen nogmaals de oprechte dank van het Bestuur worde betuigd.
Inzonderheid zij het mij vergund te noemen de heeren Ten Brink, Van Helten, Honigh,
Kruseman en Smits van Nieuwerkerk, door wie de Bibliotheek werd verrijkt met
boeken; andere geschenken bestonden in handschriften, waaronder allereerst mogen
vermeld worden de belangrijke fragmenten van een onuitgegeven Mnl. dichtwerk,
dat de heer Prof. Van den Elsen te Heeswijk aan onze verzameling heeft afgestaan.
Het
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aantal boeken dat ter leen wordt gevraagd, neemt toe, en de Bibliotheek is voortdurend
beter in staat die hulp te bewijzen welke men van eene dergelijke instelling verlangt.
Doch ééne omstandigheid blijft te betreuren: de geldmiddelen geven tegenwoordig
nagenoeg geene vrijheid tot uitgave voor nieuwe werken, wier aankoop eigenlijk tot
de verplichtingen der Maatschappij behoort krachtens hare overeenkomst met het
Bestuur der Universiteits-Bibliotheek.
Ten slotte heb ik de eer U nogmaals dank te zeggen voor Uwe belangstellende
aandacht.

De Bibliotheek der Maatschappij werd met g e s c h e n k e n vermeerderd
door:
J.A. A l b e r d i n g k T h i j m .
- J. van den Vondels Leeuwendalers. Amsterdam 1879.
J. A n s p a c h .
- Kerkelijk woord 19/20 Februari 1887. Nijmegen 1887.
N.C.K. D e B a z e l .
- Een verloren geacht werkje van Hendrik Mande. Leiden 1886.
A.A. B e e k m a n .
- De strijd om het bestaan. Zutfen 1887.
N.P. Va n d e n B e r g .
- The financial and economical progress and condition of Netherlands India etc.
Batavia 1887.
Bibliotheek der Universiteit te Leiden.
G. Schlegel, Supplément au Catalogue des livres Chinois etc. Leide 1886.
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D. B i e r e n s d e H a a n .
Benedictus de Spinoza. Stelkonstige reeckening van den regenboog; Reeckening
van kanssen. Reimpression by Dr. D. Bierens de Haan. Leiden 1884.
J. Te n B r i n k .
- Onze hedendaagsche Letterkundigen. 's-Gravenhage en Amsterdam 1885-86.
C.W. B r u i n v i s .
- Het Patriotisme te Alkmaar 1781-1791. Alkmaar 1886.
F. B u i t e n r u s t H e t t e m a .
- Bloemlezing uit Middelfriesche Geschriften. Leiden 1887.
D. B u r g e r .
- De Redevoering van Demosthenes over den krans. Amersfoort 1886.
I.J. D o e d e s .
- Collectie van Rariora. Utrecht 1887.
Nieuwe Tijdingh uyt de Stadt Franckfort aen de Mayn etc. 1614.
Postbrieven enz. Leyden 1617.
Th. H. Va n D o l d e r .
- Twee merkwaardige gebeurtenissen herdacht. Leiden 1872.
Ch. M. D o z y .
Verzameling van gelegenheidsgedichten.
G.J. D o z y .
- De Latijnsche school te Noordwijk-Binnen en het Instituut Schreuders. Leiden
1886.
A. Va n E c k .
- Enkele geschiedkundige opmerkingen over het kiesstelsel en zijn werking. Leiden
1887.
Weekblad van het Notaris-ambt N0. 893.
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H.O. F e i t h .
- Nobiliarium Groninganum van Wilhelm Coenders van Helpen, uitgegeven door
Mr. H.O. Feith. 's Gravenhage 1886.
J.H. G a l l é e .
- Register op Tijdschriften over Ned. Taalkunde. Kuilenburg 1886.
W. G e e s i n k .
- Calvinisten in Holland. Rotterdam 1887.
W.L. Va n H e l t e n .
- Middelnederlandsche Spraakkunst. Groningen 1887.
T h e H o l l a n d S o c i e t y o f N e w -Yo r k .
Yearbook of the Holland Society of New York 1886-87.
C. H o n i g h .
- Door Noorwegen. 2 Dln. Haarlem 1885-86.
- Björnstjerne Björnson. Haarlem 1887.
G. H u e t .
- Catalogue des mss. néerlandais de la bibliothèque nationale. Paris 1886.
P.H. H u g e n h o l t z J r .
- Karakterbeelden. Amsterdam 1886.
- Levenslicht. Stichtelijke bloemlezing. Amsterdam 1886.
C h . J. Va n K e t w i c h .
Vaderlandsche zangen 1830-31.
A.M. K o l l e w i j n A z .
- Geschiedenis v. Nederlandsch Oost- en West-Indië. Amersfoort 1887.
A.J. K r o n e n b e r g .
- Een en ander over Gerrit Paape en zijn tijd.
A.C. K r u s e m a n .
- Bouwstoffen voor eene geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel
gedurende 1830-1880. Amsterdam 1886.
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R.K. K u i p e r s .
- Bloemlezing uit de Nederlandsche Letterkunde. Gorinchem 1887.
- Nederlandsche Spraakkunst. Gorinchem 1887.
M.J. L a m e e r e .
- Verzameling van redevoeringen over Oud-Nederlandsch Recht. Brussel 1881-84.
J.J.C.L.
- Principaux écrits relatifs à Diderot. Paris-Amsterdam 1887.
J.W. Va n L e e u w e n .
Gids in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem. Haarlem 1878.
L. L e o p o l d .
De Groot, Leopold en Rijkens, Nederlandsche Letterkunde. 6e druk. 2 dln.
Groningen 1887.
M. e n L. L e o p o l d .
- Oud en Nieuw. Groningen 1886.
A. L o o s j e s .
Verhandelingen van het Genootschap Pro excolendo Jure patrio. Deel 1-6.
Groningen 1773-1846.
Cte. de Marsy.
- Discours d'ouverture du congrès archéologique de Nantes. Paris 1886.
J.H. M e i j e r .
- Compte-rendu du 5e Congrès officiel d'instituteurs d'aveugles. Amsterdam 1886.
P.H. Va n M o e r k e r k e n .
- Hooft en Huygens. Sneek 1887.
N.N.
G. Vigfusson and F.Y. Powell, Grimm Centenary.
Faust, der Tragödie 3er Theil. Tubingen 1886.
Th. de Banville, Socrate et sa femme. Paris 1886.
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F. Coppée, Les Jacobins. Paris 1885.
Th. Toeche, Leopold von Ranke a.s. 90en Geburtstage. Berlin 1886.
V. Hugo, Théâtre en liberté. Paris 1886.
B. van Buren, De Club van Stekelbos. Leeuwarden 1886.
L.V. Deyssel, Over literatuur. Amsterdam 1886.
H.G. Kleyn, Feiten of Verzinsels? Dordrecht 1886.
Dr. Jan ten Brink, Mevrouw A.L.G. Bosboom-Toussaint.
A.S.C. Wallis, Gerda. Een Noordsche Sage. Haarlem 1885.
J. Richepin, La mer. Paris 1886.
A. Tennyson, Tiresias. London 1885.
F. Bodenstedt, Neues Leben. Breslau 1886.
Huisvriend. Koningsnummer. Febr. 1887.
Mr. C.W. Opzoomer, Losse Bladen I. 's-Hage 1886.
H. Witte, Alleen door het leven, 3 dln. Leiden 1886.
Hutcheson Macaulay Posnett, Comparative Literature. London 1886.
E. Moreau, Le Gant de Conradin; Manfred. Paris 1886.
Victor Hugo, La Fin de Satan. Paris 1886.
F. Coppée, Le Roman de Jeanne. Paris 1886.
A. Cooplandt, Uit het Leven. 's-Gravenhage.
E. Renan, Le Prêtre de Nemi. Paris 1886.
Jean Richepin, Monsieur Scapin. Paris 1886.
E.C. Stedman, Poets of America. London 1885.
G. Keller, Nemesis, 2 dln. Rotterdam 1885.
Jan Holland, De Woort en zijn kring. Deventer 1885.
G. Sarrazin, Poètes modernes de l'Angleterre. Paris 1885.
Prins of Koning? Utrecht 1886.
Merry England. N0. 30. 1885.
Carl Bleibtreu, Revolution der Literatur. Leipzig 1886.
Jules Lemaître, Les Contemporains. Paris 1886.
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Tcheng-Ki-Tong, Le Théâtre des Chinois. Paris 1886.
William Morris, Poems. Tauchnitz Ed. N0. 2378.
Walt Whitman, Poems. London 1886.
Mevr. Van Westhreene, Ver van den Stam. Amsterd. 1885.
Otto von Leixner, Randbemerkungen eines Einsiedlers. Berlin.
M.E. delle Grazie, Gedichte. Wien 1885.
C. Busken Huet, Litterarische Fantasien. IV. 7.
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 .
- De Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent 1887.
W.J.F. N u y e n s .
Geschiedenis der kerkelijke en politieke geschillen enz. Amsterdam 1886.
A.A.W. Va n W u l f f t e n P a l t h e .
- Levensschets van Mr. J.W. Racer. Zwolle 1886.
L.D. P e t i t .
Parijs in 1867. Het Leven in de wereldstad. Rotterdam en Leiden. 1867.
G. P l a n t e n .
Albany evening Journal. July 21. 1886.
The World. July 22. 1886.
F.E. Westbrook. The twohundredth Anniversary of the Building occupied as the
Senate House of the State of New York. Kingston 1883.
C h . J. P o l v l i e t .
- Genealogie van het geslacht van Hoey. 's-Gravenhage 1887.
Dr. W.N. d u R i e u .
J. Koppelmann. Die Schöpfung. Gedicht von J.J.L. ten Kate. Bremen 1881.
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H.A.M. R o e l a n t s .
F. de Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 1e Deel. Schiedam 1887.
De Huisvriend, Koningsnummer. Schiedam 1887 (VIII, 2).
H.C. R o g g e .
- Sproken en vertellingen uit de middeleeuwen. Amsterdam 1885.
J.L.A. S a l v e r d a d e G r a v e .
- Het Lager Onderwijs in Engeland. 's-Gravenhage 1886.
Armand Sassen.
- Mémoire sur la caisse d'épargne postale des Pays-Bas. Amsterdam.
Verslag aan den Koning betreffende den dienst der Rijkspostspaarbank 1882-85.
's-Gravenhage 1882-85.
J h r . M r . A.F. d e S a v o r n i n L o h m a n en D r . F.L. R u t g e r s .
- De Rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken. 2e druk. Amsterdam 1887.
J.H. S c h e l t e m a .
Mr. L.C.D. Van Dijk, Pensées fugitives (Losse vellen).
- Judas. Amsterdam 1859.
Emile Seipgens.
- In en om het kleine stadje. Amsterdam 1887.
H. S e r m o n .
- Ossian's Fingal vertaald. Antwerpen 1886.
L.A.J.W. B a r o n S l o e t v a n d e B e e l e .
Tractatus de volucri arborea, authore Michaele Maiero. Francofurti 1619.
Franciscus Heerman, Guldene Annotatien. Amsterdam 1685.
K. S t a l l a e r t .
- Keurboek der stad Diest. Diest 1886.
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A. Te l t i n g .
- Stadboek van Groningen. 's-Hage 1886.
I. Te l t i n g .
- Iets over Sjaardema-Leen. Leeuwarden 1886.
W.C. Te n g l e r .
Zeven Schetsen. 's-Gravenhage 1885.
Verzameling Tooneelstukken.
J.J. Estor, Gedichten. 's-Gravenhage.
- Blaadjes en Bloemen, 's-Gravenhage.
J. v a n d e r To o r n en C. L e l y .
- Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de
Wadden en de Lauwerzee. 's-Gravenhage 1887.
C.A.L. Va n T r o o s t e n b u r g d e B r u y n .
- De Hervormde kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische
Compagnie 1602-1695. Haarlem 1884.
H.W.T. T i j d e m a n .
- Nieuwjaarsnacht van een ongelukkige.
- Voor 't leven. Leiden 1886.
C.C. U h l e n b e c k .
- Gedachten en Droomen. Haarlem 1885.
A.A. Vo r s t e r m a n v a n O y e n .
- Jan Nieuwenhuyzen.
- Prinses Wilhelmina Helena Paulina Maria Kroonprinses der Nederlanden.
- Geslachtlijst der familie Smit.
Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen.
J.F. Croockewit, Korte kroniek van het Kasteel Duurstede. Wijk bij Duurstede
1885.
D e f a m i l i e v a n M r . A.D. d e V r i e s A z .
- Biografische Aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders
en plaatsnijders enz. Amsterdam 1886.
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M. D e V r i e s .
- Van den Borchgrave van Couchi. Leiden 1887.
S.G. D e V r i e s .
- Epistula Sapphus ad Phaonem apparatu critico instructa commentario illustrata
et Ovidio vindicata. Lugd. Batav. 1885.
B.G. D e V r i e s v a n H e y s t .
- Sjoelammit. Haarlem 1886.
J. Wa t t s d e P e y s t e r .
- Before, at and after Gettysburg. New York 1887.
- War Memoranda of Henry Edwin Tremain. New York 1887.
- The affair at King's Mountain, New York and Chicago.
Carswell Mc Clellan, The personal Memoirs of U.S. Grant versus the Record of
the Army of the Potomac. Boston and New York 1887.
T h . J. We l v a a r t s .
- Geschiedenis der vrijheid Arendonk. Turnhout 1887.
J. We s s e l s B o e r .
- Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der eigendomsoverdracht van
onroerend goed in Nederland. Assen 1887.
W. W i n t g e n s .
- Politieke nabetrachting. 's-Gravenhage 1886.
- Politieke nabetrachting. 2e druk. 's-Gravenhage 1887.
P.H. W i t k a m p .
- Een voortreffelijk zomerverblijf. Amsterdam 1886.
H. W i t t e .
- 's Rijks Academie-tuin te Leiden. Haarlem 1887.

De Bibliotheek ontving overdrukjes van de Heeren:
J.G.R. Acquoy, J. Bikkers, H.J. Bool, J. Ten Brink, Creizenach, J. Dirks, J.D.
Doorman, A.V. Eck,
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J.G. Frederiks, B.G. De Vries van Heyst, J.H. Hofman, G. Kalff, J.H. Krelage, P.L.
Muller, Th. Nolen, J.J. Prins, J.K.W. Quarles v. Ufford, Al. Reifferscheid, Th. M.
Roest, Arm. Sassen, W.P. Sautijn Kluit, W.H.D. Suringar, A. Telting, I. Telting,
George Mc Call Theal, J. Versluys, A.A. Vorsterman van Oyen, J. Watts de Peyster,
H.M. Werner, Joh. Winkler, W.P. Wolters, J.A. Worp.

H a n d s c h r i f t e n . Te n g e s c h e n k e :
J.G.R. A c q u o y . Fragment van een Fransch Mysteriespel.
G. Va n d e n E l s e n . Fragmenten eener Mnl. bewerking van den Roman van
den borchgrave van Couchi.
R.J. S c h i e r b e e k RJz. Fragment van Lekenspieghel (B. III, c. 1, vs. 38-c. 2, vs.
39).
M. D e V r i e s . Eene portefeuille met stukken, betrekking hebbende op Maerlant's
Spiegel Historiael.

Door ruil:
van J. B r o e c k a e r t , te Wetteren.
Fragment van een HS. van den Rijmbijbel (vs. 18402-18827).

De Maatschappij ontving t e n v e r v o l g e of t e r a a n v u l l i n g :
Bibliotheek van Middelnederl. Letterkunde. Afl. 39-40.
Doorninck (J.I.V.), Cameraars-Rekeningen van Deventer. Dl. 3. St. 3.
Franck (J.), Etymologisch Woordenboek. Afl. 4.
Müller (J.), Die wissenschaftl. Vereine. Liefr. 8-10.
F. De Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis der Gemeenten in O. Vlaanderen. 7e
Rks. Dl. II. afl. 6-7.
Quellen und Forschungen. Heft 58-59.
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Gouw (J. Ter), Geschiedenis van Amsterdam. Dl. V. St. 4-6.
Middelnederlandsch Woordenboek. Dl. II. afl. 6-10.
Woordenboek der Nederlandsche taal. 3e Rks. afl. 9-10.
Wörterbuch (Deutsches), Bd. VII, 8-9; VIII, 1-3; XII, 1.
Lagemans (E.G.), Recueil de traités etc. IX, 3. La Haye 1886.
Jonckbloet (W.J.A.), Geschiedenis d. Nederl. Letterk. Dl. 6.
Craandijk (J.) en P. Schipperus, Wandelingen door Nederland. 1887. Afl. 1-6.
Werken van Bredero, uitgegeven door J. Ten Brink e.a. 9e stuk.
Almanak (Geldersche Volks-) voor 1887.
Jaarboek van de Kon. Nederl. Zeemacht 1881-82. 's-Gravenh. 1881-82.
Zeitschrift f. Deutsche Philologie v. Zacher u. Höpfner. Bd. 18, 4; 19, 1-4; 20, 1.
De Gids, 1886, 8-12; 1887, 1-8; Register 2e Dl.
Revue Celtique, Vol. 7, 2-4; Vol. 8, 1-3.
Algem. Nederl. Familieblad, Jrg. III, 6-11; Jrg. IV, 1-7.
Bibliograf. Adversaria, Dl. V, 8-10; 2e R. II, 1-2.
De Katholiek, 1886, 7-12; 1887, 1-8.
De Navorscher, 1886, 6-12; 1887, 1-8.
Studiën op godsdienstig, wetensch. en letterk. gebied, Dl. XXVI, 5; XXVII, 1-5;
XXVIII, 1-5; XXIX, 1.
Verslag der Koninkl. Bibliotheek 1885.
Verslag Museum v. Oudheden in Drenthe, 1885, 86.
Verslag Museum te Alkmaar, 1885-86.
A.J. Enschedé, Verslag van den toestand der Stads-Bibliotheek te Haarlem. 1885.
P. Haverkorn van Rijsewijk, Verslag Museum Boymans 1885.
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Bijdragen voor vaderl. geschied. en oudheidk. 3e Rks. Dl. III, 3-4; Dl. IV, 1.
De Lantaarn, Jrg. II, 13-24; Jrg. III, 1-16.
De Toekomst, 1886, 7-12; 1887, 1-7.
Oud-Holland, Jrg. IV, 2-4; Jrg. V, 1-2.
Zeitschr. f. Deutsches Alterthum, Bd. 19, 1-3.
Zeitschr. f. vergleich. Sprachforsch. N.F. Bd. 8, 4; Bd, 9, 1-2.
Los en Vast, 1886, 2-4; 1887, 1-2.
Archief v.h. Aartsbisdom van Utrecht, Dl. XIV, 3; Dl. XV, 1-2.
Bijdragen v.h. Bisdom van Haarlem, Dl. XIV, 2-3.
Messager d. sciences histor. 1886, 2-4; 1887, 1-2.
Nederl. Bibliogr. 1886, 6-12: 1887, 1.
Onze Volkstaal, Dl. III, 2.
Nederl. Museum, 2e Rks. III, afl. 4-12: 3e Rks. I, afl. 1-6.
Noord en Zuid, Jgr. IX, 4, 5, 7, 9.
Tijdschrift v. Noord-Brabantsche Geschiedenis, Jrg. III, 14-22.
Verslag Gemeente Leiden 1886.
Catalogus Stedelijk Museum Leiden 1886 en Supplement.
Verslag v.d. Gemeenteraad v. Leiden omtrent het beheer v.h. Stedel. museum.
Volksalmanak voor Nederl. Katholieken, 1887.
Jaarboek der Universiteit te Groningen, 1885-86.
Dietsche Warande, Dl. V, 5-6.
Bloemhofje door C.v.L. gedruckt bij B. Smidt 1674.
Dr. G. Eckertz, Fontes adhuc inediti rerum rhenanarum. 2er Theil. Köln 1870.
Die schöne Historie von dem Ritter Malegis. Frankfurt.
C.M. Wiechmann, Meklenburgs altniedersächsische Literatur. 3er Theil. Schwerin
1885.
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W. Molema, Woordenboek der Groningsche volkstaal. Winsum 1887.

Van Binnen- en Buitenlandsche Genootschappen ontvingen wij de volgende
werken:
NEDERLAND.
Nederl. Tooneelverbond. Het Tooneel. Jrg. 16, 1-4. Verslag 29 Nov. 1886.
Konink. Oudheidk. Genootschap. Verslag 1886-87.
Indisch Genootschap. Verslag algem. vergader. 1866-70 en 1886 bl. 8-13. Notulen
algem. vergader. 27 Aug. '86 en 1 feb. 8 Mrt. en 29 Mrt. 1887. Ledenlijst 1886.
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Verslag 1886.
Sectie-Verslagen 1886. S. Fränkel, Die Aramäïschen Fremdwörter im Arabischen.
Historisch Genootschap te Utrecht. Bijdragen en mededeelingen. Dl. X. Werken
N.S. 43-45 en Inhoudsopgave.
Teylers Genootschap. Archives. Série II. Vol. II. p. 4. Catalogue 3-4.
Zeeuwsch Genootschap. Archief. Dl. VI, 2.
Friesch Genootschap. Verslag 58. Vrije Fries, XVI. 3e R. IV, 3-4. Naamlijst van
predikanten d.T.A. Romein.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Notulen, Dl. 24, 1-4;
Dl. 25, 1. Tijdschrift, Dl. 31, 1-6. Placaatboek, 1678-1709. Realia, Register op de
generale resolutiën van het Kasteel Batavia, 1632-1805. Dl. III. J.A.V.d. Chijs, De
vestiging van het Nederlandsch gezag over de Banda-eilanden. - J.A.V.d. Chijs,
Daghregister gehouden in het Casteel Batavia 1640-41. - Catalogus numismat.
verzameling 3e druk, en Catalogus archaeolog. verzameling.
Aardrijkskundig Genootschap. - Tijschrift 1e Serie. Dl. IV. Afd. Verslagen. Dl. I,
5-10. Dl. II, 1-6. Afd. meer uitgebr. art. Dl. I, 2-3; Dl. II, 1.
Vereeniging t. beoef. v. Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslag vergadering
1886. - Verslagen en mededeel. St. 15. - Handelingen 58e Vergader. - Overijss.
Stad-Dijk- en Markrechten, I, 7. - Acta visitationis dioec. daventriensis cet. vel 1-7.
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Vereeniging v. Fabrieks- en Handwerksnijverheid. Verslag 1886.
Maatschappij d. Nederl. Letterk. Tijdschrift VI, 1-4; VII, 1-3.
Maatschappij de taal is gansch 't volk. Verslag 1884-85.
Maatschappij v. Nijverheid. Tijdschrift 4e Rks. Dl. 10, afl. 8-12; Dl. XI, afl. 1-7.
- Punten v. beschrijving 110e alg. vergadering. - Catalogus Koloniaal Museum, II,
2.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Volksalmanak 1887.
Koninklijk Instituut v. Taal-, Land- en Volkenkunde v. N.-Indië. Bijdragen 5e Volgr.
Dl. I, 4; Dl. II, 1-3.
Instituut voor Doofstommen. Verslag 1886.
Koninkl. Academie v. Wetensch. Jaarb. en Programma 1886. - Prijsvers (legaat
Hoeufft 1886) Matris Querela; Esther. - Verslagen Afd. Letterkunde 3e Rks. III, 2-3;
IV, 1 . - Verslagen Afd. Natuurk. 3e Rks. II, 3; III, 1-2.
Selskip f. frysce Tael- in Skriftenkinnisse. Jierboeckje 1887. - Tidskrift XVI, 2-4;
XVII, 1-2.
Maatschappij d. Wetenschappen te Haarlem. Archives Néerlandaises d. sciences
exactes etc. Tome XXI, 1-5.
Provinc. Genootschap v. N.-Braband. - Handel. 1884-85. - Reglement 1885. Werken N.R. 2.
Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin. Jaarverslag N0. 12.
Inrichting doofst. onderwijs te Rotterdam. Verslag 1884-85.
Génootschap Ned. Leeuw. Maandblad 1886, 5-12; 1887, 1-6.
Genootschap de Ned. Heraut, Tijdschrift III, 3-4; IV, 1.
Vereeniging voor Noord-Nederl. Muziekgesch. Tijdschr. II, 1.
BELGIË.
Instit. archéol. Liégeois. Bulletin T. XVIII, L. 2-3.
Société d'émulation à Liège. Mémoires T. VII.
Société des monuments histor. dans le grand-duché de Luxembourg. Publ. d.l.
section histor. T. 37-38.
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Maatschappij d. Vlaamsche Bibliophilen. - Werken 4e Rks. 6.
Willemsfonds. Uitgaven N0. 112-115. - Volksboekjes, N0. 2.
Université catholique de Louvain. - Annuaire 1886.
Acad. d'Archéol. de Belgique. Annales (Bulletin) 3e Série. T. VIII-X en 4e Série.
T.I.
Koninkl. Vlaamsche Acad. Wedstrijden 1887.
ZWITSERLAND.
Histor. Verein d. fünf Orte Uri, Schwyz, Unterwalden u.s.w. Der Geschichtsfreund.
Bd. 41.
Antiq. Gesellsch. zu Zürich. Mittheil. 50-51.
DUITSCHLAND EN OOSTENRIJK.
Oberlausitzische Gesellsch. N. Lausitzisches Magazin. Bd. 62, 1-2.
Esthnische Gesellsch. Sitzungsberichte 1886.
Gesammtverein d. Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. Correspondenzbl.
34, 6-12; 35, 1-9.
K.K. Geograph. Gesellsch. in Wien. Mittheil. Bd. 18-19.
Schlesische Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Jahresber. Jhrg. 63 mit Anhang. Annalen
H. 45.
Museum Francisco-Carolinum. Berichte Bd. 44-45. - Jahresber. 1885.
Sächs. Alterth. Verein. Jahresber. 1886. - Neues Archiv. Bd. VII.
Histor. Verein f.d. Oberpfalz. Verhandl. N.F. Bd. 40.
Verein f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. Mittheil. 25, 1-4.
Verein f. Gesch. u. Alterth. Westphalens. Zeitschr. Bd. 44-45.
Verein f. Mecklenburg. Geschichte u. Alterthum. Jahrb. u. Jahresber. 51.
Hist. Verein f. Niederbayern. Verhandl. Bd. 24, 1-2.
Hist. Verein f. Niedersachsen. Zeitschr. 1886.
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Hist. Verein f. Oberbayern. Archiv. Bd. 43.
Universität Kiel. Schriften 71. - Aanh. v.d. oratie v. 22 Mrt. 1886. - Chronik der
Universität. - Verzeichn. 2. - Gedächtniszschriften H.F. Scherk en F.C. Dahlmann.
- Reden 3.
Verein f. Gesch. d. Mark Brandenburg. Märk. Forschungen Bd. 19-20.
Verein f. Gesch. u. Alterthumsk. v. Erfurt. Mitth. H. 11-13. - J. Vollbaum, Die
Specialgemeinden der Stadt Erfurt. Erfurt, 1881.
Hist. Verein zu Basel. Mittheil. N.F. III. - Beiträge N.F. Bd. II, 2-3.
Verein f. Alterthumsfreunde im Rheinlande. Jahrb. H. 78-82.
Verein f. Siebenbürg. Landeskunde. Archiv. N.F. Bd. 20, 2-3. - Jahresber. 1884-85.
Hist. Verein f. Unterfranken. Archiv. Bd. XXIX. - Jahresber. 1885.
Verein f. Thür. Gesch. u. Alterth. Zeitschr. Bd. V, 1-2.
Gesellschaft f. Pomm. Gesch. u. Alterth. Baltische Studien. Jhrg. XXVI, 1-4. - Dr.
Theod. Pyl, Gesch. d. Greifswalder Kirchen und Klöster. Th. 1-3.
Anthropologische Gesellschaft zu Wien. Mittheil. Bd. XV, 3; Bd. XVI, 1-4, Bd.
XVII, 1-2.
Kön. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. Berichte 1885, IV; 1886, I.
K.K. Mähr. Schles. Gesellsch. Mittheil. 1886.
Hist. Verein f. Schwaben u. Neuburg. Zeitschr. Jhrg. XII-XIII.
Ferdinandeum f. Tyrol u. Vorarlberg. Zeitschr. 3e Folge. H. 30. - Führer durch
das Mus. - Katal. d. Gemäldesamml.
German. Museum zu Nürnberg. Anzeiger I, 2. - Mittheil. I, 2. - Katal. 1885.
Verein f. Nassauische Alterthumskunde zu Wiesbaden. Annalen XIX, I, 2-3; III,
1; V, 3-4; XIII.
Histor. Litterar. Zweigverein d. Vogesen-Clubs. Jahrbuch. Jhrg. III.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

48
Hist. Gesellsch. f.d. Provinz Posen. Zeitschr. II, I-4.
Verein f. Hessische Gesch. Zeitschr. N.F. Bd. XI. Bd. IX. Suppl. - Mitth. 1884-85.
Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. d. Oostseeprov. Sitzungsberichte 1885, 1886.
- Mittheilungen Bd. 13, 4; 14, 1.
Mus. Carolino-Augusteum. Jahresber. 1884-85.
Verein f. Gesch. und Alterthumsk. v. Bremen u. Verden. Archiv. H. 11.
Gesellsch. d. Gesch., Alterth. u. Volksk. von Freiburg. Zeitschr. VI, 3.
Kön. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. Nachr. 1885, 1-13; 1886.
Künstlerverein f. Bremische Gesch. Jahrb. Bd. XIII.
Münchener Alterthumsverein. Zeitschrift Die Wartburg. Jhrg. XIII, 9-12; Jhrg.
XIV, 1-6.
Academie d. Wissensch. zu Wién. Philos. hist. Classe. Bd. 110, 1-2; Bd. 111, 1-2.
- Register z.d. Bdn. 101-110.
Verein f. Gesch. d. Bodensees. Schriften H. XV.
Gesellsch. f. bildende Kunst u. vaterl. Alterth. zu Emden. Jahrb. VII, 1.
Hist. Verein f. Steiermark. Mitth. H. 34. Beitr. Jhrg. 21.
Verein f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens. Zeitschr. Bd. XXI.
Verein f. Gesch. von Oberfranken. Archiv. Bd. XVI, 3; Ber. N0. 47.
Verein f. Hamburg. Gesch. Mittheil. IX en Reg. Bd. 7-9.
Verein f. Gesch. d. Stadt Meissen. Mittheil. Bd. I, 5. - Personenverzeichn.
Aachener Geschichtsverein. Zeitschr. Bd. 1-8.
Altpreuss. Monatschrift. Bd. XXIII, 3-4.
FRANKRIJK.
Société des Antiq. de la Morinie à St. Omer. Les Chartes de St. Bertin, p.p. L'Abbé
D. Haigneré. T.I. Ann. 34-35, Livr. 136-139.
Société des Antiq. de Picardie à Amiens. Bulletins T. XV.
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DENEMARKEN.
Nordiske Oldskrift Selskab. Aarböger. R. II. Bd. I, 2-4; Bd. II, 1; Bd. III, 2. - Mémoires
1886.
ZWEDEN EN NOORWEGEN.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiq. Akadem. Antiqvarisk Tidskrift. IX, 1-2; X, 1-2.
- Manadsblad Jrg. 14.
I TA L I Ë .
Accademia dei Lincei. Rendiconti Vol. II, 12-14. - Comunicazioni II, 1-12; III, 1-9.
ENGELAND.
English Dialect Society. Circulars and 13th Report 1885-86.
AMERIKA.
Smithsonian Institution. Report 1884, 2.
American Philosophical Society. Proceedings at the dinner March 15, 1880. - Law
and regulations. - Register of papers published. - Lists of surviving Members (3). Proceedings vol. 96-124.
Nadat deze verslagen zijn voorgelezen, geeft de Voorzitter het woord aan den heer
Petit; deze spreekt aldus:
Mijnheer de Voorzitter!
Beleefd verzoek ik UHG. mij te vergunnen aan de Vergadering het volgende mede
te deelen als een Appendix op de Voorrede van den Catalogus onzer Bibliotheek, en
mij daardoor gelegenheid te geven een geheel onwil-
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lekeurig, door mij gepleegd, en door mij zeer betreurd verzuim te herstellen jegens
een van onze, hier tegenwoordig zijnde, medeleden.
Zooals in de Voorrede gezegd is heb ik, voor de geschiedenis der lotgevallen onzer
Bibliotheek en van hare Catalogussen tot 1866, gemeend te mogen vertrouwen op
de zoo buitengemeen uitvoerige geschiedenis onzer Boekerij, zooals die door Dr.
Bisschop medegedeeld is in het in 1867 verschenen Gedenkschrift bij het 100jarig
bestaan der Maatschappij, en ik heb geen oogenblik gedacht, dat het noodig kon
wezen het door hem medegedeelde te vergelijken met de officiëele verslagen, om
mij daardoor te vergewissen dat hij geen enkel feit van beteekenis of geen enkel
persoon, die zich op de eene of andere wijze jegens de Maatschappij verdienstelijk
maakte, vergeten had. En werkelijk bevond ik, toen een bevriende hand mij daarop
gewezen had, dat dit geschied was. - Hij toch verzuimde, en ik volgde helaas dat
voorbeeld, melding te maken dat door ons medelid J. Tideman in 1846 een Catalogus
vervaardigd was van het in 1841 ontvangen Geschenk van Tooneelstukken.
De oorzaak van dat verzuim is, dat in de door de heeren H.W. Tydeman, J.T. Bodel
Nijenhuis en J.T. Bergman bij den Catalogus van 1847 gevoegde voorrede voor het
Ie deel (toch voorzeker de plaats waar men eene dergelijke mededeeling het eerst
zoeken zal) bij de vermelding van dat geschenk met geen enkel woord gewag gemaakt
wordt van den arbeid van den heer Tideman, doch dat dit bericht door hen geplaatst
is aan het hoofd van het 2e stuk van dat Ie deel, de tooneelstukken bevattende,
onmiddellijk volgende op bl. 338, dus bij de gebonden exemplaren zoogoed als
geheel verborgen.
Te meer leed deed het mij dat ik dit bericht, dat
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daarenboven niet in alle exemplaren schijnt voor te komen (althans in het door mij
gebruikte exemplaar ontbreekt het), niet eerder onder de oogen kreeg, dan toen het
te laat was, wijl daarin o.a. het volgende gezegd wordt:
‘Voor den Catalogus dezer zoo belangrijke verzameling, en welke hare eigene
moeijelijkheid had, hebben wij met vergunning der Maatschappij ons bediend van
de kundige en vlijtige hand des heeren J. Tideman, wiens naam bereids gunstig
bekend stond onder onze jeugdige Nederlandsche Letterkundigen. Wij mogen zeggen,
dat hij niet slechts ons, maar de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, ja die
Letterkunde zelve grootelijks aan zich verpligt heeft, door de bekwaamheid en ijver
waarmede hij zich van die taak heeft gekweten; bijzonder ook door, met evenveel
zorg als kunde en schranderheid, een aantal namen op te sporen van vervaardigers
der Tooneelstukken, die zich of geheel niet, of slechts door eene of meerdere letters
genoemd, of bij hunne stukken slechts eene spreuk als kenmerk gebruikt hadden.’
Toen ik dus op bl. 17 van mijne Voorrede melding maakte van den Catalogus der
Tooneelstukken, in 1877 door den heer Arnold vervaardigd, had ik niet mogen
verzuimen daarbij tevens dien van den heer Tideman te bespreken en aan hem niet
den lof mogen onthouden, dien hij zoozeer voor het werk zijner jongelingsjaren
verdiende.
Ofschoon het mijn voornemen is in de Voorrede van den later te verschijnen
Alphabetischen Catalogus van dit onwillekeurig gepleegd verzuim melding te maken,
stelde ik er echter prijs op dit nu reeds in deze volle vergadering mede te deelen.
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Daarna vraagt de heer J. Tideman het woord en zegt, dat het hem aangenaam is
geweest deze verklaring van den heer Petit te ontvangen.

III.
Verslag van den Penningmeester, den heer D. Hartevelt, aan de Algemeene
Vergadering, gehouden 16 Juni 1887.
Verslagen, rekeningen en verantwoordingen worden gewoonlijk tot de
onvermakelijkste dingen van algemeene vergaderingen gerekend. In hunne
noodzakelijkheid vindt de verslaggever verontschuldiging, en als hij het hart op de
rechte plaats heeft, tevens aansporing om het zoo kort mogelijk te maken. Ondanks
deze beginselontvouwing zal ditmaal uw Penningmeester langer dan gewoonlijk,
dus gedurende meer dan ééne minuut, uwe aandacht vragen. Niet om u zoo maar
cijfers voor te dreunen, maar meer om u over de geschiedenis van eenige dier cijfers
iets te vertellen, ten bewijze dat, hoe onletterkundig en onwetenschappelijk iedere
gulden en iedere verzameling van guldens ook zijn moge, de min of meer argelooze
besluiten over finantiën, nawerkingen hebben, waarop men niet altijd verdacht was
of verdacht zijn kon, en die dan, zoo al niet onverwachts, toch altijd te vroeg den
bodem der kas bloot leggen.
Zoover zijn wij nog niet gekomen, maar de vergelijking der overschotten of batige
saldo's van de laatste vier Dienstjaren toont ons, met welk een dunne voering van
bankbiljetten de bodem der kas bij het begin van het loopend Dienstjaar bekleed is.
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1883/4.

1884/5.

1885/6.

1886/7.

Saldo vorige
Dienst

ƒ 4222.77

ƒ 3797.70

ƒ 2624.44

ƒ 1630.69

Diverse
Ontvangsten

ƒ 3889.31

ƒ 4453.55

ƒ 4352.13

ƒ 3830.03

___

___

___

___

ƒ 8112.08

ƒ 8251.25

ƒ 6976.57

ƒ 5460.72

ƒ 4314.38

ƒ 5626.81

ƒ 5345.88

ƒ 5171.52

___

___

___

___

ƒ 3797.70

ƒ 2624.44

ƒ 1630.69

ƒ 289.20

Uitgaven
Saldo

Wij beginnen alzoo den eersten Mei 1887 de rekening der Maatschappij met een
batig saldo van ƒ 289.20.
Hoe benauwend! moet wel iedereen denken die weet dat men zonder hand geen
vuist kan maken. Die angstige indruk wordt getemperd als men de 4de alinea van art.
29 der wet van 1872 leest, luidende: ‘Hij (de penningmeester) dient in de
bestuursvergadering van October de begrooting voor het volgende jaar in, welke in
de volgende vergadering, in November dus, wordt vastgesteld.’ Hierin zou grond
kunnen liggen tot geruststelling. Immers zonder begrooting doet men geen uitgaven
en bij gevolg heeft men vóór November geen geld noodig, tegen dien tijd worden
de bijdragen der Leden ingevorderd en vlotten dan de zaken van zelf.
Dit is de theorie, maar de praktijk is anders. Art. 30 der wet heeft daarvan de
schuld; het wil dat de Penningmeester jaarlijks vóór 1 Mei rekening en verantwoording
doe. Zoo loopt het Dienstjaar, ouder gewoonte, van April tot Mei, en het zou daarom
in het belang van orde en regelmaat noodig zijn, dat het indienen en vaststellen der
jaarsbegrooting op een ander tijdstip werd bepaald dan art. 29 der wet daarvoor
aanwijst. Nu wil ik u wel in vertrouwen zeggen, dat al is er geen begrooting, de
noodzakelijke betalingen (van ontvangsten is er voor November nooit sprake) toch
gedaan worden. Maar als wij er aan toe zullen zijn om veranderingen in de wet te
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maken, verdient het aanbeveling om de artt. 29 en 30 in overeenstemming te brengen.
Hier volgt nu een overzicht der rekening Dienstjaar 1886/7.
ONTVANGSTEN:
Saldo vorige Rekening

ƒ 1630.69

Renten

ƒ 126.535

Jaarl. Bijdragen van Leden

ƒ 3444.-

Catalogus

ƒ 121.50

Maaltijd

ƒ 138.___
ƒ 5460.725

UITGAVEN:
Drukwerk

ƒ 1415.60

Tijdschrift

ƒ 262.-

Boekerij, aankoop boeken ƒ 186.755
Catalogus

ƒ 2114.85

Locaalhuur, vuur, licht etc. ƒ 117.Vergaderkosten

ƒ 62.55

Maaltijd

ƒ 363.30

Historische Commissie

ƒ 86.90

Wetenschappelijk Bureau ƒ 35.Central
Schrijfloonen, Porto's,
Incasseeringen etc.

ƒ 145.97

Salarissen

ƒ 365.05

Buitengewone Uitgaven

ƒ 16.55
___

Totaal

ƒ 5171.525

Saldo op N.R.

ƒ 289.20
___

ƒ 5460.725
___
___
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Er is dus ontvangen ƒ 3830,035 en uitgegeven ƒ 5171.525.
Bij gevolg meer uitgegeven dan ontvangen ƒ 1341.49 waarvoor het Saldo van ƒ
1630.69 is aangesproken en daarvan is nu een som van ƒ 289.20 het overschot.
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Natuurlijk is en blijft vooreerst nog de Uitgave van den Catalogus de oorzaak van
dezen min gunstigen toestand. Ik zeg niet der kas, want ware in het afgeloopen
Dienstjaar 1886/7 niet 41 pCt. van de totale Uitgaven, namenlijk ƒ 2114,85 voor den
Catalogus besteed, dan zouden die gelden aan iets anders zijn uitgegeven, hetzij aan
boeken om de Bibliotheek te completeeren, hetzij aan subsidiën voor werken die niet
in den smaak van het publiek vallen, even onsmakelijk en ongenietbaar als belangrijk,
gelijk ze behooren te zijn om den stempel der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde te verdienen. (Zie Openingsrede Algem. Verg. 1876.)
Reeds in de verslagen over de jaren 1884 en 1885 werden eenige cijfers betreffende
den Catalogus meêgedeeld. Die Catalogus is thans af, en de verdienstelijke L.D. Petit
schreef daarvoor eene inleiding, belangrijk en belangwekkend om de geschiedenis
der Bibliotheek en van den Catalogus. Wij lezen in die voorrede blz. XI, dat van 1824
tot heden een bedrag van ƒ 21791.85 ter uitbreiding der Boekerij is betaald. Het
voorbeeld van den man, die met een onvergelijkbaar geduld 43190 titels schreef voor
den Catalogus, maakte mij belust om zijn genoemde voorrede of inleiding met eenige
cijfers, die met zijn geduldwerk slechts zijdelings verband houden, aan te vullen.
Ik stelde mij de vraag ‘wat heeft de Maatschappij van Ned. Letterkunde al reeds
betaald voor de Catalogi harer Boekerij?’
In 1829 verscheen voor 't eerst een Catalogus van 150 blz. Tot aan 1840 volgden
12 Supplementen. In 1842 een nieuwe Catalogus voor handschriften en gedrukte
werken, met geschreven aanteekeningen. In 1847 een Catalogus in 2 deelen, die tot
in 1857 bleef aangroeien
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met bijvoegsels bladwijzers, aanwinstlijsten enz. In 1864 verscheen bij die Catalogus
een derde deel en in 1865 werd daaraan toegevoegd een alphabetische bladwijzer.
Hoeveel geld is voor deze diverse werken betaald? Het spreekt van zelf, dat slechts
duidelijk bewezen cijfers voor antwoord in aanmerking komen, en zoo kan ik in de
rekeningen van 1843 tot 1867 niet meer dan ƒ 4050.-, met vol vertrouwen dat het
werkelijk uitgaven voor den Catalogus waren, aanwijzen.
Deze ƒ 4050.- betreffen enkel drukloonen. Voor honoraria aan de zeer geleerde
Heeren samenstellers dezer verschillende catalogi komen geen posten onder de
uitgaven voor, althans niet onder die benaming. Onderzoek, daarnaar ingesteld, bracht
aan het licht, dat éénmaal aan den Zeergeleerden Heer Dr. Bergman, uit
erkentelijkheid voor zijn werk aan den catalogus, ƒ 20.- werd ter hand gesteld, zegge
twintig gulden, omdat de kas zoo heel schraal was. Dit feit legt een vasten grond
voor het vertrouwen, dat het bestuur destijds zijn vrijgevigheid wist te breidelen en
in te richten naar de schraalheid van de kas.
Alzoo aan wel bewezen uitgaven voor den Catalogus van het jaar 1829 tot en met
het jaar 1867 een som van ƒ 4050.-, behalve de ƒ 20.- aan Dr. Bergman.
In 1873 begon het werk voor den nieuwen Catalogus (1000 Exempl.)
Voor salarissen en drukloonen werd daaraan besteed, van het jaar 1874 tot en met
het jaar 1886 de som van ƒ 13331.-.
De catalogus is nu af, maar er blijft nog aan drukloon te betalen voor de tien laatste
vellen ƒ 670.-. Bij gevolg tot hiertoe een totale uitgave van ƒ 18051.-.
Inmiddels blijft aan den stelselmatigen Catalogus die af is, nog een belangrijk
werk toe te voegen om er het ge-
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bruik van te kunnen maken waarvoor hij bestemd is, namelijk een alphabetisch
register. Een begrooting van hetgeen dat werk zal vorderen aan tijd, geduld en kosten,
is nog niet met veel kans op juistheid, bij benadering op te maken. Men heeft daar
echter niet luchtig over te denken. Niet minder dan 65000 titels of namen zijn daarin
te rangschikken, en ik zie in mijn verbeelding al een boek, minstens ruim zoo dik
als het dikste deel van den stelselmatigen catalogus die af is. Twee jaren arbeid
schijnen er wel toe gevorderd te worden en 80 vellen druks of 1200 halve bladzijden
kunnen misschien die 65000 titels of namen bevatten. Het is geen groot waagstuk
aan te nemen, dat men dubbel aan de kas der Maatschappij betalen zal het bedrag
waarmede de kosten voor dat register beneden ƒ 5000.- zullen blijven. Wanneer dan
over twee jaren de catalogus, met het register dat hem aangenaam bruikbaar moet
maken, compleet zal zijn, dan zal er ruim ƒ 23000.- aan catalogi zijn uitgegeven
gedurende hetzelfde verloop van jaren waarin voor den aankoop van boeken één- à
twee en twintig mille zal zijn betaald, misschien ook ƒ 23000.-, ofschoon er geen
geld voor aankoop beschikbaar is. Alsdan zal zich deze bijzonderheid voordoen, dat
naast iedere gulden voor boeken uitgegeven, één gulden staat aan catalogi besteed.
Een evenwicht, compleeter dan ooit onder Europeesche Staten is voorgekomen, maar
dat, gelijk zoovele andere dingen, meer schijn dan werkelijkheid biedt. Immers wij
weten dat onze Bibliotheek schatten aan boeken heeft verkregen door geschenken
en legaten, die hare waarde in geld buiten het bereik van taxatie stellen.
Wij wenschen over deze feiten en cijfers niet in beschouwingen te vervallen; maar
het nut der bekendmaking zou zeer onvolkomen zijn, wanneer niet, na vermelding
van de uitgaven voor den catalogus ook de
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inkomsten die hij heeft opgeleverd en nog kan opleveren, werden aangewezen.
Van 1877 tot en met 1886 hebben de leden der Maatschappij tegen verstrekking
der deelen van den catalogus naarmate zij uitkwamen, ƒ 2491.- betaald. Naar een
tarief kan ik niet verwijzen, Art. 10 der wet geeft te dier zake discretionnaire macht
aan het Bestuur, en niemand zal beweren, dat de prijs van een boekwerk waarin
65000 titels of namen voorkomen, (ƒ 4.- voor Oude, ƒ 6.- voor Nieuwe leden)
indiscreet is.
Volgens opgave van de firma E.J. Brill waren op 2 Mei 1887 nog voorhanden van
de verschillende deelen, als volgt:
Handschriften

275 Exempl.

3de Gedeelte Ned. tooneel

332 Exempl.

2de Gedeelte Drukwerken 1ste Afl.

495 Exempl.

2de Gedeelte Drukwerken 2de Afl.

534 Exempl.

2de Gedeelte Drukwerken 3de Afl.

556 Exempl.

Deel II, 2de Ged. 1ste Afl.

567 Exempl.

Bij gevolg zijn er nog 275 compleete exempl. van den Catalogus; een voorraad
die volgens den gewonen loop van zaken voor ruim 12 jaren strekken kan. Wanneer
wij aannemen dat in ieder dier a.s. 12 jaren, 20 exempl. van den Catalogus tegen ƒ
6.- per stuk geplaatst worden, dan zal eventueel een penningmeester der Maatschappij,
in het laatste jaar van deze eeuw kunnen vermelden dat de verkoop van den Catalogus
aan de leden, omtrent ƒ 4000.- zal hebben opgebracht.
Een uitgever of eenig ander speculant zou voorzeker geen lust hebben in eene
onderneming die tegen een uitgave van ƒ 23000.-, slechts ƒ 4000.- aan inkomsten
kon opleveren. Juist hierin komt het kenmerkende onderscheid tusschen
wetenschappelijke bedoelingen en handelsstreven
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aan den dag. Wetenschappelijke vereenigingen of maatschappijen vatten, met een
min of meer gepaste geringschatting van het nietig slijk der aarde, de belangen der
wetenschap in het oog, en het is ongetwijfeld aan deze richting te danken dat wij ons
verheugen in het bezit van een' stelselmatigen catalogus.
Wie zal ontkennen dat de bestendige en hoogste waarde der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde bestaat in hare Bibliotheek? Hoe zal men den inhoud
dier Bibliotheek kennen zonder catalogus? en hoe zal men van den stelselmatigen
catalogus kunnen gebruik maken zonder register? Het lijdt dan ook geen twijfel, of
alle sérieuse leden der Maatschappij zullen zonder leed over de hooge kosten, het
verschijnen van den catalogus met vreugde begroeten.
Over het register zal waarschijnlijk het bestuur te zijner tijd mededeelingen en
voorstellen doen aan de Algemeene Vergadering.
In de Openingsrede der algemeene vergadering van 15 Juni 1876 komt o.a. dit
voor: ‘Wanneer de boekerij ter vaste en voegzame bewaarplaats zal zijn aangeland,
zullen wij onze vermeerderde inkomsten uitsluitend besteden aan de vermeerdering
der boekenschat die het vak van onze wetenschap in engeren zin betreffen’. In
diezelfde vergadering verkondigde ons een bestuurslid de ontworpen drie voorwaarden
waarop onze Boekerij aan de Academische Bibliotheek in bruikleen zou worden
gegeven. De laatste dier voorwaarden schijnt een beding ten bate der Academische
Bibliotheek, namelijk: dat onze Maatschappij naar vermogen zal bijdragen tot
uitbreiding van haren boekenschat. Bij acte van overeenkomst 2 October 1876 is dit
beginsel in Art. VII wijselijk geformuleerd, daar staat: ‘De Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde verbindt
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zich om zoover haar finantieel vermogen strekt, hare boekerij zoo mogelijk volledig
te maken’.
In de laatste twaalf jaren van 1875-1886 werd ter uitbreiding van de Bibliotheek
voor ƒ 7480,80 aangekocht. Op de rekening van het laatste dienstjaar 1886-87 bedraagt
de post voor aangekochte boeken niet meer dan ƒ 161,70. Het finantieel vermogen
der Maatschappij strekte niet verder. De gedane mededeelingen verklaren hoe het
komt dat het vermogen der Maatschappij niet verder strekte. De vermeerderde
inkomsten waarvan in de aangehaalde Openingsrede gerept wordt, zijn nauw
merkbaar. De uitgaven bleven gelijk ongeveer.
Of het bestuur er in slagen zal om in November a.s. een begrooting zonder deficit
vast te stellen, is een vraag die met een verrassing of met een teleurstelling zal
beantwoord worden. Uw penningmeester vreest U op het laatste te moeten
voorbereiden.

Het vaste fonds.
Ik heb nu nog in een paar woorden den toestand van het in 1867 gestichte vaste fonds
te vermelden.
Van 1867 tot nu toe werden inschrijvingen op het Grootboek der 2 1/2 % Nationale
Werkelijke Schuld genomen tot een bedrag van ƒ 13500.- nominaal. Wij kochten
die voor ƒ 7756.-, gemiddelde koers 57 9/20 %. Bij de tegenwoordige beursnoteering
hebben die ƒ 13500.- een waarde van ongeveer 73 % of ƒ 9855.De rentenrekening voor aankoop fonds, heeft een voordeelig slot van ƒ 25.09.
Het batig saldo aan beschikbare renten, zoogenaamd vlottend kapitaal, gekweekt
uit het drie vierde der renten van het vaste fonds, bedraagt ƒ 793.68.
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Op dezen schat staat een aanval gedaan te worden door het Glossarium Stallaert,
waarvan drie afleveringen, elk à 80 blz. of 5 halve vellen druks, verschenen, de vierde
aflevering is ter perse.
Gedurende de eerst a.s. vier of vijf jaren zijn de vrije inkomsten uit het vaste fonds
(circa ƒ 250.- 's jaars) voor dit werk verbonden.

Verslag van de Commissie voor de Zuid-Afrikaansche Bibliotheken, door
den Secretaris, den Heer D. Hartevelt.
In het korte Verslag van het vorige jaar lezen wij dat de Commissie met hare
bemoeienis ten bate eener Nederlandsche bibliotheek te Pretoria eerst dan zou
voortgaan, wanneer zij inlichtingen zou ontvangen hebben omtrent de plaatsing der
gezonden boeken en het gebruik er van gemaakt. Zulke inlichtingen zijn niet
ingekomen, geen bericht hoegenaamd is ingekomen.
Wij mochten ten vorigen jare reeds melding maken van een aangeknoopte
briefwisseling met den heer Mr. J. Brill Director Grey College te Bloemfontein.
De ontvangst van een in Juni 1886 gezonden kist met boeken werd bij officiëele
en bijzondere brieven van 31 Juli en 7 Augustus 1886 op de meest heusche wijze
dankbaar gemeld.
In December 1886 zond Uwe Commissie een tweede kist met boeken voor de
bibliotheek te Bloemfontein daarheen, en den 26 April dezes jaars werden wij
aangenaam verrast door een brief, Bloemfontein 1 Maart, van den heer Mr. J. Brill,
getuigende van ingenomenheid met en dankbaarheid voor ons geschenk. Wij
vernemen uit dien brief, dat de Bloemfonteinsche bibliotheek eene openbare
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is, vooreerst omdat zij het eigendom is van het Stedelijk bestuur en in een bijgebouw
van het Stadhuis gevestigd, en ook omdat iedereen er elken dag vrijen toegang heeft
en er gratis kan gaan lezen. Aangezien Bloemfontein het centrum is van het geheele
land, waar vooral tijdens de zittingen van den Volksraad, het Hoog Gerechtshof, de
Synode enz., personen uit het geheele land bijeenkomen, is de Bibliotheek niet slechts
in naam, maar inderdaad voor het geheele land toegankelijk en wordt daarvan ook
vrij veel gebruik gemaakt. Voorts houden Commissarissen tweemaal 's weeks zitting
om boeken ter lezing uit te geven. Om daarvan gebruik te kunnen maken moet men
zich abonneeren tegen £ 1 's jaars. Het voornemen is ook buiten Bloemfontein
wonenden als abonnenten aan te nemen en zoodoende de Stads-bibliotheek tot een
Landsbibliotheek te maken.
Waar pogingen om nuttig te zijn en genoegen te doen in zulke goede aarde vallen,
vindt men zich aangemoedigd om op den ingeslagen weg voort te gaan. Behalve
deze zedelijke aanmoediging zijn stoffelijke middelen noodig, en wij moeten U
bekennen dat de kas leêg is.
Uwe Commissie is bereid om geschenken voor deze goede zaak in ontvangst te
nemen.

IV. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde over
1886-1887.
Reeds vóór hare bijeenkomsten verloor de Commissie haar verdienstelijk en zeer
gewaardeerd medelid Aemilius Willem Wybrands (overleden 22 September 1886).
De
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Voorzitter wijdde in de eerste vergadering eenige hartelijke woorden aan zijne
nagedachtenis. In zijne plaats werd door de Maandvergadering tot medelid der
Commissie benoemd Dr. P.L. Muller. Evenzoo werden door haar bij vernieuwing
de HH. Fruin en Du Rieu tot leden gekozen, terwijl Mr. Ch. Dozy door de Commissie
werd uitgenoodigd, hare vergaderingen te komen bijwonen.
De Commissie benoemde opnieuw den Heer Acquoy tot haren Voorzitter en den
Heer Pleyte tot haren Secretaris.
Hare meer officiëele werkzaamheden in den loop van dit jaar waren de volgende:
Naar aanleiding van een verzoek, door Mr. W.B.S. Boeles te Leeuwarden tot de
Commissie gericht, dat zij de noodige stappen mocht doen tot het bijeenbrengen en
uitgeven van een Repertorium van Pamfletten uit de 18de eeuw, werd door de
Commissie als haar oordeel uitgesproken, dat wel niet voor de bibliographie, maar
zeker voor de historie genoeg zou zijn gedaan, als de merkwaardigste blauwboekjes
uit dat tijdperk door een deskundige zouden zijn uitgezocht en gecatalogiseerd. En
aangezien iets dergelijks vanwege de Bibliotheca Thysiana zal geschieden, achtte
de Commissie niet noodig, zelve de handen aan het werk te slaan.
Eene poging, door den Archivaris van Utrecht, Mr. S. Muller Fz., bij de Commissie
gedaan, om door haren invloed van het Bestuur der Maatschappij de uitgave te
verwerven van de minute eener belangrijke kerkvisitatie, door den Officiaal van den
Utrechtschen Aartsdiaken anno 1566 in een gedeelte van het Sticht van Utrecht,
uitsluitend ten platten lande gehouden, vond bij de Commissie den meest mogelijken
steun, maar stuitte bij het Bestuur af op den minder gunstigen financiëelen toestand
onzer Maatschappij.
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Door het Bestuur uitgenoodigd, om te dienen van raad en voorlichting, hóe, bij de
ontworpen wet op het Notarisambt, het toezicht op de notariëele archieven ten meesten
nutte der wetenschap zou kunnen worden geregeld, diende de Commissie het Bestuur
van een uitvoerig rapport, waarvan het hoofddenkbeeld was, dat de notariëele
archieven bij de rechterlijke behooren, en dus, te zamen met deze, onder het toezicht
der Archivarissen behooren te worden gesteld. Het Bestuur nam ons advies over,
maar tot aller leedwezen heeft Z. Excellentie de Minister van Justitie er zich niet
mede vereenigd.
De laatste meer officiëele daad der Commissie bestond in een persoonlijk
huldebetoon. Door haren voorzitter opmerkzaam gemaakt op het feit, dat de zeer
verdienstelijke geschied- en oudheidkundige Dr. G.D.J. Schotel, weleer gedurende
de jaren zijner inwoning te Leiden een hooggewaardeerd medelid der Commissie,
den 9den April dezes jaars zijn tachtigsten verjaardag zou vieren, besloot zij, hem
tegen dien dag schriftelijk hare oprechte hulde en hare welgemeende wenschen te
brengen. Aan dit besluit is in warme bewoordingen uitvoering gegeven, en de jubilaris
heeft in een vriendelijk schrijven zijne ingenomenheid met den ontvangen brief aan
al de leden betuigd.
In de geregeld gehouden maandelijksche vergaderingen werden de volgende
onderwerpen ter tafel gebracht en min of meer uitvoerig besproken.
Onze voorzitter, de Heer Acquoy, sprak over H.S. n0. 1042 van Meerman, op de
auctie van diens boeken in 1824 verkocht, en in den Catalogus beschreven als
‘Geestelijke liederen, waarschijniijk van het jaar 1400’. Hij bewees, dat dit H.S.
geenszins hetzelfde kan zijn als het onlangs door den Heer Gédéon Huet beschreven
Nederlandsch H.S. n0. 39 in de Bibliothèque Nationale
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te Parijs, waarin sommigen hebben gemeend, het te herkennen. - Voorts handelde
hij over twee Leysenboekjes, voorkomende op den Index van 1570. - Uitvoerig sprak
hij over het lang verscholen gebleven handschriftje van Brugman's ‘Sermoen van
drieërhande tafelen’, weleer behoord hebbende aan Isaäc Le Long en door dezen
afgedrukt in zijne ‘Reformatie der stadt Amsterdam’, waaraan Moll in zijne bekende
monographie over Brugman den tekst heeft ontleend, zonder dat hij het origineel
had kunnen terugvinden. Dit handschriftje, na een zwerftocht van anderhalve eeuw
in handen van den Heer Acquoy gekomen, gaf hem aanleiding tot bespreking van
verschillende zaken, o.a. ook van de zoogenaamde, bij de liefhebbers welbekende
banden van Le Long. - Ten slotte deelde hij het een en ander mede aangaande een
hem toebehoorend ‘sinte Cecilia gyldt boecxken’, bevattende het verhaal der
oprichting en het reglement eener vereeniging van aanzienlijke dames te Zalt-Bommel
ten jare 1549, om jaarlijks op S. Ceciliëndag (22 Nov.), met inachtneming van zekere
kerkelijke gebruiken en van eene uitdeeling aan de armen, te zamen een maaltijd te
houden.
De Heer Fockema Andreae deed uitvoerige geschiedkundige mededeelingen
aangaande de notariëele protocollen in de verschillende provinciën tijdens de
Republiek. Voorts besprak hij een Vlaamsch leenrecht, een handschrift met oude
stadsrechten van Nijmegen, en de rechtelijke beteekenis aan den huisbrand als straf.
Eindelijk deelde hij omtrent den meerderjarigheidstermijn en het aantal eedhelpers
in enkele streken van Nederland het een en ander mede.
De Heer Fruin sprak over den geheimzinnigen persoon van Leonardus van der
Valk, die in het begin dezer eeuw te Hilburghausen in afzondering leefde en die on-
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langs door Dr. A. van der Linde te Wiesbaden in zijn boek over Caspar Hauser
opnieuw ter sprake is gebracht. - Voorts deelde hij mede, wat zeker werk van le
Comte de Dieuvre over droogmakingen in Frankrijk merkwaardigs bevat ook voor
de geschiedenis van Nederland. - In eene andere vergadering sprak hij over het begrip
van ‘middeleeuwen’ en den naam ‘media aetas’. - Ook deelde bij meermalen
bijzonderheden uit de Annales van Dusseldorp mede, waarvan hij een uitgaaf
voorbereidt voor het Historisch Genootschap te Utrecht. - Eindelijk handelde hij naar
aanleiding van het ‘Archief voor de Geschiedenis der Oude Hollandsche Zending’
over het bekende verhaal van Antonius Hambroek, en kwam tot de verblijdende
slotsom, dat het feit van diens edele zelfopoffering en trouw aan het gegeven woord
historisch kan blijven vaststaan.
De Heer Muller vestigde de aandacht op een onlangs verschenen werk van Pierre
de Witt, ‘Une invasion prussienne en 1787’, alsmede op een boek van Pauliat, getiteld:
‘Louis XIV, et la compagnie des Indes Orientales de 1664’. Beide werken bevatten
belangrijke gegevens voor de geschiedenis van Nederland en voor die van sommige
historische personen.
De Heer Du Rieu wees op droogmakingen van Leeghwater in de Medoc. Hij sprak
over een H.S. van den Spiegel Historiaal in het Fransch; over een paar rotuli of
doodenrollen, gevonden in oude boekbanden ter Bibliotheek alhier; over oude
evangeliariën in het algemeen en het door Van Wijn bekend gemaakte in het bijzonder;
over brieven van predikanten uit Smyrna, en over Jan Steen als ingeschreven in het
‘Album Studiosorum’ te Leiden.
De Heer Dozy deed mededeelingen aangaande de wo-
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ning van Jan Steen op den Nieuwen Rijn alhier, zijnde de aldus genoemde ‘kantdoos’.
- Voorts besprak hij Hooft en diens geslacht, Caspar Coolhaes en de omstandigheden,
waarin deze op het laatst van zijn leven verkeerde, den ouden Leidschen Schouwburg,
en een aflaatbrief van 14 Mei 1480, te Brussel gedrukt en in het stedelijk archief van
Leiden bewaard.
De Heer Pleyte vertoonde en besprak verschillende oudheidkundige voorwerpen,
die in latere tijden of ook in de allerjongste dagen waren ontdekt, bijv. een blazoen
van een gild, waarschijnlijk uit België afkomstig, eenige oudheden uit Nijmegen,
een beeldje uit Keulen, eenige amuletten, eene pansfluit, enz.
Uit dit ineengedrongen verslag der werkzaamheden moge blijken, dat onze
Commissie ook dit jaar weder met lust en volharding hare taak heeft voortgezet. Nog
duidelijker moge het worden uit hetgeen in den vorm van Bijlagen achter dit rapport
zal worden afgedrukt.
Namens de Commissie voornoemd,
W. PLEYTE, Secretaris.
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Bijlagen
Tot het verslag der ‘Historische Commissie’ over 1886-1887.
I. Het handschrift van Brugman's ‘Sermoen van drieërhande tafelen’.
Brugman's ‘Sermoen van drieërhande tafelen’ met de daarin voorkomende
meesterlijke aanwending van de acht zaligsprekingen is algemeen bekend. Het werd
voor de eerste maal uitgegeven door Isaäc Le Long in diens Reformatie der stadt
Amsterdam, Amst. 1729, blz. 361-369, later andermaal door Moll in zijn Johannes
Brugman, Amst. 1854, dl. I, blz. 222-239. Moll heeft zich echter moeten vergenoegen
met het doen afdrukken van den tekst bij Le Long, wijl het hem ondanks ‘veelzijdige
nasporingen’ niet had mogen gelukken, het handschrift, waarnaar deze gewerkt had
en dat vervolgens in het bezit van den Amsterdamschen boekverkooper Van Damme
schijnt gekomen te zijn, daar het op de auctie van diens boeken in 1764 geveild werd
(zie Paquot, Memoires, tome X [Louv. 1767], p. 324), onder de oogen te krijgen. Ik
verblijd mij, te kunnen mededeelen, dat het thans mijn eigendom is. In Mei 1886
werd het door mij aangekocht op de verkooping der nagelaten boeken van wijlen
den heer Th. van Gogh, predikant te Nuenen, en anderen, te Rotterdam bij de Firma
Eeltjes (Catalogus,
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N0. 416). Dat het hetzelfde handschriftje is, waarnaar Le Long het sermoen heeft in
het licht gegeven, blijkt niet slechts uit de overeenkomst van inhoud en spelling,
maar vooral hieruit, dat op de met wit papier overplakte fol. 1 recto, tegen het licht
gezien, duidelijk te lezen staat, wat volgens het getuigenis van Le Long (blz. 369)
aan het sermoen voorafging. Dat voorts dit laatste werkelijk van Brugman is, ziet
men uit blz. 39 van het handschriftje (bij Le Long, blz. 368; bij Moll, dl. I, blz. 237),
waar de spreker zijn eigen naam heeft genoemd. Wijl de tekst, zooals gezegd is,
reeds tweemaal, of indien men den ongelukkigen nadruk in de Levensbeschrijving
van beroemde en geleerde mannen, st. III (Amst. 1731), blz. 236-262, mederekent,
reeds driemaal werd uitgegeven, heeft het papieren handschriftje van 44 bladzijden
nog slechts betrekkelijke waarde. Doch in drie geheel andere opzichten is het
geenszins van belang ontbloot: 10 voor de bepaling van de formaten der boeken door
Le Long, 20 voor de beoordeeling van zijne diplomatische nauwkeurigheid bij het
uitgeven van handschriften, 30 voor de kennis van zekere banden, uit zijne boekerij
afkomstig.
Wat het eerste betreft, het papieren handschriftje, dat naar het laatst der 15de eeuw
heenwijst, heeft eene hoogte van 11 en eene breedte van 9 centimeter. Het is dus vrij
klein, maar wordt desniettemin door Le Long genoemd ‘een Boexken in Octavo’
(blz. 360). Nauwkeuriger is het in zijn Catalogus, Amst. 1744, opgenomen onder de
‘Libri manuscripti in Octavo et Minori Forma’ (p. 31, N0. 17). Intusschen blijkt, dat
Le Long nog ‘in Octavo’ noemde, wat wij thans veeleer ‘in duodecimo’ zouden
heeten.
Wat het tweede punt aangaat, men heeft weleens ge-
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twijfeld aan de diplomatische nauwkeurigheid van Le Long. Vooral Moll heeft bij
herhaling geklaagd over zijn gebrek aan critiek, zijne lichtvaardigbeid in het bepalen
van den ouderdom zijner handschriften, zijne onbedachtzaamheid enz. (zie
Kerkhistorisch Archief, dl. IV, blz. 233; Kerkgeschiedenis van Nederland, dl. II, st.
2, blz. 332; Studiën en Bijdragen, dl. IV, blz. 288, 289), waardoor zijne nauwgezetheid
bij het uitgeven van teksten, ofschoon niet rechtstreeks aangevallen, toch zijdelings
in verdenking werd gebracht. Daarentegen heeft Dr. Sepp hem den lof gegeven, dat
hij den tekst der Corte belydinghe ‘zeer nauwkeurig’ in zijn Kort historisch verhaal
van de kerken onder 't kruys heeft doen afdrukken (Bibliographische mededeelingen,
Leid. 1883, blz. 48). Uit dit handschriftje nu blijkt, dat de uitgave er van door Le
Long wel iets te wenschen overlaat, wijl hij zich in de spelling der woorden vaak
zoogenaamde verbeteringen heeft veroorloofd (bijv. bereit i.p.v. bereeit, Salomon
i.p.v. Salmon, hen allen i.p.v. hem allen, zyn i.p.v. zijn, moeder i.p.v. moder,
gesproken i.p.v. gespraken, hopen i.p.v. hapen, enz. enz.), maar dat hij, met het oog
op den tijd waarin hij leefde, veeleer geacht moet worden, tot de nauwkeurige dan
tot de slordige uitgevers van teksten te behooren.
Wat eindelijk het derde punt belangt, volgens den Catalogus van Le Long, t.a.p.,
is dit handschriftje ‘nieuw verbonden’. Het levert dus eene proeve van de banden,
die zijn boekbinder voor hem vervaardigde. Het bandje nu is van perkament. Zoowel
op de achter- als op de voorzijde is met dubbele lijnen een groot, en daarin een kleiner
vierkant getrokken. Midden in het kleine, d.i. tevens midden op het plat, staat een
rhombusachtige onvergulde stempel met een omlijst ovaal in het midden. Tusschen
de buitenhoeken van het kleine vierkant en de
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binnenhoeken van het groote heeft de binder kleinere stempeltjes aangebracht. Om
kort te gaan, het bandje is volkomen gelijk aan het gewone model van perkamenten
banden in de 18de eeuw. Nu verdient het opmerking, dat onder de van Le Long
afkomstige handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leiden een zeven- of
achttal, ofschoon alle in grooter formaat, op dergelijke wijze zijn gebonden. Dit
schijnt dus de manier te zijn geweest, waarop hij zijne handschriften van een nieuwen
band deed voorzien. De deskundigen weten, dat zekere achttiendeeeuwsche banden
met bruinlederen geribde ruggen, geel kievit op het plat en blauw gemarmerd op de
snede, voor banden van Le Long doorgaan. Niemand minder dan Frederik Muller
heeft ze daartoe verklaard. Doch ik bezit twee handschriften, die op deze wijze zijn
gebonden en nochtans niet in den Catalogus van Le Long voorkomen. Ik ken twee
andere in de Universiteitsbiblotheek van Amsterdam, van welke hetzelfde geldt. Dit
heeft mij sinds lang doen twijfelen aan de waarheid van Muller's bewering. Het boven
gezegde aangaande handschriften met perkamenten banden, wier herkomst uit de
boekerij van Le Long vaststaat, heeft mijn twijfel niet weinig vermeerderd. Ik wil
hiermede natuurlijk niet zeggen, dat alle handschriften van Le Long in perkament
zijn gebonden, maar dat die, welke Frederik Muller er voor gehouden heeft,
waarschijnlijk tot eene andere, ons onbekende verzameling hebben behoord, welke
verzameling intusschen niet moet verward worden met de even onbekende, wier
exemplaren gebonden zijn in heelen Franschen band, rood of verguld op snee, met
oud-gemarmerde schutbladen en aan deze laatsten te herkennen (verg. Doedes,
Collectie van Rariora, Utr. [1887], blz. 10). Het eenige middel, dat genoegzame en
niet eens volledige zekerheid aangaande de herkomst

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

72
van een boek of handschrift geeft, is de overeenstemming er van met de beschrijving
in een catalogus.
J.G.R. ACQUOY.

II. Een damesgild tot het houden van een jaarlijkschen maaltijd.
De oude geestelijke broederschappen en ambachtsgilden zijn bekend. Hunne
maaltijden evenzeer. Sommige inventarissen van hun tafelgereedschap (zie bijv.
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, dl. II, blz. 412 v.; dl.
VIII, blz. 126 en 141) en vooral hunne nog bestaande spijslijsten (zie bijv. Wagenaar,
Amsterdam, dl. II, blz. 436; Driessen, Monumenta Groningiana, st. III, blz. 616 v.;
Bijdragen en Mededeelingen als boven, dl. II, blz. 409 v.) doen duidelijk zien, dat
de leden het zich aan de noodige tafelweelde geenszins lieten ontbreken. Dat het op
de maaltijden soms luidruchtig genoeg toeging, blijkt uit eene bijzonderheid, die Le
Long in zijne Reformatie der stadt Amsterdam, blz. 325 v., aan het zoogenaamd
Mirakelboekje van 1568 (zie bij hem blz. 198) heeft ontleend. Minder bekend evenwel
is, dat er niet slechts gildemaaltijden, maar ook gilden tot het houden van maaltijden
bestaan hebben1, al gaf men er door het bijwonen van eene mis, het uitdeelen van
brood en dergelijke vrome werken een godsdienstig tintje aan.
Van zulk een gild nu bezit ik de statuten in een klein perkamenten handschriftje,
in 1871 door mij aangekocht op de auctie der nagelaten boeken van Mr. Jacob van
Lennep (Catalogus, N0. 2917). Dit handschriftje bestaat uit tien blaadjes of twintig
bladzijden van 12.5 centimeter

1

Vooral Haarlem schijnt er rijk aan geweest te zijn. Zie Van Oosten de Bruyn, De stad Haarlem
en haare geschiedenissen, Haarl. 1765, dl. I, blz. 107.
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hoogte en 9 centimeter breedte, gebonden in een eenvoudig kartonnen, met gemarmerd
papier overtrokken bandje. Op het eerste blad staat met robrik geschreven: ‘Dit is
sinte Cecilia gyldt boexken’. Op het tweede wordt vermeld, dat in het jaar des Heeren
1549 ter eere van God en van de H. Cecilia eene zusterschap met een patroon en een
kapelaan is opgericht. Hierop volgen de namen der aanzienlijke dames, dertien of
veertien in getal (een der namen is weggeschrabd), die haar hebben gesticht.
Vervolgens wordt verhaald, dat deze zusters den edelman Johan van Rossem, Heer
van Broekhuizen, levenslang tot haren patroon hebben gekozen. Mocht hij komen
te overlijden, dan zullen zij bij meerderheid van stemmen een ander kiezen. De
patroon heeft met de zusters tot hun kapelaan benoemd heer Peter van Zuere, abt
van het klooster Mariënweerd aan de Linge. Jaarlijks op S. Ceciliëndag (22 November)
zal men bijeenkomen. Eerst zal men in de kerk of kapel [der plaats waar men
vergadert] op kosten van de zuster, die aan de beurt van den maaltijd is, eene mis
laten doen. Daarna zal men voor gemeene rekening eene uitdeeling van brood aan
de armen houden. Eindelijk zal men - en dit wordt met eene uitvoerigheid beschreven,
die duidelijk verraadt, dat het de hoofdzaak is, - zich des middags gezamenlijk ter
maaltijd begeven. Voor dien maaltijd heeft iedere zuster op hare beurt te zorgen.
Valt S. Cecilia op een vleeschdag, dan moeten er drie nauwkeurig beschreven
vleeschgerechten zijn. Valt hij op een vischdag, dan moeten er, behalve rijstebrij en
eieren, twee even nauwkeurig beschreven vischgerechten wezen. In beide gevallen
volgt er een nagerecht van boter en kaas, gebraden appelen en kastanjes. Wie meer
spijzen wil geven, mag het veilig doen; minder is niet geoorloofd. Wijn en
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bier moet ieder kunnen drinken, zooveel hem lust. Bij elk nieuw gerecht zullen de
vier zilveren bekers, die aan het gild behooren, met wijn gevuld voor den patroon
worden geplaatst. Uit den eersten drinkt hij met de zusters aan zijne rechterzijde. Uit
den tweeden drinken de zusters aan zijne linkerhand. De twee overige zijn voor de
zusters aan de overzijde van den disch, de eene rechts, de andere links. Wie in gebreke
blijft te drinken, zal verplicht zijn, twee bekers te ledigen. Voorts mogen de zusters
elkander toedrinken, zoo dikwijls het haar lust, maar niet den patroon.
Buiten deze breede bepalingen betreffende den maaltijd zijn er nog eenige andere
van minder omvang, zooals over het houden van den maaltijd op kosten van degenen,
die er niet voor mochten gezorgd hebben, het bewaren van de vier bekers door de
zuster, die voor het volgende jaar aan de beurt van den maaltijd is, het betalen van
een gouden kroon als intreegeld voor ieder nieuw aan te nemen lid, het
scheidsrechterschap van den patroon met vier der oudste zusters in geval van onderling
misverstand, het gemeenschappelijk bekostigen en zooveel mogelijk bijwonen van
eene in de kerk van Zalt-Bommel te houden mis voor ieder overleden lid, twee of
drie dagen na zijne begrafenis, enz. Ten slotte wordt gezegd, dat de patroon, de
kapelaan en de zusters onder deze artikelen hun naam hebben gezet. Aangezien deze
handteekeningen in mijn handschriftje ontbreken, kan dit laatste het oorspronkelijke
stuk niet zijn, maar moet het slechts een afschrift wezen. Het oorspronkelijke zal ook
wel als een officieel stuk in plano zijn geschreven geweest.
Wat nu die namen der zusters betreft, deze kunnen niet anders geweest zijn dan
die der oprichtsters van het gild, m.a.w. die der dertien of veertien reeds in den
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aanvang vermelde personen. Doch nu doet zich het vreemd verschijnsel voor, dat op
een volgend blad van het handschriftje eene lijst der leden voorkomt, waarop dertien
of veertien meerendeels andere namen staan. Hoe dit verschijnsel te verklaren? Ik
vermoed, dat het de namen zijn, waarmede de dames het stuk hebben onderteekend,
d.i. hare geboortenamen, niet die, welke zij bij haar huwelijk hadden gekregen. Onze
genealogen mogen nagaan, of dit vermoeden bij sommige van haar wordt bevestigd;
in dat geval zal het ook wel voor de overige gelden. Dat het geen grootendeels
veranderd gezelschap kan zijn, volgt reeds uit de omstandigheid, dat het lijstje met
dezelfde hand als de statuten is geschreven, maar wordt vooral bevestigd door een
later lijstje, bevattende de rangorde, waarin de maaltijd jaarlijks zal worden gehouden.
Hier toch vindt men de oorspronkelijk vermelde namen bijna alle terug. De genoemde
rangorde is ook hierom van belang, dat men er den patroon en den kapelaan op hunne
beurt evenzeer als gastheeren ziet optreden. Uit de statuten toch blijkt daarvan niets;
deze zouden zelfs kunnen doen vermoeden, dat de patroon geene beurt had te
vervullen en dat de kapelaan den maaltijd niet eens bijwoonde. Hier daarentegen
staat duidelijk, dat de abt van Mariënweerd op zijne beurt den maaltijd geven zal;
nochtans niet in zijn klooster, maar in zijn huis te Zalt-Bommel.
Hoe lang dit etensgild bestaan heeft, weet ik niet. Jan van Rossem overleed in
1573 (v.d. Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl. IX, blz. 652), en
in de laatste jaren van zijn leven waren de omstandigheden niet gunstig voor
vereenigingen als deze (zie mijn Jan van Venray, 's Hert. 1873, blz. 42-102). Uit
mijn handschriftje blijkt slechts, dat na de oprichting vier
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dames zijn gestorven en vijf opgenomen, dat ieder der vijf de voorgeschreven gouden
kroon als intreegeld aan den patroon heeft voldaan, en dat vier van die kronen met
goedvinden van de zusters door hem in de loterij te Antwerpen zijn belegd. Eene
kleine maar veelbetee kenende bijzonderheid leert ons, dat de leden weleens
verzuimden ter maaltijd te komen. Bij de oprichting van het gild had men deze
ontrouw blijkbaar niet vermoed, want de statuten zwijgen er van. Thans echter nam
men de toevlucht tot het middel, dat alle genootschappen met minder getrouwe leden
te baat nemen: men stelde eene zware boete op niet-aanwezigheid. Een later bijvoegsel
tot de statuten bepaalt, dat de patroon, de kapelaan en al de zusters buiten noodzaak
of ziekte moeten komen eten, op verbeurte van twee Hoornsche guldens.
Hiermede meen ik het noodige gezegd te hebben ter inleiding van den tekst zelven,
dien ik thans laat volgen. Uit dien tekst zal blijken, dat het handschriftje weleer aan
den patroon van het gild, Heer Johan van Rossem, heeft behoord.
J.G.R. ACQUOY.

Dit is sinte Cecilia gyldt boexken.
Int Jaer ons Heren dusent vijfhondert neghen ende veertich is aengenomen ter eeren
goits ende der heyliger maget sinte Cecilia een susterschap myt enen patroen ende
Cappelaen. ende die te onderhalden. gelijck hier nae bescreuen steet.
Inden yrsten die vrouwe van Hueckelum etc. Joffer van baecks. Joffer van
Malburch. Joffer van beest. Joffer pyecks. Joffer cocks. Joffer van gyesen. Joffer
van.…1 † Joffer

1

De naam is zorgvuldig uit het perkament weggeschrabd. Waarschijnlijk is het dezelfde, die
even zorgvuldig van de twee andere naamlijsten is weggenomen.
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van bueren. Joffer stijn van brockhorst1. Joffer van doern. Joffer van Meer. Heyl
meyster Jans. Zander van kessell, Welcke gesusteren voerscr. hebben gebeden ende
verordineert Johan van Rossem heer tot broickhuyssen tot onsen patroen te wesen
so lange hy leeft. ende als hy nyet meer en is. ende van desser werlt gescheiden. so
sullen ende moegen die gesusteren een ander patroen aennemen by die meeste
stemmen, die sall patroen wesen ende blyuen als voerscr. is. ende sall alsoe voertaen
onderhalden worden.
Item desse patroen mytten susteren voerscr. hebben aengenomen den weerdigen
heren Peter van zuere abt van Marienwerdt myt enen dienre tot onsen cappelaen,
ende heeft genomen syn huyss tot bomel2 om der gilde mede te volldoen3 in allen
punten als nae bescreuen steet.
Item dese voerscr. Patroen myt synen susteren ende Capelaen sullen op sinte
Cecilia dach een mijss laten doen inder kercken off inder Capellen. ende wie die
maeltijt doet. die sall den priester twee st. geuen, ende die was kersse onderhalden.
Ende dan sall den Patroen myt synen gesusteren doen comen so voell armer luyde
als daer inder gylde syn, ende den patroen myt ellicke susteren sullen den armen
geuen een witte broet van enen haluen st. Welcke witte broet sall besorgen ende doen
backen die geen die die maeltijt doen sall van Jaer te Jaer. Dies sall den patroen myt
synen susteren elcks geuen enen haluen st. den suster die sulcks heeft laten backen,
ende wie van den susteren inder Stat van boemel is buyten noetsaeken4 ende nyet en
offert onder der missen voerscr. die sall verboeren twee st. witte broet die te geuen
by den patroen den armen.
Item desse patroen myt synen susteren hebben eendrechtelick geordineert een
maeltijt op sinte Cecilia dach des smyddaechs te doen Ende die maeltijt sall alle jaer
om gaen mytter ordenancien Ende als die Joffer van gyesen die maeltijt gedaen heeft.
dan sal daer nae die vrouwe van Hoeckelum die maeltijt doen. ende sullen tot
Weerdenborch comen allen die susteren mytten patroen, ende alle die inder gilde
syn.

1
2
3
4

Oorspronkelijk heeft er een andere naam gestaan.
Deze vier woorden zijn later ingevuld.
D.i.: De abt van Mariënweerd, onze kapelaan, heeft voor alle zaken, het gild betreffende,
domicilie gekozen in het hem toebehoorend huis te Zalt-Bommel.
D.i. wie van de te Zalt-Bommel wonende zusteren niet verhinderd is, ter kerk te komen.
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Item wie desse voerscr. maeltijt doen sall die sal schuldich ende gehalden wesen den
patroen myt synen susteren toe geuen so voell wijns ende byers als sy drincken
moegen Ende oeck daer beneffens aen cost geuen gelijck hier nae bescreuen steet.
Voer dat yrste gericht. drie schottelen langkoelen1 twee schenken2, twee stucken
Rundt vleyss twee stucken gesalte schapen vleyss, mosters genoch. Op dat anderde
gericht drie schottelen huystspot3. drie versoden hoenre, drie enthvogell of smaent4,
off toelingen5 in die plaats. Op dat dorde gericht, drie gebraden cappuyn. drie gebraden
hoenre. drie gebraden schapen schuweren6. Op idt leste gericht, drie schottelen versse
botteren elck van een half pont, keesse, gebraden appelen myt suycker daer op.
karstange elcx nae aduenant.
Item off7 sinte Cecilia dach queme op enen vijssdach die dan die maeltijt doen
sall. die sall voer dat yrste gericht geuen drie schottelen Rijsten brij den patroen myt
allen den genen die inder gilden syn elcx twee eyer gesoden halff hart. ende drie
schottelen botteren als voerscr. is. ende elcx die inder gylden is enen gebraden
heerinck warm vanden roester. drie schottelen stockvijss. drie schelvijss, off ander
zeevijss in die plaets Voer dat ander gericht drie schottelen gesoden snoeck. drie
schottelen bressem. off karper by gebreck ander witvijss in die plaets.

1

2
3

4
5
6
7

Welke spijs of groente hiermede wordt aangeduid, weet ik niet. De woordenboeken zwijgen
er van, en de dames, die ik er naar vroeg, wisten het mij niet te zeggen. Waarschijnlijk was
het eene soort van kool, maar dan komt zij toch niet voor onder de koolsoorten, die G. van
Hasselt in zijne Bijdragen voor d' oude geldersche maaltijden, Arnh. 1805, blz. 109 v., heeft
vermeld.
Schenken of schinken (v. Hasselt, a.w., blz. 55) = hammen.
De bekende hutspot, waarbij men altijd aan vleesch, doch naar 't schijnt niet uitsluitend aan
wortelen moet denken. Zie bijv. de omschrijving van het woord door Kiliaan i.v. - Filips van
Marnix spreekt in zijn Byencorf, 1ste stuk, 12de hoofdst. in 't midden, van ‘een goede
vleesch-hutspot’. Dat de hutspot tot de lekkernijen onzer vaderen behoorde, blijkt uit de
volgende zinsnede uit een brief van Franciscus Sonnius aan Viglius van Zuichem, 7 Oct.
1557: ‘Discedentibus autem omnibus non poterit jam in praxim deduci hoc eximium
celsitudinis vestrae consilium de bene apparandis seurkruyt et huspodio Lovaniensi, quorum
illud Germanis, istud vero nostratibus est in deliciis’ (Francisci Sonnii ad Viglium Zuichemum
epistolae, ed. De Ram, Brux. 1850, p. 35).
Een vogel, kleiner dan een eend (zie Kiliaan i.v. ‘smeente’).
Onze talingen (zie Kiliaan i.v. ‘teelingh’).
Schouders.
Indien.
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drie snoeck gebraden. drie bressem gebraden. Dat leste gericht botter keese, appelen.
karstangen als bouen voerscr. Ende off ennyge die inder gilde syn meer spijse wolde
geuen dat moegen sy doen. sonder broeken1. dan2 men sal nyet myn geuen dan voerscr.
steet. Ende offt3 voer goet aen wordt gesien meer susteren aen to nemen. so mostmen
oeck die spijse ende cost vermederen nae aduenant. (ende den patron meten capelaen
ende allen die susteren sullen comen eten buten noetsaeken off crancthiet (s i c ) op
verbortenysse twe hoerns gulden4.
Item off yment of diement5 in desser gilde syn ende die voerscr. maeltijt op sinte
Cecilia dach nyet en geuen die sullen gebroeckt6 hebben des geens dat die patroen
myt allen den geen inder gylden syn dieen7 dach verteren sullen ende dat selue sall
ende mach den patroen myt twee vanden alsten susteren wthpanden8 als heren
verwennen scholt9 sonder pandkeringe daer tegen te doen off doen doen, op dubbelde
gelde alsoe dick alst geboerde10.
Ydt is oeck verordineert ende verdragen11 by allen den genen die in desser voerscr.
gylde syn als datmen die vier silueren beeckers sal12 mytten anderde gericht voll
wijns op die tafel setten voer den patroen. ende een vanden beeckeren sal die suster
[die] aen des patroens lofter mant sijt13 op nemen. Ende die ander twee beeckers
sullen op genomen worden vanden susteren [die] geseten syn aen dat ander eynde
der tafelen, so dat elcx sal den synen wt drincken alsoe dat die beeckers tegen den
anderen om sullen gaen van suster toe suster. sonder ennich veranderinge daer in
voer to nemen off to doen. ende off ennigen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Verbeurte.
Doch.
En indien het
De tusschen ( ) gedrukte woorden zijn in het handschriftje later bijgevoegd.
Iemand ofte iemand, d.i. iemand, wie het ook zij.
Verbeurd.
Spr. uit ‘dieën’. Zoo laat men nog heden te Zalt-Bommel en omstreken de verbuiging van
dit voornaamwoord hooren.
Daarvoor zal en mag de patroon met twee van de oudste zusters executoriaal beslag leggen
op haar goed.
Als schuld, tot betaling waarvan zij veroordeeld is.
Zonder verzet in rechte daartegen te doen of te laten doen, op straffe van verdubbeling van
het verschuldigde, zoo dikwijls het gebeuren mocht.
Overeengekomen.
Er staat bij vergissing ‘salmen’.
Die aan de linkerhand van den patroon zit.
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broeckefftich1 gevonden worden also dick2 alst geboert die sal gehalden ende sculdich
wesen twee beeckers wt toe drincken Ende en sullen oeck geen cruyssen3 off glaess
off andere instrumenten op die tafel comen dan daermen byer uth drincken mach.
dan off4 yemants lost hadde to drincken. die moet wael een cruys off glas op nemen
ende drincken wth sonder yemants te brengen5.
Beheltelick die Jofferen protesteren dat sy sullen enen moegen opnemen ende
brengen diet hom lust (utgesondert den patron6.
Item desse vier sylueren beeckeren die sullen altijt hebben ende bewaren die geen
vanden susteren die dat Jaer die maeltijt doen sall, ende soe voert Rond omgaen van
Jaer toe Jaer. Ende off eymants vanden susteren die nv sijn of naemaals comen
moegen desse voerscr. beeckers verloren off ter gylde affhendich gemaect worden,
die selue dae[r] dat gebreck aen is off oeren7 eruen sullen gehalden ende sculdich
wesen der gylde weder toe geuen voer elcken beeckere tweyntich gouwen cronen
mytter zonnen, off die weerde daer voir.
Item off hier ennyge susteren in desse voerscr. gylde in queem die moet ende sall
voer hoer incomen der gylde geuen een gouwen croen. den patroen sall dat ontfangen
tot behoeff der gylden, ende daer myt doen gelijck den patroen myt meerdeel der
susteren daer van ordineren sullen.
Item offer ennich onverstant queem tusschen onse susteren dat godt verhueden
moet, die selue twist sal staen tot erkentenisse des patroens ende vier vanden alsten
susteren off andere susteren onpartij[di]ch. ende wes die patroen myt die voerscr.
dan daer van uthspreken daer sullen beyde partijen in to vreden syn ende nae gaen8
op een peen9 van drie gauwen cronen mytter zonnen tot behoeff der gylden off
eymants peen vellich worden10 ende daer myt als dan doen nae guetduncken des
patroens ende vier vanden Jonxste susteren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

In gebreke.
Zoo dikwijls.
Kroezen (zie Kiliaan, i.v. ‘kruyse’).
Doch indien.
Zonder iemand toe te drinken, en hem daardoor evenzeer tot drinken te verplichten.
Deze drie woorden zijn er later bijgevoegd. Zij schijnen met de hand van Johan van Rossem
te zijn geschreven.
Hare.
Nakomen.
Boete.
Indien iemand boetschuldig wierd (?).
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Item allen den genen die inder gylde syn die sullen elcx den armen inder kercken
spijnden1 op die begenckenisse2 des doden een witte broet van enen halue st. ende
die misse salmen gelijck betalen.
Item off yemants storff die in desser voerscr. gylde weren den salmen des anderen
off des dorden daechs als den doden begrauen is een misse laten lesen van Requiem
in dat koercken tot boemel ende alle die geen die inder voerscr. gylde syn, ende als
dan inder stat van bomel syn die sullen comen op die begenckenisse ende sullen oeck
offeren op een peen van twee st. ende die toe ordineren by den patroen ende twee
vanden Jonxte susteren. Op dat dan allen dessen voerscr. punten ende articulen vast
ende stedich3 onverbrekelicken voer ons ende onsen eruen ende naecomelingen
gehalden ende volentoegen moegen worden. hebben wij Patroen ende Abt als
Capellaens (s i c ) ende gemeynen susteren boeuen voerscr. elx onsen naem hier onder
gesath Geschiet den xxviijsten dach van October Int Jaer ons heren dusent vijffhondert
neghen ende vertich.
Item hier nae volgen die namen vanden patroen. Capelaen, ende gemeyn susteren
die in dese voerscr. gylde syn.
Johan van Rossem heer tot Broickhuyssen.
Heer Peter van zuere Abt van Marienwerdt als Capellaen.
Katharijn vrouwe (?) van Gelder.
† Peter4 van echtelt.
† Lijsbeth van lennep.
† Joffer van bueren.
Joffer van beest.
Chrijstijn anwrijn.
Anna ruyters.
Marij van brakell.
...........5
† Joffer van doern.
Stijn van brockhorst6.

1
2
3
4

5
6

Schenken.
Begrafenis.
Steeds.
Peter, Jacob, Sander en dergelijke namen, waarbij wij tegenwoordig slechts aan mannen
denken, werden weleer ook door vrouwen gedragen. Zij zijn nog overgebleven in de
verkleinende vormen Pietertje, Jacobje, Sandertje enz.
Ook hier is weer een naam geheel weggeschrabd; hoogstwaarschijnlijk dezelfde als boven.
Oorspronkelijk heeft er een andere naam gestaan.
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Jacop van meekeren.
Heylwichs haesen.
Zander van kessell.
(Met eene andere hand, waarschijnlijk die van Johan van Rossem:)
Hijr nae voelget die ordenacie (s i c ) gelick die maeltyt jaerlix hoem1 gaen sal
Inden yrsten Johan van Rossem heren tot bruckhussen
die joeffer van doern
die joeffer van meer
die joeffer van baeckx
joeffer styn van brockhorst genampt van doern
joeffer coecks weduwe
joeffer van beest weduwe sal die maltijt doen in joffer coeckx huess
myn werdijchge heren den perlaet van Marienwerd in sijn huess tot bomel
joeffer van gijssen
...........2
sander van kessell
joeffer van malborch
hylwijch haessen
joeffer pijckx
(Met de hand van Johan van Rossem:)
Joffer maria van wytenhorst vrouwe tot hemert
Joffer maria van roy genampt van vuern
Joffer Cecilia van vlodorp genampt ruyters
Joffer Anna van malzen genampt van Rossem
Jouffer mechtelt van tuijll van bulckesteijn genampt Piecks
ick Johan van Rossem als patron hebbe ontfangen een gaulden croen van joeffer
gertrui dachselys op dese vursz. croen is Joffer Cecilia van vlodorp genampt ruyter
inder gilde gecomen ind3 dat mit consent der susteren
Ick Johan van Rossem heer tho puderoyen etc. als patroen hebbe ontfangen van
Joffer maria van wijtenhorst vrouwe tot hemert een golde croen
Ick Johan van rossem als patroen hebbe ontfangen van Joffer maria van roy
genampt van vuern twe guldens

1
2
3

Om.
Ten derdenmale is een naam, hoogstwaarschijnlijk dezelfde als boven, zorgvuldig
weggenomen.
En.
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Ick Johan van rossem als patroen hebbe ontfangen van Joffer Anna van malzen een
golden croen
Ick Johan van Rossem als patroen hebbe ontfangen van Jouffer mechtelt van tuijll
van bulckesteijn genampt Piecks een golde croon
Deze vursz. vier croonen heeft die patroon mit bewilligongh der gemeijn susteren
synen Soon Marten van Rossem behandet1 omb tot antwerpen inde lotterij to leggen,
wes dair aff compt sall sijn tot profijt der gemeijn susteren ende patroen
(Op de laatste, zeer afgesleten bladzijde, voor zoover leesbaar:)
diet2 nae bescreuen is dat den patroen ontfangen heefft van ellicke joeffer een
gaulden croen maekt wyffthijn gaulden cronen belopt ende maekt achtentwentych
gulden hollants ende thijn st.
Hijr en tegens voer wtgegeuen ende betalt .. wyth (?) beuel der joeffer van sennte
cecilia van twe seluer beckeren die den patron met die joeffer voers. hebben laeten
maeken Des (?) wegene sesthijn daller ende dat faetzoen twe gulden maekt toe samen
vier ende twentijch gulden xvj st. noch sees st. van dat boode (?) ende ander boode
loen.
Item (?) myn heren den perlaet van Maryenwerdt gegeuen negen daellers tot vol
.. nys van twe ander seluer beckers ende … ellefftalleff daller ende dat faetzoen
soeuen ende twentych st. soe dan opburen3 belopt xxviii j gulden ende dat wtgeuen
xxviij gulden xij st..…

III. Het verhaal van den moord van pater Musius, in Dusseldorp's Annales.
Onder de bijzonderheden, waarover ik uit Dusseldorp's Annalen iets had mee te
deelen, behoorde ook het droevige uiteinde van pater Musius. Sedert heeft het gedeelte
der Annalen, waarin die gebeurtenissen voorkomen, door

1
2
3

Ter hand gesteld.
Dit.
Het beuren of ontvangen van het geld.
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de goede zorg van ons geacht medelid, den eerwaarden heer J.H. Hofman, in de
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, XIV, 334 vlg., het
licht gezien. De geleerde uitgever heeft aan den tekst eenige aanteekeningen
toegevoegd, die strekken moeten om de toedracht nog duidelijker te doen uitkomen,
maar die, naar mijn bescheiden oordeel, minder juist zijn en veeleer geschikt om een
verkeerde voorstelling der zaak te geven. Ik maak dan ook gaarne van deze
gelegenheid gebruik om mijn opvatting tegenover de zijne te stellen; ik doe het te
liever, omdat de goede naam van Prins Willem er mee gemoeid is.
Blijkbaar had Dusseldorp zich veel moeite gegeven om achter de waarheid te
komen. Reeds bestonden er een paar brieven, kort na het voorval opgesteld, waarin
de toedracht met vele bijzonderheden werd verhaald, en die later in Opmeer's Historia
Martyrum een plaats hebben gevonden; maar uit mondelinge berichten wist hij deze
op verschillende punten nog aan te vullen. Kritiesch talent bezat hij zeker niet, ook
was hij in hooge mate bevooroordeeld; doch hij had de waarheid te lief om haar niet
eerlijk over te leveren, zooals hij meende haar gevonden te hebben. Wij hechten dus
aan zijn verhaal, al gebruiken wij het ook met omzichtigheid, een hooge waarde.
De treurige gebeurtenis, ik behoef het wel niet te herinneren, had plaats in
December 1572, bij het ten einde loopen van het wanbestuur van Graaf Lumey, die
zich met zijn geuzen aan zoo veel moedwil jegens geestelijken en weerloozen schuldig
gemaakt, en zoo doende de zaak geschandvlekt had, waarvoor hij ijverde. Ware hij
nog langer aan het hoofd van den opstand in Holland gebleven, ik twijfel niet of Alva
zou dien spoedig hebben onderdrukt. Voor hem en de zijnen kon de gezeten

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

85
burgerij niet met hart en ziel partij trekken, zelfs niet tegen den gehaten Spanjaard.
Maar gelukkig was in November een betere toekomst aangebroken. Willem van
Oranje was uit Brabant naar Holland overgekomen om hier, na het mislukken zijner
eigenlijke onderneming, zooals hij het uitdrukte, een graf te zoeken. Zoo wanhopig
stond echter zijn zaak en die van het Vaderland nog niet. Zijn persoon, in Holland
van ouds bekend en geliefd, boezemde het vertrouwen in, dat noodig was om allen
eendrachtig tegen den gemeenen vijand te doen samenwerken. Het organiseerend
beleid van den Prins schiep al spoedig eenige orde uit de wanorde, en zijn gezag
beteugelde althans eenigszins de losbandigheid der wilde geuzen. Het kon echter
niet missen, of tusschen den hoofdman van dezen en hem moest het vroeger of later
tot botsing en tot tweestrijd komen. Zou de Prins op den duur naar de beginselen van
recht en menschelijkheid, die aan de Hollanders dierbaar waren, regeeren kunnen,
dan moest Lumey met zijn aanhang op zij worden geschoven. Zoo is dan ook geschied,
gelijk wij weten. In Februari werd de graaf met een paar van zijn schuldigste
handlangers in hechtenis genomen en onschadelijk gemaakt. Van toen af eerst nam
het onbetwiste bewind van den Prins zijn aanvang.
In December, aan deze verandering in de regeering voorafgaande, had het voorval
plaats (waarvan alleen Dusseldorp gewag maakt) dat tot de vlucht van Musius
aanleiding heeft gegeven. Lumey was met zijn bende voor Delft gekomen, alwaar
de Prins resideerde in het Nonnenklooster van Sint Aagten, waarvan onze pater de
rector was. Nu gebeurde het, dat een zijner soldaten zich zoo misdroeg, dat een
stadssoldaat of diender hem van de wal af doodschoot. Daarover vorderde de graaf
wraak. Maar
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de stadsregeering, na Zijn Exc. geraadpleegd te hebben, was van oordeel, dat de geus
slechts zijn verdiende loon had gehad, en nam haar diender in bescherming. Dat
werkte op Lumey als olie in het vuur. Hij zwoer bij kris en bij kras, dat hij zelf recht
zou doen en het des noods verhalen op den rector der nonnen van St. Aagten in eigen
persoon. Wat hem juist tegen dezen zoo deed uitvaren, weten wij niet; wel stond de
pater als een verklaarde vijand der ketterij te boek, maar dat alleen kan toch kwalijk
de reden zijn geweest. Hoe dit zij, Dusseldorp verzekert, dat de graaf bij den Prins
aan tafel zich niet ontzag diens gastheer op het schandelijkst toe te spreken en te
bejegenen. Van zijn kant moest de Prins den woesteling meer dan hem lief was
ontzien. Dat hij dezen onder een glas wijn de vrije hand tegen den pater zou hebben
gegeven, zooals Dusseldorp had hooren vertellen, is ongerijmd en in strijd met wat
later is gebeurd; maar dat hij hem niet zoo gevoelig te recht heeft gezet als hij verdiend
had en onder andere omstandigheden ook ervaren zou hebben, is waarschijnlijk
genoeg. De pater althans gevoelde zich bedreigd en vertrouwde niet genoeg op het
beschermend gezag van Zijn Excellentie. Later hebben zijn vrienden hem een
profetischen geest toegekend en gemeend, dat hij zijn droevig einde voorzien en
voorspeld had. Dat hij vrees koesterde voor zijn veiligheid en slechts in de vlucht
heil zag, heeft zeker zijn gedrag bewezen.
Hij begaf zich op weg den 9den December, vergezeld van zijn broeder's zoon en
van een adelijke religieuse, in een slede, daar het gesneeuwd had en vroor. Hij reed
naar Den Haag, doch wel niet met het plan om daar te blijven; hij dacht waarschijnlijk
verder naar Utrecht te ontsnappen, waar reeds vele van zijn geloofsgenooten de wijk
hadden
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genomen en later ook eenige geestelijken uit Delft be houden aanlandden. Hij was
echter zoo gelukkig niet als dezen. Hij werd door ruiters van den Prins waargenomen
en juist bij den ingang van Den Haag, bij het Zieken, ingehaald en aangehouden, en
genoodzaakt in een herberg in te keeren, in afwachting van wat Zijn Exc. verder
bevelen zou. Intusschen kwamen ook van wege Lumey commissarissen vernemen
wat er gaande was. Zoo verliep die dag. Eerst den volgenden kwam 's Prinsen
schriftelijk bevel, dat de vluchteling in veiligheid naar Delft moest terugkeeren.
Tevens verscheen een aantal belangstellende vrienden uit Delft om den pater op zijn
terugtocht te begeleiden. Het trof echter ongelukkig dat juist dien ochtend te Delft
het bericht was ontvangen, dat Haarlem door de Spaansche troepen werd omsingeld,
en dien ten gevolge Lumey met zijn bende op marsch ging om zoo mogelijk nog,
eer het te laat was, bezetting in de bedreigde stad te werpen. Met zijn hoofdmacht
rukte de graaf dien ochtend voorbij de Hoornbrug, langs de Vliet naar Leiden, terwijl
op zijn flank een ruiterbende den weg over Den Haag insloeg. Het kon niet anders
of deze moest den stoet ontmoeten, waarmee juist Musius naar Delft terug werd
gevoerd. De weinige ruiters van den Prins waren niet tegen haar opgewassen en
konden niet verhinderen dat zij, waarschijnlijk op last van Lumey, den voerman
dwong bij Rijswijk links af te slaan in de richting van Leiden, waar de graaf den
nacht dacht door te brengen. Door haar omstuwd werd de ongelukkige Musius
derwaarts gevoerd, onder weg reeds in kwade bejegening een voorsmaak proevende
van wat hem daar te wachten stond. Het is niet noodig hier na te vertellen wat
Dusseldorp uitvoerig beschrijft, hoe gruwzaam het zoogenaamde verhoor en de
scherper examinatie zijn geweest, die aan
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het doodvonnis en de executie voorafgingen. Gelukkig duurden zij slechts enkele
uren: tusschen negen en tien uur 's avonds werd de arme man al opgehangen, maar
zoo woest alweer, dat hij nog geruimen tijd heeft gezieltoogd. Wij kunnen nu nog,
na drie eeuwen, het verhaal, zooals Dusseldorp en de briefschrijvers bij Opmeer het
meedeelen, niet lezen zonder te gruwen van de onverlaten, die een eerwaardig en
weerloos man, wiens eenig misdrijf was dat hij voor hen vreesde en gepoogd had
hen te ontvluchten, dus in koelen bloede konden doodmartelen. Maar Lumey en
Omal en Duivenvoorde zelfs gaan ons niet aan. Hoe Prins Willem zich in dit geval
heeft gedragen, vragen wij daarentegen met bijzondere belangstelling.
Ziet hier wat Dusseldorp dienaangaande bericht. Op het hooren van de tijding dat
de vluchteling bij Den Haag achterhaald was, had Zijn Exc., zooals wij weten, gelast
hem in veiligheid (secure) terug te brengen. Toen daarop te Delft vernomen werd,
dat de ruiters van Lumey hem, in strijd met dit bevel, naar Leiden hadden meegevoerd,
spoedden zich zijn vrienden naar den Prins om diens tusschenkomst in te roepen. Op
dat oogenblik was juist Zijn Exc. met de Staten des lands vergaderd over de
maatregelen, tot behoud van Haarlem te nemen. Het werd middernacht eer zij hem
te spreken konden krijgen. Terstond toonde hij zich, als naar gewoonte, bereid om
te helpen; in den nacht zond hij een bode af, met een brief aan Lumey, die echter te
laat kwam en den moord reeds bedreven vond.
Dien eigen brief, in den nacht van den 10den op den 11den geschreven, meent
Dusseldorp nog in later tijd in handen van den neef, die met Musius was gevlucht
doch gelukkig behouden bleef, gezien te hebben. Hij had hem toen afgeschreven en
laschte hem in zijn geschiedverhaal
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in. Wij zijn er hem dank voor verschuldigd, want de brief is voor de karakterteekening
van den Prins belangrijk en verdient dan ook als zoodanig hier in zijn geheel te
worden overgenomen.
Monsieur mon Cosyn
Les novelles me sont ici venues de l'execution, que vous aves faicte a
l'endroit la personne du pater de ce cloistre, ou je suis; dont je suis tres
mari, veu que desja il avoit mes lettres d'asseurance, pour s'en pouvoir
retourner celle part. Et non obstant presentement icy avois bien espere,
que n'eussies voulu attenter chose semblable a mon desceu et sans en avoir
mon advis et consentement. Parquoy et comme j'entends, que tenes encore
ches vous ung jeusne homme avecq une nonnain, estant gentilfemme, qui
tous deux estoint en la compagnie du dict pater, je vous prie qu'incontinent,
cestes veues, me renvoyes tous deux sans qu'aulcun aultre tort leur soit
faict; et n'y voulez faire faulte. Et sur ce me recommandant bien
affectueusement en votre bonne grace je prieray Dieu vous donner,
Monsieur mon Cousin, en bonne sante heureuse et longue vie.
De Delft ce XI jour de Decembre 1572 votre bon Cousin a vous faire
service Guillame de Nassau.
Getuigt het voor de waarheidsliefde van Dusseldorp dat hij ons dit schrijven, dat
kwalijk met zijn eigen meening omtrent den Prins overeenstemt, toch niet heeft willen
onthouden: het getuigt aan den anderen kant niet voor zijn schranderheid, dat hij het
aanziet voor den brief, dien Z. Exc., nog eer hij wist hoe de zaak was
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afgeloopen, in den nacht naar Leiden zond. Ik zou zeggen, bij het eerste inzien reeds
moet een ieder bemerken, dat deze brief geschreven is nadat de bode, die den vorigen
had overgebracht, terug was gekeerd met het bericht, dat hij te laat gekomen was om
de terechtstelling te verhinderen. De eerste woorden, zijn, dunkt mij, voldoende om
dit buiten twijfel te stellen, en ik verbaas mij hoe Dusseldorp ze heeft kunnen
misverstaan. Maar nog meer verwondert het mij, dat de heer Hofman de dwaling
van den auteur niet bemerkt heeft en zich daardoor laat verleiden tot de volgende
vreemde aanteekening:
‘… Zou Bor met dezen brief niet verlegen zijn geweest? Want de Prins getuigt er in,
dat hij de wete had van de execution tegen den pater van St. Aagthen-klooster. Dit
dubbelzinnige woord beteekene nu of de eenvoudige ontvoering of de terechtstelling,
het baart immer moeilijkheid. In het eerste geval rijst de vraag: waarom wordt aan
het slot van den brief niets gevergd dan de behouden terugzending der twee
reisgezellen van Musius? In het andere geval laat de vraag zich gelden: Hoe komt
de Prins, die bij de aankomst der tijding van Musius' ontvoering in de
Staten-vergadering was en voor het sluiten van deze (na middernacht tusschen 10
en 11 December) geen bezoek wilde ontvangen, aan de wete van Musius'
terechtstelling, tenzij e largiore vini poculo enz., waarvan de schrijver vroeger heeft
gerept1? Wie kan hier de goede oplossing vinden?’
Ik zal er geen roem op dragen, zoo ik hier de ware

1

De bedoeling dezer woorden is: ‘tenzij het gerucht waarheid had gesproken, en de Prins
onder een glas wijn het recht over leven en dood van den pater aan Lumey had afgestaan’.
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oplossing, waarnaar de heer Hofman zocht, heb gegeven. Ongetwijfeld zou hij zelf
ze dadelijk hebben gevonden, indien zijn oordeel niet door de voorstelling van
Dusseldorp bevangen was geweest. Exécution is geen dubbelzinnig woord, en kan
in dit verband niet anders dan als ‘ter dood brengen’ worden opgevat. Bij gevolg kan
de brief niet geschreven zijn dan nadat de Prins vernomen had, dat de pater was
omgebracht. De brief in den nacht geschreven, om de terechtstelling te voorkomen,
is verloren gegaan. Van dezen, dien hij ons bewaard heeft, spreekt Dusseldorp wel
niet in zijn verhaal: maar er blijkt genoegzaam uit, dat Z. Exc., nu zijn poging om
Musius te redden mislukt was, nog eens tusschenbeide is gekomen om althans de
medevluchtelingen te behouden, hetgeen hem ook gelukte. Zoo verdwijnen opeens
al de bezwaren, die den uitgever tot zoo zware vermoedens reden gaven, en begrijpen
wij meteen, hoe de brief in het bezit is gekomen van hem, bij wien Dusseldorp hem
aantrof: waarschijnlijk had dezen de brief op den terugweg naar Delft voor vrijgeleide
gediend.
Niets blinder dan de haat, dien lieden als Dusseldorp tegen Willem van Oranje
koesteren. Zijn houding, ook weer in deze zaak, is steeds die van een gematigd,
zachtmoedig en hulpvaardig vorst, en geheel in overeenstemming met wat hij van
zich zelf, in zijn Apologie van 1580, getuigt:
Ne me puis assez estonner de leur [zijner vijanden] sottise, quand ils n'ont
eu honte de m'objecter les massacres des gens de leur Eglise, veu que non
seulement ils sçavent mon naturel estre du tout esloigné de telles violences:
mais aussi qu'il vous [den Staten] est notoire et à tout le monde,
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que par mon commandement et ordonnance pour raison de tels exces,
qu'ils me veuillent imputer, aulcuns furent executez à mort, et aultres de
marcque et de maison illustre arrestez par mes principaus serviteurs
domesticques, et apres avoir esté detenus longtemps prisonniers, ils n'ont
esté délivrez, sinon pour raison de la maison dont ils avoient eu cest
honneur d'estre sortis.
Het zijn feiten, waarop de Prins zich hier beroept, die niet geloochend kunnen worden
en die Dusseldorp ook niet verzwijgt. Maar hoe misduidt hij ze gedurig? Waar hij
verhaalt, dat de Prins bevolen heeft Musius veilig naar Delft terug te voeren, voegt
hij er tusschen haakjes bij, dat dit ‘pro forma’ geschiedde. Als hij later erkent, dat
de Prins nog in den nacht een bode zond om voor den pater bij Lumey tusschenbeide
te komen, insinueert hij, dat dit wel geweest zal zijn ‘om den schijn van
hulpvaardigheid aan te nemen’. Als hij verder zegt, dat de bode te laat kwam om den
moord te verhinderen, merkt hij op, dat, in geval deze nog bijtijds gekomen was, hij
toch wel niets zou hebben uitgewerkt, want ‘dat de leeuw en de vos elkaar verstonden,
en Lumey wel zou hebben weten te onderscheiden tusschen 's Prinsen voorgeven en
verlangen.’ En zoo voorts, bij iedere gelegenheid. - Er is tweeërlei lichtgeloovigheid:
de eene, die zich uit goed vertrouwen alles laat wijsmaken; de andere, die overal uit
achterdocht kwaad vermoedt. Beide zijn even verderfelijk voor den historicus, doch
beide getuigen niet evenzeer tegen den mensch: de eene komt voort uit een onnoozel
gemoed, de andere uit een door haat verbitterd hart.
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Tot een tweede opmerking geeft mij een andere aanteekening van den heer Hofman
aanleiding. Dusseldorp verzekert dat de pater, voordat hij zich naar Den Haag op
weg begaf, verlof van Oranje gevraagd en gekregen had. Daarbij teekent de heer
Hofman aan:
‘Kon de hoogleeraar N.C. Kist deze woorden nog lezen, dan herriep hij gewis wat
zijne pen nederschreef in het Nieuw Archief voor Kerkel. Gesch. II bl. 377, waar hij
gewaagde van ‘den ongelukkigen Musius, wiens eedbreuk en verraderlijke vlugt
naar den vijand een zoo treurig uiteinde hem op den hals haalden.’
Had Prof. Kist inderdaad de toedracht nog eens in het uitvoerige verhaal van
Dusseldorp mogen nagaan, dan hoop ik ook dat hij zich met meer deernis over het
lot van Musius zou hebben uitgelaten dan hij in de aangehaalde woorden doet. Maar
ik kan niet gelooven, dat hij dan ook zijn vroeger oordeel herroepen zou hebben. Mij
althans kan het bericht van Dusseldorp tot geen andere gedachten brengen. Ik kan
op zijn gezag onmogelijk aannemen, dat het uitwijken van Musius met toestemming
van Prins Willem zou hebben plaats gehad. Zijn beweren wordt door niets
gewaarborgd en is daarentegen in lijnrechten strijd met al wat wij van elders weten.
Reeds op zich zelf luidt het onwaarschijnlijk, dat de Prins, op een tijd toen de glippers
gestraft werden met annotatie hunner achtergelaten goederen, aan iemand, en dat
nog wel aan een geestelijke, verlof zou hebben verleend om te vertrekken. Waartoe
zou ook van zijn kant de pater verlof hebben gevraagd? Natuurlijk alleen in het belang
zijner veiligheid, om een paspoort te bekomen; en dat hij zulk een niet bezat is zeker,
want had hij het kunnen ver-
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toonen, dan zouden hem de ruiters van den Prins wel niet hebben aangehouden. Ook
zou de Prins hem dan geen vrijgeleide naar Delft terug, maar veeleer vrijheid om
door te reizen gegeven hebben. Het bericht van Dusseldorp is in tegenspraak met de
feiten. Het wordt bovendien weersproken door de getuigenissen van geloofsgenooten
van hem, die nader dan hij bij de gebeurtenissen stonden. Ik bedoel de twee brieven
van vrienden van Musius, die in Opmeer's Historia Martyrum gedrukt staan. Volgens
den eersten waren er te Delft die vermoedden, dat Musius tot vluchten was verleid
door verraderlijke inblazing van lieden, opgestookt door zijn vijanden, met de
bedoeling om hem op de vlucht te drijven en dan te betrappen en in het verderf te
storten. Volgens den anderen, die zich op de mededeeling van een ooggetuige beroept,
zou Musius overgehaald zijn door een vrouw (wier naam niet genoemd wordt) die
hij voorheen om haar goedheid en vroomheid teer had bemind maar thans wegens
de ketterij, waartoe zij vervallen was, als een andere Jezabel verfoeide. Beiden dus
trachten, evenals Dusseldorp, de schuld van Musius' vlucht op eens anders rekening
te schuiven, maar geen van beiden denkt er aan, als hij, de vlucht in een geoorloofd
vertrek te veranderen. Doch die a hem zijn gekomen durven nog veel meer. Als wij
den schrijver van de ‘Opcomste der Nederlandsche Beroerten’, Augustinus van
Teylingen, gelooven zullen, was het de Prins van Oranje zelf, die Musius ried, ‘dat
hij van daar zoude vertrekken; dat anders het grauw licht op de been zou geraken en
het geboefte zijn huis spolieeren en hem overlast doen’. Musius had terstond begrepen
wat er achter stak: ‘de prins wilde hem uit zijn goed bonsen, als Naboth uit zijn
wijngaard, om er zich zelf in te zetten’. Doch wat zou hij doen? Hij ging, en bij
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het heengaan voorspelde hij Zijn Excellentie, ‘dat hem op dezelfde plaats, waar zij
afscheid namen, eens de dood als een bliksem verrassen zou’. Behoeft het gezegd,
dat dit ook letterlijk zoo is uitgekomen? - Met dezen laatsten trek is de legende
voltooid, er ontbreekt niets meer aan. Al vroeger had zij het onvereenigbare in zich
vereenigd, en den man, die voor het gevaar vluchtte, voorgesteld als begeerig naar
de martelaarskroon. Thans laat zij hem niet slechts zijn eigen lot voorspellen, maar
ook dat van zijn beschermer, dien zij in een vijand herschept. Ongelukkig slechts
dat de geschiedenis tegen haar overstaat en getuigenis der waarheid aflegt.
Naar luid der geschiedenis, ik meen het bewezen te hebben, is Musius gevlucht,
zonder verlof. Doch is hij ook gevlucht met schennis van zijn gegeven woord? Zoo
beweert zijn moordenaar, Lumey, in het verweerschrift, waarmee hij zich na zijn
inhechtenisneming op de tegen hem ingebrachte beschuldigingen poogde te
verantwoorden1.
‘Gelijk ons (zegt hij) ook tot geender schande of laster kan strekken voor alle
vromen den Monnik, Pater van St. Aagten, te hebben laten ophangen, aangezien dat
dezelve als een meineediger was betrapt op de vlucht, met zijnen schat den vijand
toetrekkende,.… boven dat dezelve bij eede gezworen hadde uitter stad van Delft
niet te trekken.’
Aan de verklaring van zulk een man, van wiens waarheidsliefde ik geen hooger
dunk heb dan van zijn overige deugden, zou ik op zich zelf hoegenaamd geen gewicht
hechten; doch de omstandigheden, waaronder zij werd afgelegd, zetten haar, het valt
niet te ontkennen, eenige waarde bij. Het verweerschrift is namelijk aan de Staten

1

Bij Bor, I blz. 428.
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en aan den Prins gericht: wat zou nu een leugen gebaat hebben bij hen, aan wie toch
de waarheid bekend moest zijn? Er komt nog bij, dat zijn beweren tot op zekere
hoogte bevestigd wordt door de getuigenis van Adriaan Van der Myle, in een brief
aan Zindelinus, van 25 Febr. 1573, die tot nog toe door onze geschiedschrijvers over
het hoofd is gezien1. In dien brief geeft Van der Myle zijn vriend verslag van een
gesprek, dat hij te Heidelberg met den Keurvorst had gevoerd, voornamelijk over de
onlusten in de Nederlanden. Hij, Van der Myle, had de verdraagzaamheid en
gelijkstelling der twee gezindheden bepleit; de Keurvorst scheen tot meer doortastende
maatregelen in het belang der hervorming geneigd. Onder andere had Van der Myle
met afkeuring gesproken over het gebeurde met Musius. Hij had verhaald, hoe deze,
geen kwaad man, al was hij ook papist, met andere geestelijken uit Delft had willen
wegtrekken, maar door den Prins, die zijn intrek bij hem genomen had, gelast was
te blijven, onder belofte van veiligheid. Toen hij niettemin was weggevlucht, en de
Prins zich deswegens over hem beklaagde, had Lumey aangeboden hem na te zetten
en terug te halen; doch in plaats van dit te doen had hij den vluchteling gevangen en
meegevoerd naar Leiden en daar opgehangen. Dat vond Van der Myle schandelijk.
Maar de Keurvorst vroeg hem, of hij dan niet wist, dat in het klooster en bij burgers
in de stad looden penningen in menigte waren gevonden, die hadden moeten dienen
om, als de stad verraden en aan de Spanjaards overgeleverd zou zijn, de houders er
van tegen mishandeling en plundering te vrijwaren. Dat was iets nieuws voor Van
der Myle, en hij erkende, dat de pater, zoo hij hieraan

1

Illustr. et Clar. Virorum Epist. p. 574.
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schuldig stond, inderdaad straf had verdiend, maar toch in geen geval om dus, zonder
vorm van proces en zonder gelegenheid van zich te verdedigen, te worden omgebracht.
De rest van het gesprek is voor ons van geen belang. Ook aan het aangehaalde zou
ik niet te veel willen hechten, noch aan de voorstelling van Van der Myle noch aan
het toevoegsel van den Keurvorst. Beiden toch waren ver van het tooneel der
gebeurtenissen verwijderd en hadden hun berichten slechts uit brieven en bij gerucht.
Maar wij hooren dan toch van hen wat de lieden elkander vertelden, en dat ook zij,
die het gedrag van Lumey ten strengste afkeurden, den pater verdacht hielden van
tegen 's Prinsen uitdrukkelijk bevel op de vlucht te zijn gegaan. Ik voor mij durf in
dezen niet beslissen. Wel acht ik het bewezen dat Musius zonder verlof van den Prins
is weggevlucht, maar of hij het in strijd met een uitdrukkelijk bevel om te blijven,
misschien zelfs met schennis van zijn gegeven woord, gewaagd heeft: op die vragen
antwoord ik vooralsnog met een bescheiden non liquet.
R. FRUIN.

IV. Vingerwijzingen omtrent den oorsprong der Nederlandsche rechten.
Er bestaat veel verschil van meening over de vraag, welke Germaansche stamrechten
in verschillende deelen van Nederland den meesten invloed hebben uitgeoefend.
Onder de gegevens die ons op die vraag het antwoord moeten helpen geven, nemen
eene niet onbelangrijke plaats in de getallen en getallenreeksen die in vroegere en
latere rechten eene rol spelen.
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Deze zijn min of meer willekeurig gekozen, en oorspronkelijk meestal bij de
onderscheiden stammen ongelijk.
Treffen we nu in ons vaderland hier overeenstemming met dit, ginds
overeenstemming met dat stamrecht, zoo mogen we dit als eene vingerwijzing
beschouwen, die, in verband met andere feiten, tot een verschillende bron van die
latere Nederlandsche rechten mag doen besluiten.
Op een paar voorbeelden zij hier de aandacht gevestigd.
I. De meerderjarigheidstermijn.
Reeds in de meeste volksrechten (leges barbarorum) tusschen het laatst der 5de
eeuw en de eerste jaren der 9de eeuw opgesteld, vinden we bepaald, dat de
meerderjarigheid aanvangt op een vasten leeftijd.
Bij de Angelsaksen vinden we dien omstreeks 6751 bepaald op 10 jaar, bij de
Salische Franken2, de Longobarden3, de Angelsaksen in de 10de eeuw4 op 12 jaar, in
jongere volksrechten weer later, op 155, 186, 207 jaar. In de lex Frisionum treffen we
geen meerderjarigheidstermijn aan; volgens een der additiones bij die wet is echter
bij uitzondering door een kind tot zijn twaalfde jaar slechts een enkelvoudig strafgeld
verschuldigd8 ook naar latere bronnen eindigt met het twaalfde jaar eene
levensperiode9. We mogen zeker wel aannemen, dat de Friezen op hun 12de jaar
meerderjarig werden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kraut Vormundsch. I bl. 112 n0. 16.
L. Sal. 24 § 1 en 5, 75 § 2, Extrav. A. Emend. 26 § 1.
Ed. Rothar 155.
Aethelst. II. 1, Cnut c. 19.
L. Ripuar. 81 L. Burg. 87 § 1 en 2.
L. Liutpr. 19. 117.
L. Visig. IV. 2 c. 13 IV 303 vgl. echter II 5 c. 11.
Add. Sap. T. III § 70.
Schoutenrecht § 10, 8 Doemen § 1, Jurispr. Fr. 50 § 48; Stadboek v. Sneek 1456 a 18.
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En ook met betrekking tot de Saksen kunnen we dit voor waarschijnlijk houden, met
het oog vooral op de latere bronnen1, volgens welke een kind ‘zu sinen Jahren’ komt
met zijn 12de jaar.
Deze latere Saks. bronnen vereischen nog in een ander opzicht onze aandacht,
daar zij, om zoo te spreken, twee tijdperken van onzelfstandigheid onderscheiden;
op dat waarin het kind nog ‘niet tot sinen jaren’ (minderjarig) is, volgt een tweede
van 12-21 jaar waarin het ‘nog niet tot sinen dagen’ (onbedaagd) is2.
In ons vaderland treffen we dus oudtijds aan twee meerderjarigheidstermijnen,
dien van 12 jaar bij de Friezen, Saksen en Saliërs, dien van 15 jaar bij de Ripuariërs.
Nu leert de geschiedenis, dat de minderjarigheidstermijn wel geleidelijk verlengd
niet verkort wordt3; waar we dus de mondigheid zien aanvangen met het 12de jaar
hebben wij vermoedelijk te doen met eene bepaling van Frieschen, Saksischen,
Salischen, niet van Ripuarischen oorsprong.
Welnu dezen meerderjarigheidstermijn treffen wij aan te Zutphen4 in 1360 en
1376, te Elburg5 in de 15de eeuw en in den Tieler- en Bommelerwaard6 nog in 1580.
Naar deze drie bronnen volgde op de minderjarigheid eene tweede periode van
onzelfstandigheid, gedurende

1
2
3
4
5
6

Kraut 114.
Zie over de werking van deze twee perioden Kraut 144 vlg.
R. Schröder merkte dit op en maakte er op scherpzinnige wijze gebruik van bij de bepaling
van de grens tusschen Saliërs en Ripuariërs.
Rechtsbr. v. Zutphen I B § 71. I A § 123.
Van Meurs - Gesch. rechtsontw. v. Elburg bl. 102 § 150.
Landr. 1580 a 10. Groot Geld. Plac. b. 1 App. bl. 109 - vergel. eene akte bij Sloet Oorkb.
713.
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welke men een momber moest hebben, die men echter zelf mocht kiezen.
Deze periode eindigde te Zutphen met het 16de in den Tieler- en Bommelerwaard
voor of op het 20ste jaar.
Ook te Amersfoort1 eindigde de minderjarigheid met het 12de jaar, maar was men
tot zijn 18de jaar in zijne handelingsbevoegdheid eenigermate beperkt.
Uit Drenthe en Overijssel zijn ons geen bronnen bewaard, waaruit van
meerderjarigheid vóór het 20ste resp. 18de jaar blijkt. Oudtijds zal ook daar de
onmondigheid wel vroeger zijn geëindigd; we weten echter niet op welken leeftijd,
12 of 15 jaar2.
Van onderscheiden bronnen uit onbetwistbaar Friesche of Saalfrankische streken,
die den meerderjarigheidstermijn op 12 jaar stellen, behoef ik hier niet te spreken.
II. Het aantal eedhelpers.
Een gedaagde kon in vele gevallen zijne onschuld bewijzen door die met eedhelpers
te bezweren.
Naarmate van het gewicht der zaak was het getal der eedhelpers grooter.
Bij de onderscheiden stammen heeft men echter te onderscheiden. Volgens dat
der eene klimt het getal der eeden (met inbegrip van dien der partij zelve), volgens
dat

1
2

Willekeur 15e eeuw a 158-159 N. Bijdr. 1878 bl. 515.
Voor Drenthe hebben we geen bericht uit zuiver wereldlijke bronnen. Uit eene
scheidsrechterlijke uitspraak tusschen den abt van het convent Blidensteden en de parochianen
van de kloosterkerk van 1277 (Magn. Best. II a) blijkt ons echter, dat aldaar de kinderen ‘qui
duodecimum annum compleverunt’, werden geacht te zijn ‘debite etatis’ - zij moesten op de
vier hooge feesten 1/2 denarius op het altaar offeren, op Paschen aan het avondmaal deelnemen
enz. Dit verdient de aandacht, omdat er geen algemeen kerkelijke termijn van confirmatie
bestond en ook de kerk zich wellicht naar het stamrecht heeft gevoegd (vgl. Richter-Dove-Kahl
Lehrb. d. Kichenr. 8e uitg. bl. 971.)
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der andere het getal der eedhedhers in de verhouding eener geometrische reeks.
Het eerste is het geval bij de Saksen en de Friezen.
Bij de eerste is de opvolging aldus 3, 6, 121;
bij de laalste in Middenfriesland aldus: 4, 6, 12, 24, 362
in Oost- en Westfriesland 3, 6, 24, 48(?)3
Het tweede daarentegen treffen we aan in de Frankische bronnen volgens welke
men zweert met 34, 65, 126, 367, 728.
1

2

3

4
5

6

7
8

L. Sax 1, 6, 9, 17 (tertia manu, tribus jurantibus)
L. Sax 2 (sexta manu)
L. Sax 3, 4, 5, 10, 16, 18 (cum undecim, sua duodecima manu)
(als onbetrouwbaar mogen wij wel beschouwen de afwijking in c. 7. waar in het eene
handschrift staat ‘undecima manu’ en in het andere ‘cum. XII’.)
Dit is wel is waar geen geometrische reeks, maar er is toch zekere verhouding waar te nemen,
die niet bestaat tusschen het getal der eedhelpers 3, 5, 7, 11, 23, 35.
L. Fris. I § 16 § 20 (cum tribus)
L. Fris. I § 7 III § 1, 3, 4 V VI (cum quinque)
L. Fris. I § 2, 6 XIV § 2 (cum undecim - duodecima manu)
L. Fris. I § 3 (cum septem)
L. Fris. I § 5 (cum XVII)
L. Fris. I § 9 (cum XXIII) - I § 8 (cum XXXV)
Bij de eeden met 7, 17, 23, 35 werkt het standverschil tot het aantal eeden mee.
L. Fris. I § 4 (cum duobus)
L. Fris. I § 3 (cum quinque)
L. Fris. I § 5 (cum XXIII)
L. Fris. I § 8 (cum XLVIII Richthofen vermoedt m.i. terecht dat hier te lezen is sua XLVIIIα
manu)
Form. Andec. 28 Cap. 692 (Pertz 60).
(Ed. Chilperici § 7 Cap. Theodor. III a 679 (Pertz. 49) Form. Marc. I 38 Zeumer bl. 67 L.
Rip. cap. 2, 3, 4, 5, 8, 17 § 2, 18 § § 2, en 3, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 41, 47, 54 § 1, 68 §
4, 70 § 5, 79, 82 § 2 83 § 2 vgl. L. Sal. Cod. Leid. Hess. en Kern Recap. C.
L. Sal Emend 32 § 9 Form. Andec. 10, 50 a en b Senon. recent. 2, 5 Lindenbr. 21. Cap inc.
Hludovici Piï c. 2 (Boretius bl. 315) L. Rip c. 6, 7, 10, 14 § 2. 54 § 2.
Ewa Cham. 10 en 11 (ik zou in dit laatste caput liever Codex 2 volgen dan tegenspraak
aannemen).
In Lex Rib. staat de eed met 6 eedhelpers volkomen vast. Cosack Die Eideshelfer des Beklagten
nach ältestem deutschen Recht bl. 28 twijfelt of men een eed met 11, 35, 71 of met 12, 36,
72 moet aannemen. Die twijfel is volkomen ongegrond - Slechts ééne tegenstrijdige plaats
c. 66 § 1 zegt ‘sibi septimus, vel duodecimus vel septuaguesimum secundo’; tegenover deze
ééne staan een aantal, die ik aanhaalde, waar gezegd wordt cum 12, cum 72. Waarom niet
op grond van de laatste, volgens Cosacks eigen meening, aangenomen, dat men zich in de
eerste verkeerd heeft uitgedrukt?
De eed met 36 komt eens voor, die met 35 in het geheel niet, waarom dan tusschen 35 en 36
te twijfelen.
Eindelijk neemte Dr. Cosack volkomen willekeurig aan, dat er naar Rip. recht een eed met
2 of met 3 eedhelpers voorkwam. Hiervoor is geen enkel bewijs. Wil men als waarschijnlijk
stellen, dat de eed soms met 3 eedhelpers moest worden afgelegd, men kan zich althans op
het Frankische recht beroepen. Met hetzelfde recht als een eed met 2 eedhelpers zou men
voor het Rip. recht er een kunnen aannemen met 1, 4, 5, 7, 8 enz.
Het voorzichtigst zal wel wezen, behoudens tegenbewijs te besluiten, dat de Ripuariërs geen
eed met minder dan 6 eedhelpers kenden.
L. Rib. c. 14 § 1.
L. Rib. c. 11 § 2, 12, 16, 17, 18 - Vergel. nog Lex Salica Hessels en Kern Cod. I a 106 en de
daarmee correspondeerende van Cod 10 en 11. - Ook hier zullen we de afwijkingen van den
Frankischen regel wel als fouten mogen beschouwen.
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Ook deze cijfers kunnen ons weer eene vingerswijzing geven. Treffen we nl. hier te
lande 2, 5, 11 enz. eedhelpers aan, dan hebben we bij voorkeur te denken, dat het
recht waarin we ze vinden van Frieschen of Saksischen oorsprong is. Ontmoeten we
daarentegen 3, 6, 12 enz. eedhelpers, zoo mogen we gissen een recht uit Frankische
bron voor ons te zien.
Welnu tot de eerste groep behooren de volgende:
Drenthe Seendrecht v. Rudolf v. Diepholt (Magnin II b. blz. 267); men zweert
selfsderde.
Overijssel. Naar den 2den Landbrief van David v. Bourgondië 1478 art. 25 zweert
een schotbaar man in
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geval van verwonding onschuld mit twien volgers.1
Volgens den Landbrief van Joh. van Vernenborg aan Twente (1365) a 162 bezweert
een schotbaar man zijn onschuld aan doodslag ‘Met ziner tweelfter hant’, naar
diezelfde rechtsbron a 383 zijn recht op onroerend goed ‘mit twie sinen buren’.
In de oudste keurboeken van Zwolle en van Vollenhove treffen we telkens aan den
eed met 11 eedhelpers ‘mit hem twaelften’,4 daarnaast te Zwolle eens (art. 104) den
eed zelfderde en in beide stadrechten bij herhaling den eed zelfvijfde5.
Gelderland. De eed zelfderde (met twee eedhelpers) komt hier voor.
a. op de Veluwe. Priv. 1424 (v. Spaen IV 78)
b. aldaar Landbr. 1532 (Gr. G. Plac. 1e App. 149)
c. te Zutphen 1345 (Rbr. van Zutphen bl. 15 § 47)
d. te Elburg 1390 § 2, 1467 § 6 (van Meurs bl. 43 & 69)
De eed zelfvijfde wordt voorgeschreven in
a. Landbrief Oldebroek 1320 (v. Spaen IV 42)
b. Landbrief Veluwe 1424 (v. Spaen IV 78)
c. Landbrief Veluwe 1532 (Gr. G. Plac. 1e app. 149)
d. Landbr. Tieler & Bomm. Waard 1327 a 28 (ald. 1e app. 75)

1
2
3
4
5

Racer Ov. Ged. III 171. In lijfstraffelijke zaken zweert hij echter naar hetzelfde artikel met
12 eedhelpers, zoodat dit artikel niets bewijst.
Racer Ov. Ged. III 29.
ald. bl. 72.
Oudste kb. v. Zwolle. Uitg. Dozy artt. 1. 2. 6. 7. 18. 30. 31. 56. 180. 181 en mijne uitgave
‘De stad Vollenhove en haar recht I bl. 91 vlg.
Zwolle t.z.p. artt. 21. 34. 36. 37. 60. 63 Vollenhove t.a.p.
Bij dit zonderlinge getal moet wel in het oog worden gehouden, dat in het Zwolsche hs. later
zelftwaalfde is veranderd in zelfvijfde. Wat er van den eed met vier eedhelpers zij, op
Frankischen oorsprong wijst hij in geen geval.
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e. Landbr. Tieler & Bomm. Waard 1409 a 10 (ald. 1e app. 82).
f. Landbrief Beest en Renoy 1327 (ald. 1e app. bl. 106)
Eindelijk vinden wij hier eens den eed met 8 eedhelpers voorgeschreven in een
Landbrief van Nederbetuwe 1410 (ald. 1e app. bl. 46)
Wellicht is voor de 4 en 8 eedhelpers in deze provincie een goede grond te geven.
Bij herhaling wordt gezegd dat de eed zal gezworen worden met twee eedhelpers
aan elke hand: misschien hebben wij hier dus slechts te doen met een verdubbelden
eed zelfderde.
En wat den eed met acht eedhelpers betreft, deze is waarschijnlijk hieruit te
verklaren, dat de beklaagde volgens het artikel staat, tegenover 4 klagers.
Tegenover ieder hunner zweert hij een eed zelfderde, immers hij heeft 4×2
eedhelpers.
Tot de tweede groep (de Frankische zou men kunnen zeggen) zijn alleen te brengen.
a. het Landrecht van Freder. van Blankenheim aan Drenthe 1412 (Magnin Best.
II b. bl. 244), onschuld met ‘twaleff gude manne’
b. Landrecht van Buddinge en Haexwold 1428 (ald. bl. 306) onschuld ‘mit sess
gueden knapen’
c. Seendrecht v. Drenthe 1332 (Driessen Mon. Gron. I 123), onschuld ‘self veerde’
Ordelboek supplem. n0. 12 met 12 synen magen.
d. 2e Landbrief Dav. v. Bourg. aan Overijssel 1478 a. 25. (Racer Ov. Ged. III.
171.) (Ik wees echter reeds op de tegenspraak in dit artikel).
Vingerwijzigingen noemde ik de opmerkingen die ik maakte, - meer zijn zij niet
- op zich zelven wettigen
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zij geene conclusie. Maar onze aandacht trekt het toch, dat wij een niet Ripuarischen
minderjarigheidstermijn aantreffen in Zutphen, Elburg en Amersfoort en een niet
Frankisch aantal eedhelpers in Salland, Twente, op de Veluwe, te Zutphen en te
Elburg.
FOCKEMA ANDREAE.

V. Oude recepten.
De provinciale bibliotheek van Friesland bezit een fraai afschrift op perkament, van
het Leenrecht van Vlaanderen, uitgegeven onder den titel ‘Leenrechten naer costume
ende ordenanchie 's lands van Vlaenderen; ende sonderlinghe van den Casteele te
Ghendt. Antwerpen 1528.
Op de laatste bladzijden van dit handschrift komen, verschillende zaken van
anderen aard voor: een alphabet, een epitaphium van Johannes Zveghers à
Wassenhove op zijn oom (patruus) Joannes Zveghers plebanus in vico Verghem (?);
een latijnsch gedicht van denzelfden, ‘de fide et operibus’;
een latijnsch gedicht ‘in morte subitanea domicelli Joannis à Wijngaerden et
Machthildis van der Duyn conjugum; latijnsche grafschriften van Johannes Zveghers
à Wassenhove op zich zelven en op zijne vrouw Margaretha à Wijngaerden.
Daartusschen komen, zonderling genoeg, twee recepten voor, die ik hier laat
volgen.
Hoe men playsteren zal maecken op versoeden ofte verbarnden beenen.
‘Men sal nemen een vierendeel ponts scapen ongel ende soeveel meyssche boters,
daer dat zout vyt ghepuert is ende IIII loet omgepynt was ende twee loot al-
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wyns te samen gesoden in een vat schoen geschuymt. Ende dan zalmen nemen sochten
schoenen doecken ende doepen die daer inne ende maecken zoe daer af pleysteren
om te leggen op verbarnt seer.’
Een dranck van groter crachten dat niet veel dysgelyx gesien en es teghens die
pestilentie.
‘Inden iersten neempt huysloeck II loot, doeve netelen II loot, nasschaden I loot,
wegeblaen een half loot, tremoert (?) dat is tormentille III loot, scarpe saly vijf of
zes bladen, ende dit salmen stoeten te gader ende menghent mit scabiosen water ende
met wijn-edick elx eeuen veel ende slaent doer een schoon stramyn ende dan doet
daer inne dryakel alzoe grodt als dat neerste lidt van uwen duijm; ende desen dranck
zalmen nemen binnen die eerste drie vijren dat die siecte een an coempt ende ten
laesten binnen twaelf vyren.’
Het schrift kan uit de 16e eeuw zijn.
FOCKEMA ANDREAE.

VI. Rechten van Nijmegen.
Onlangs kwam in mijn bezit, een handschrift op papier van 545 fol. bladzijden,
bevattende rechtsbronnen van de stad Nijmegen tusschen 1521 en 1775.
Daaronder komen er een aantal voor, die zeer de aandacht verdienen, sommige
omdat zij ons feiten op het gebied van het recht leeren, welke niet van algemeene
bekendheid zijn, andere om hun zonderlingen inhoud.
Enkele mogen hier worden vermeld. Allereerst een curiosum van 1636: Hendrik
Peeters Scheper heeft in een herberg voor 10 daalders aan Hendrik Leners zijn baard
verkocht, en dien ook eigenhandig uitgetrokken en gele-
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verd ‘zijnde eene ergerlijke en schandelijke zaak in regten verboden’. De raad
veroordeelt den kooper tot eene boete van 10 daalders, de personen, die mede den
wijnkoop gedronken hebben, ieder tot eene boete van een goltgulden, en heeft ‘H.
Peeters (Scheper) eenige dagen in Mulders kamer te water en brood gezet’. (bl. 231.)
Eene akte van 28 Febr. 1675 is merkwaardig om eene andere reden. Zooals men
weet was het eenkindschapscontract slechts in enkele streken van ons vaderland
(Drenthe en Roermond) geregeld, en placht het elders, zoover bekend, niet voor te
komen. Daarom verdient het de aandacht, dat bij de aangehaalde akte de Raad eene
‘opgerigte unio prolium geapprobeerd ende geratificeert’ heeft. Ook in Nijmegen
kwam het dus voor en werd het geoorloofd geacht, dat, bij een tweede huwelijk, de
kinderen uit beide huwelijken, met betrekking tot de nalatenschap der echtgenooten,
gelijk gerechtigd werden verklaard. (bl. 339.)
Bij de ‘Ordonnantie op de bedieninge van justitie, mitsgaders styl ende maniere
van procederen van 1608’ waren ongeregelde vragen gelaten ‘ter dispositie van de
gemeine regten’.
In 1652 verklaarden Burgem. Schepenen en Raad desverzocht, bij wege van
interpretatie, dat onder die ‘gemeine regten te verstaan waren, de ‘gemene beschreve
civile Roomsche regten’.
De beslissing verwondert ons niet. Dat echter de twijfel kon rijzen, verdient onze
aandacht. Het bewijst wel, dat de woorden ook in anderen zin konden worden
gebezigd.
Niet minder opmerkelijk is een ‘formulier om met den handschoen of roeydrager
te worden getrouwt in cas van onwilligheid van een van bijde parthyen’ uit het jaar
1731.
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De bruidegom is veroordeeld de bruid te trouwen, aan de laatste toegestaan, dat dit
huwelijk zou plaats hebben, ‘per procuratorem’, en de roedrager als vertegenwoordiger
van den bruidegom aangewezen. Deze wijze van procederen is bekend; het uitvoerige
formulier is echter niet zonder belang.
FOCKEMA ANDREAE.

VII. De bewaring van notarieele protocollen onder de republiek.
De voorbereiding van een verzoekschrift aan den Minister van Justitie, betreffende
ruimer openstelling van de oude notarieele protocollen (van voor de wet van 25
Ventôse an XI) voor wetenschappelijke navorsching, leidde mij tot een onderzoek
van de vraag, welke regelen er onder de republiek waren gesteld met betrekking tot
de bewaring dier protocollen. Dit voerde tot de navolgende uitkomsten.
Voor Holland en Westfriesland werd 22 April 1670 door de Staten verordend
(Groot Plac. b. III 486) ‘dat t'elckens soo wanneer een notaris binnen onsen lande
sal komen te overlyden, alle desselfs protocollen, minuten, acten en papieren, voor
hem als notaris gepasseert, of tot desselfs syne functie specterende, egene van dien
uytghesondert, ghebracht sullen moeten werden ter secretarie van de stadt, dorp,
plaatse of 't gerecht, daer denselven notaris syne residentie gehadt heeft, om aldaer
ten behoeve van een yeder, die daer aen soude mogen wesen ghelegen, geconserveert
en bewaert te werden.’
Bij ampliatie van 15 Maart 1760 bepaalden de staten nader (Nederlandsche
Jaarboeken XIV bl. 141. Groot Plac. b VIII bl. 521 vergel. de Resolutie v. 30 April
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1760 aldaar.) dat de protocollen der notarissen ook ‘in cas dezelven van hunne
admissie renuntieren, immediatelyk, of ten minste binnen den tijd van drie maenden
na hunnen afstand, zullen moeten worden overgebracht ter sekretarie’.
De bedoeling was blijkbaar, dat de notarieele protocollen, eenmaal ter secretarie
overgebracht, met het overige daar berustende archief één geheel zouden vormen.
Immers er wordt in geen der ordonnantiën gewaagd van verschillende regelen, die
met betrekking tot onderscheiden bestanddeelen van dat archief zouden gelden. Het
kon dan ook den Hollandschen wetgevers in de 17e en 18e eeuw moeilijk in de
gedachten komen, zulk eene onderscheiding te maken, daar de notarissen hunne
bevoegdheid in menig opzicht met de gerechten en de secretarissen deelden en hunne
akten dus van denzelfden aard waren als een goed deel der overige, die ter secretarie
berustten.
Deze gelijksoortigheid der akten van notarissen en secretarissen leidde er o.a.
ongetwijfeld ook de Staten toe om den 30 Juni 1731 (Groot Plac. b. VI 481) de
commissarissen over de notarissen, die onder anderen met het toezicht over het
houden, bewaren en overbrengen der protocollen waren belast, dezelfde bevoegdheden
te geven en verplichtingen op te leggen met betrekking tot de secretarissen, die zij
hadden ten opzichte der notarissen.
Een dergelijken regel als de Staten voor Holland en Westfriesland vast stelden, gaf
de Raad van Brabant en van het Land van Overmaze den 29 October 1665 (Groot
Plac. b. III 488) voor zijn gebied. Ook daar moesten de ‘notaris-brieven, stucken,
munimenten, prothocollen, registers, charters en papieren het notarisampt aenghe-
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gaen hebbende’ binnen drie maanden na het overlijden van den notaris, of zijn vertrek
uit, ‘stadt, landt of quartier’ worden overgebracht ‘ter secretarie van de plaetse hunder
residentie,’.… ‘om aldaar wel ende in't seecker bewaert te werden ende door den
secretaris van de plaetse aen yeder, des versoeckende en daer aen gelegen zijnde,
onder redelicken salaris ter tauxatie van de schepenen, daer uyt copyen of extracten
te laten toecomen.’ In denzelfden geest sprak eene publicatie van den Raad van
Braband van 8 April 1704 (Groot Plac. b.V. 682).
Ook hier dus, het lijdt geen twijfel, maakten de alzoo overgebrachte protocollen
deel uit van het archief ter secretarie.
Een voorschrift van volkomen dezelfde strekking gaven de Staten-Generaal de 25
Mei 1739 (Groot Plac. b. VI. bl. 700) met betrekking tot de protocollen enz. der
notarissen door de Staten-Generaal gecreëerd en bij den Hove van Vlaanderen
geadmitteerd.
Ook te Middelburg waren de erfgenamen of executeurs der testamenten van notarissen
verplicht, hunne protocollen behoorlijk gesorteerd en ingebonden, ter griffie der stad
over te brengen (Ord. en instructie voor de notarissen 1760 art. 5.)
De Staten van den lande van Utrecht eindelijk stelden den 22 Januari 1606 eene
‘Ordonnantie op het notaris ampt’ vast (v.d. Water Utr. Plac. b. I 459) welker art. 16
bepaalt, dat de protocollen der notarissen die in de steden resideerden, na hun
overlijden zouden worden overgebracht ‘onder dat gerechte van de stede’, de
protocollen der notarissen die ten platten laude resideerden,
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in dat geval ‘onder den hove provinciaal ende in de griffie van dien.’
Met betrekking tot andere gewesten, hebben voor zoo ver mij bekend, dergelijke
bepalingen niet bestaan, en geen wonder.
In Friesland was in de Statuten Ord. en Cost. van 1602 III 1 a 3. - overgenomen
eene ordonnantie van 1540 inhoudende het gebod aan alle notarissen ‘om te maken
goet en rechtvaerdig register ende protocol van alle contracten, testamenten en andere
acten die sy passeren ende ontvanghen zullen’.
De notarissen schijnen zich echter aan dit voorschrift niet gehouden te hebben en
er heeft zich daartegen zelfs zooveel verzet geopenbaard, dat de Staten het raadzaam
achtten het voorschrift betreffende de protocollen bij de herziening der Statuten in
1723 te doen vervallen1.
In de overige provinciën werden de akten, waarvoor men elders het ministerie van
een notaris inriep, bijna altijd verleden voor het gerecht of den gerechtsschrijver of
althans door hen geprotocolleerd.
In de stad Groningen werd in 1668 verordend, dat ter secretarie een protocol zou
worden gehouden, waarin alle brieven en instrumenten zouden mogen worden
geregistreerd. Omtrent een aantal categoriën van akten, deels al, deels niet onder
stadszegel verleden, werd voorgeschreven, dat zij daarin moesten worden
geregistreerd.
Ook in de Landrechten van het Oldampt 1618 I 10 en van Selwerd 1673 I 22 wordt
van een dergelijk protocol van den gerechtsschrijver melding gemaakt en in denzelf-

1

Vergelijk hierover S. Koopmans. Het notariaat in Friesland vóór 1811 blz. 65 en vlg.
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den geest spreken de uitvoerige ordonnantiën op de protocollen voor de Oldampten
(1738) Sappemeer (1738) het Goorecht (1739) Wedde, Westerwoldingeland,
Bellingwolde en Blijham c.a. (1746).
In Drenthe werden de openbare akten verleden voor de schultessen, wien bij
Instructie van 1802 a. 11 het houden van een protocol werd voorgeschreven.
In Overijssel legde de Instructie van 1713 a. 6 en 7 aan de schouten en richters
op ‘twee besondere boeken en protocollen’ te hebben ‘in het eene (te) doen
registreeren en tekenen de contentieuse gerigtshandelingen, en in het andere de
uiterste willen, overdragten, verschrijvingen van renten, mitsgaders alle verdere
voluntare saken en handelingen; voorts een besonder boek en protocol van
fideïcommissen, van alle goederen die leen, hofhorig of van andere nature als allodiaal
mogten wesen, so in syn schout of richteramt gelegen zijn; ende dan nog een besonder
boek waar in geregistreert sullen moeten worden alle eventuale distractiën, gelijk
ook alle vrijwillige verkoopingen, welke ten overstaan van 't gerigte gedaan werden,
met expressie en uitdrukkinge van de summa der kooppenningen.’ (Nadere
reglementen uitgegeven met het Landrecht te Deventer 1724, bl. 134.)
Het protocol van den overleden of afgetreden schout of rechter bleef bij zijn
opvolger. (a. 7.)
Ook in Gelderland plachten de openbare akten voor den richter of het gerecht te
worden verleden en in zijn register te worden geprotocolleerd1.

1

J.D. Meyer (in zijne Institutions Judiciaires L. 5. Ch. 15) van Gelderland sprekende, zegt
‘Cette province, ainsi que l' Overissel, se vit privée de l' institution du notariat’. Vgl. Nederl.
Jaarb. v. Rechtsgel. en wetg. 1844 D. 6. bl. 93.
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Deze feiten zijn ook met het oog op de hedendaagsche wetgeving niet van gewicht
ontbloot, vooral, omdat zij doen zien, hoe volstrekt nutteloos het is, de notarieele
protocollen uit den tijd der Republiek van de Vereenigde Nederlanden voor
wetenschappelijk onderzoek te sluiten. Immers de akten, die in enkele provinciën
werden verleden voor notarissen, werden in andere opgesteld of geprotocolleerd door
de gerechtsschrijvers, rechters, schouten enz. In die laatste provinciën berusten zij
thans in de oude rechterlijke archieven,1 welker deuren voor wetenschappelijk
onderzoek wijd openstaan, zonder dat dit naar wij meenen ooit tot misbruik of ook
maar tot vrees voor misbruik heeft geleid.
Hoe zou dan het toegankelijk stellen der notarieele akten uit denzelfden tijd, en
dezelfde onderwerpen betreffende, in de eerstgenoemde provinciën bezwaren kunnen
opleveren?
FOCKEMA ANDREAE.

VIII. Twee nieuwe Fransche boeken over onze geschiedenis.
Onder de belangrijke feiten der zeventiende eeuw zijn er enkele, die zoo goed als
geheel en al in 't vergeetboek zijn geraakt. Daaronder kan gerust de poging van
Lodewijk XIV gerekend worden om de Nederlandsche macht niet alleen in Europa
maar ook in Indië te fnuiken, eene poging, die volkomen verijdeld werd door het
krachtig

1

In Holland, Zeeland, Utrecht en de Generaliteitslanden hebben zij tot 1842, en hier en daar
tot lang daarna, eveneens deel van die archieven uitgemaakt, zonder dat hieruit bezwaren
voortvloeiden.
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optreden van een der kloekste vertegenwoordigers van het Nederlandsch gezag aldaar,
Rijklóf van Goens. Dat deze in 1674 eene fransche zee- en krijgsmacht onder La
Haye op de kust van Coromandel tot capitulatie dwong, is echter ook zoowat alles
wat er van bekend is. In een onlangs verschenen werkje van den heer Pauliat, Louis
XIV et la compagnie des Indes de 1664. Madagascar sous Louis XIV, vinden wij
daaromtrent een aantal bijzonderheden, getrokken uit verschillende Fransche
archieven, met name uit dat te Lorient en uit dat van het Ministerie van Marine. Wij
vernemen daaruit, dat de onderneming van La Haye al in 1668 was uitgerust om
Madagascar (Ile Dauphine), waar twee jaar te voren door den markies de
Montdevergue voor de in 1663 opgerichte Fransche Oost-Indische compagnie eene
landbouwkolonie was gevestigd, tot eene basis voor operatiën tegen de Nederlandsche
koloniale macht te maken en dan de Nederlandsche vestigingen op de kust van Indië
te vermeesteren. Zeer terecht brengt de schrijver deze onder Lodewijks persoonlijken
invloed op touw gezette onderneming in verband met zijne plannen tegen de
Republiek, maar op zijn minst zonderling mag 't heeten, dat hij zich zoover door zijn
onderwerp laat medesleepen, dat hij in den geheelen oorlog van 1672 niets anders
wil zien dan eenen kolonialen strijd, niets dan eene poging om den Nederlandschen
handel en het Nederlandsch koloniaal bezit te vernietigen en er den Franschen handel
en invloed voor in de plaats te stellen. In een afzonderlijk hoofdstuk, Examen critique
des causes attribuées jusques ici à la guerre de Hollande de 1672, zet de schrijver
zijne denkbeelden uiteen, die hij zonder eenigen schroom als onwederlegbaar
verkondigt.
Of hij iemand overtuigd heeft behalve zijnen recensent in het Athenaeum van
September 1886 weet ik niet, wel
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echter dat het niet de moeite loont hem te weerleggen. Dat Lodewijk zijne
handelspolitiek tegen de Nederlanden weldra liet varen werd dan ook, volgens hem,
uitsluitend veroorzaakt door La Haye's onbekwaamheid. Deze, in 1669 uitgezeild
met een eskader van 5 oorlogschepen, waarvan het grootste 56 stukken voerde, en
eenige transportschepen, samen met 2500 koppen, soldaten en kolonisten er onder
gerekend, bemand, faalde er in Madagascar tot eene Fransche kolonie te maken (hij
had de kolonie die door Montdevergue georganiseerd was, geheel geruïneerd
gevonden), kreeg in Indië met alle andere ambtenaren twist en werd door verraders
verhinderd bij tijds de Nederlandsche vloot van ‘l'amiral Rickloff’ die niet de vlag
wilde strijken, aan te vallen en N.B.! daardoor Indië voor goed Fransch te maken.
Want, zegt Pauliat, ‘c'aurait été sa (van Goens') flotte anéantie’ (deze had N. B! 12
schepen tegen 5 Fransche) en ‘tous les peuples des Indes, despotisés par les
Hollandais passant immédiatement de nôtre coté se seraient donnés à nous’. Nu
echter had La Haye's onbekwaamheid ten gevolge, dat deze, den 15den Mei 1672 van
Goens in de baai van Trinconomale ontmoetende, wegens gebrek aan levensmiddelen
de kust moest verlaten, met achterlating eener bezetting op twee eilandjes in de baai,
die 18 Juli werden veroverd, natuurlijk ‘aprés un bombardement terrible’, terwijl
hij te Tranquebar onder de Deensche neutraliteit bescherming zocht. Daar kreeg hij
bericht van de oorlogsverklaring. La Haye bezette toen in Juli de aan het rijk Golconda
behoorende stad St. Thomas, bezuiden Madras, op grond dat de bevolking zijne
officieren had beleedigd, en werd toen door van Goens ter zee en den radja van
Golconda te land geblokkeerd en na twee jaar tot capitulatie gedwongen, waardoor
aan alle plannen van Lodewijk de bodem inge-
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slagen werd. De schrijver schijnt werkelijk in dat verschijnen van 5 Fransche
oorlogschepen in Indië een overweldigend gevaar voor de Nederlanders te zien, dat
slechts door het mistasten des konings bij het kiezen van een bevelhebber werd
afgewend. Immers, zegt hij op blz. 365 van zijn pretentieus maar overigens belangrijke
bijzonderheden bevattend klein octavoboekje, dat ieder ander geslaagd zou zijn en
dat niet onwaarschijnlijk de tegenwoordigheid van eene Fransche vloot onder een
energiek bevelhebber de Staten-Generaal tot nadenken zou hebben gebracht (een
zin, die mij duister is gebleven) en dat Lodewijk XIV ‘connaisant le succés que ses
armes obtenaient aux Indes, aurait donné à la guerre de 1672 une toute autre
tournure’, wat ik beken evenmin te verstaan. Hoe 't zij, zeker is 't, dat de schrijver
een buitengewoon gewicht hecht aan de onderneming van de la Haye, een gewicht,
dat zóó buiten alle verhouding staat tot de aan dezen toevertrouwde strijdkrachten,
9 schepen, waarvan slechts 5 vrij kleine oorlogschepen, dat men moet aannemen,
dat hij òf meent dat de Franschen tot wonderen in staat waren, òf dat hij hoegenaamd
geen denkbëeld heeft van de macht der Nederlanders in Indië. Trouwens nergens
blijkt, dat hij van de geschiedenis der laatste iets weet; zelfs van den strijd met de
Portugezen, die eerst zoo kort geleden geëindigd was, spreekt hij niet, en welk een
geducht tegenstander ‘l'amiral Rickloff’ was, schijnt hem ook ten eenenmale
onbekend. Hoe aardige bijzonderheden over Lodewijks eigen koloniale politiek en
zijne zeker zeer onverstandige tegenwerking van Colbert's denkbeelden het boekje
ook geeft, 't mist voor ons alle waarde, behalve die van eenige bijzonderheden over
een weinig bekend feit onzer koloniale geschiedenis te brengen. Allerminst verdient
het den ophef, dien de recensent
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in het Athenaeum, die naar 't schijnt al even weinig van de Nederlandsche geschiedenis
op de hoogte is als de schrijver, er van blijkt te maken.
Heel anders is een ander Fransch boek, dat in 1886 over onze historie is verschenen,
nl. Pierre de Witt, Une invasion prussienne en Hollande en 1787.
Grootendeels gebouwd op Malmesbury, Pfau, Troschke en andere bekende werken
en op de correspondentie der Fransche gezanten en agenten geeft dit eene ernstige,
onpartijdige studie over de gebeurtenissen, die aanleiding gaven tot den Pruissischen
inval in ons land, en over dien inval zelf. De Nederlandsche litteratuur is den schrijver,
eenen kleinzoon van Guizot en afstammeling der familie van den raadpensionaris,
onbekend gebleven en ook van de op het door hem bezochte Nederlandsche
Rijksarchief aanwezige stukken heeft hij, zoover wij zien kunnen, geen gebruik
gemaakt, al roemt hij ook het nut van zijn bezoek daar en op de Koninklijke
Bibliotheek. Alleen hetgeen in vreemde talen over den Patriottentijd is verschenen
is hem bekend, zooals de Memoires van Ondaatje. Nieuws levert het boek voor den
Nederlander niet op, maar 't is eene te waardeeren bijdrage voor onze zeer magere
populaire historische letterkunde. 't Is met meer kennis van zaken geschreven, dan
wij van Fransche, en laat ik er bij voegen, van vreemde boeken over onze
Nederlandsche geschiedenis gewoon zijn, vooral wanneer de schrijver, zooals hier
't geval blijkt, onze taal niet verstaat. Op zijne voorstellingen valt dikwijls wat af te
dingen, van de dieper liggende oorzaken der beweging is de schrijver niet altijd
volkomen op de hoogte, hij laat zich leiden door zijne bronnen, die vooral in
diplomatieke brieven bestaan. Zijn verhaal van den tocht der
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Pruissen getuigt van een streven naar onpartijdigheid, dat bij een Franschman vooral
niet genoeg geroemd kan worden. Jammer dat bij de voortreffelijke studie van
Generaal Knoop over 1787 niet gekend heeft; vooral voor het begrijpen van den
militairen toestand, van de oorzaken van het soms haast onverklaarbaar verloop der
zaken zou hem die van veel nut zijn geweest.
P.L. MULLER.

IX.
Het Leidsche handschrift, Vossianus Gallicus in Folio N0. 3, werd onlangs door den
directeur der Nationale bibliotheek te Parijs met andere van denzelfden inhoud
vergeleken, alsook met eenige gegevens omtrent de bibliotheken van de oude koningen
van Frankrijk, en toen is een en ander gebleken omtrent dit afschrift der
middelfransche vertaling van het Speculum historiale van Vincentius Bellovacensis.
De heer L. Delisle deelde het mede in de Gazette Archéologique van 1886, waaraan
het volgende is ontleend. Broeder Jean du Vignay, hospitalier de l'ordre du Haut pas,
vertaalde op verzoek van Jeanne de Bourgogne, eerste vrouw van Frankrijks koning
Philippe de Valois, in de 14e eeuw genoemde Spiegel historiaal, zooals hij in de
voorrede van de later door hem vertaalde Légende dorée vermeldt, 't geen door 't
onderschrift in den Parijschen codex N0. 316 bevestigd wordt, en wel in 't jaar 1332
en 1333, zooals blijkt uit denzelfden Parijschen codex.
Deze reusachtige historische encyclopaedie viel in den smaak der vorsten van de
14e eeuw; drie fraaie afschriften uit dien tijd zijn overgebleven, maar geen daarvan
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is volledig: het eerste, het zoo even genoemde handschrift N0. 316 bevat slechts de
8 eerste boeken op 314 foliobladen, welk deel in 1333 voltooid werd; het tweede is
het Leidsche, dat blijkens een noot op de laatste bladzijde ook een vorstelijk boek
was, 't geen men reeds uit de 280 keurige gekleurde miniaturen op de 359 bladen
kon gissen; daar lezen wij: C'est livre est le duc de Normendie et de Guienne Jehan.
Deze letters komen overeen met een ander onderschrift in een Fransche kroniek, die
aan hertog Jan behoorde; deze droeg dien titel van 1332 tot 1350; in 1332 was hij
pas 13 jaar, men moet dus aannemen dat hij 't handschrift eenige jaren later aldus als
zijn eigendom teekende, maar zeker valt het in 't midden der 14e eeuw. De boeken
van koning Jan kwamen aan koning Karel V, en nu vond de heer Delisle in de
inventarissen der koninklijke bibliotheek van 1411 en 1413 een handschrift van den
Miroir historial beschreven, waarvan het eerste deel onze Codex Vossianus is, met
deze woorden: ‘Item le premier livre de Vincent, dit le Miroir historial, en françois,
et en volume escript à deux coulombes, de lettre de forme, commençant ou second
feuillet sies de l'eglise, et commençant ou dernier feuillet et après ce: couvert de cuir
rouge, à deux fermouers de cuivre.’ Dit geldt alles ook van het Leidsche handschrift,
behalve dat de roode band met de koperen sloten vervangen is door een russisch
lederen band, omstreeks 't jaar 1820 naar ik meen. De rood lederen band zal mooi
geweest zijn, van de drie andere deelen wordt daar vermeld, dat zij met stempels
versierd waren: ‘couvert de cuir vermeil empraint’. In 't jaar 1377 nu zijn om de vier
banden gemaakt zakken of holzen ‘hez et chemises de quatre granz volumes de
Vincent’ waarvoor aan den koning geleverd werden ‘deux baudequins
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à 26 francs la piéce, valent 52 francs’ d.i. twee stukken kostbare zware roode zijden
stof, die in de rekeningen van de Fransche koningen in die jaren meer voorkomt.
Daar er in de verschillende inventarissen slechts één afschrift in vier deelen vermeld
wordt, moet hiermede het eerste deel of het Leidsche afschrift bedoeld zijn in de
kwitantie van 22 April 1378 door den heer Delisle in heliogravure bij zijn
verhandeling gevoegd. In den inventaris van 1413 staat nog een merkwaardige
aanteekening van Le Bègue, d.i. ‘Mémoire que, avant que ce present inventoire feust
fait, monseigneur le duc de Guienne manda maistre Jehan Moulin et moy, qui avions
chascun une clef de la dicte librairie, et nous fist bailler à mons. de Bavière ces quatre
volumes de Vincent.’ De hiernaast geschreven wensch van een tijdgenoot: ‘Soyent
recouvrez,’ dat deze vier folianten mochten terug ontvangen worden, is niet
verwezenlijkt, want de drie laatste deelen zijn verdwenen en alleen het eerste deel
is in de verzameling van koningin Christina van Zweden terecht gekomen, waaruit
Is. Vossius het meenam; het is toch met de andere Codices Vossiani door de Staten
van Holland later aangekocht voor de Leidsche bibliotheek.
Zooals meer geschiedt, heeft het eerste blad zeer veel geleden, maar hoeveel ook
van de miniatuur boven het begin van het werk is verdwenen, toch blijkt uit de
heliographische afbeelding van de miniatuur op bl. 1 van het Parijsche handschrift
door Delisle hierbij gevoegd, dat zij genoegzaam gelijk zijn tot in de kleinere
bijzonderheden. Op de eerste helft van deze teekening verschijnt de Heilige Lodewijk
met zijn gevolg aan Vinentius, die in een eigenaardigen stoel zijn Speculum historiale
schrijft, terwijl op de andere helft koningin Johanna van Bourgondië met hare
hofdames staat voor den geestelijke Jean
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du Vignay, die op de plank welke aan zijn studeerstoel vast is gemaakt, twee
opengeslagen boeken heeft, blijkbaar den Latijnschen tekst met zijne vertaling. De
heer Delisle achtte de honderden miniaturen, welker voortreffelijkheid bekend is,
zoo belangrijk, dat hij er een keurige lijst van heeft willen vervaardigen en in zijn
stuk laten afdrukken. De afbeeldingen van twee miniaturen door Delisle gegeven
rechtvaardigen dit oordeel, want zij zijn waarlijk voortreffelijk, terwijl de meerendeels
goed bewaarde kleuren aan de teekeningen een nog fraaier aanzien geven.
Groot is dan ook het verschil tusschen deze koninklijke afschriften en het derde
handschrift van den Miroir, dat in 1397 en 1398 vervaardigd werd, nu op de Nationale
Bibliotheek onder N0. 312, 313 en 314 berust, en waarover Delisle een en ander
mededeelt; de miniatuur aan 't begin van het boek wordt evenzoo door heliogravure
weergegeven en aan deze verhandeling toegevoegd.

X.
Merkwaardig zijn voorzeker eenige heliographische afbeeldingen van eerste bladen
van Latijnsche Sacramentaren, door den heer Delisle uitgegeven bij een zeer groote
lijst van deze liturgische geschriften van af de negende eeuw. Opvallend is de
overeenkomst van twee beginletters uit de 9e eeuw met de soort van lof- en lijstwerk,
dat een Leidsch Evangeliarium (Bibl. Publ. Lat. N0. 48) bezit, en dat ook voorkomt
in het Evangelieboek van het klooster van Egmond door van Wijn in zijn Huiszittend
leven, d. II afgebeeld en besproken; ik ben van plan deze twee kostbare handschriften
aan een nader onderzoek te onderwerpen met Dr. S.G. de
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Vries, daar in den laatsten tijd de bijbels op order van Karel den Groote afgeschreven
van verschillende zijden nauwkeuriger zijn bestudeerd geworden voor de kennis van
het schrift en van den dienst. Voorloopig zij het genoeg te hebben aangetoond dat
de hoofdletters van het Leidsche handschrift tot in de kleinste bizonderheden
overeenkomt met den Codex uit Lyon (N0. 357 in den Catalogue de Delandine); deze
zijn zonder twijfel in dezelfde school vervaardigd.

XI.
De aandacht wordt gevraagd voor een afbeelding van den plattegrond van het graf
der patriarchen Abraham, Isaäc en Jacob te Hébron (Macpélah), welke verscheen in
de Comptes Rendus der l'Académie des Inscript. et Bell. Lettr. te Parijs van 1886
XIV p. 57-63. Deze plattegrond was mij gezonden door den graaf Riant; en strekt
eenigermate tot opheldering van een bezoek aan die heilige plaats op 25 Juni 1119
gebracht, welk bezoek alleen uit een Leidsch hs. bekend is. Het opschrift in Codex
Vossianus Latinus in 90 N0. 125 fol. 195-205 ‘De inventione sanctorum patriarcharum
Abraham, Ysaäc et Jacob’ was vroeger aangezien voor dat van een hoofdstuk van
dat Hs., waarin de Historia Orientalis van Jacobus de Vitriaco, een Capitulum de
Captione Damiatrae e.a. bewaard zijn; doch toen de Société de l' Orient Latin een
afschrift van deze bladzijden in 1882 had ontvangen, bleek aan haren ijverigen
secretaris, den heer Riant, dat hier een onbekende en zeer geloofwaardige bijdrage
omtrent die heilige plaatsen was bewaard; de bijdrage werd door hem medegedeeld
in de Académie d. Inscr. op 26 Jan. 1883. Zie Comptes Rendus 1883 p. 26-35, en is
vertaald met
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eenige aanteekeningen afgedrukt in de Archieven de l' Orient Latin II. 1883 p.
411-412. In de crypt onder de moskee van Hébron, daalde sedert 1119 geen Christen
af, want de prins van Wallis bezocht wel in 1860 evenals de Engelsche prinsen in
1882 de Moskee, maar zij daalden niet zeer diep af. De opgegeven maten van den
ongenoemden beschrijver van het ontdekte graf kan men nn vergelijken, met hetgeen
de heer Ledoulx, den consul van Frankrijk te Jerusalem verschafte, welke platte
grond grooter en beter is dan tot nu toe bekend was.

XII.
Jan Steen Student te Leiden?
De heer F.D.O. Obreen vroeg mij of Jan Steen wel was ingeschreven als student,
zooals vermeld wordt door Olof Granberg, Les collections privées de la Suide I. 27,
terwijl ik hem niet opnam in de lijst der als studenten ingeschreven schilders, door
dien heer uitgegeven in zijn Archief voor Nederl. Kunstgesch. V. 268. Men lette
vooreerst op de samenstelling van die lijst, want daarin nam ik alleen op die personen,
bij wier naam door den rector magnificus was gevoegd pictor, of eenige dergelijke
aanwijzing. Zoo was b.v. Rembrand ook ingeschreven doch niet als schilder, zoodat
ik dit later bemerkt hebbende hem in de proef er nog kon bijvoegen.
Het bleek mij nu met Jan Steen dezelfde zaak te zijn geweest, want hij is in 1626
geboren, en is dus de Jan Steen die in November 1646 door den rector Schrevelius
(die niet den dag maar wel de maand bij de inschrijving opteekende) als 20-jarige
werd ingeschreven, als student in de letteren Lugduno Batavus apud patrem in de
Bock. Een andere Jan Steen werd op 8 Mei 1629 op 12-jarigen
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leeftijd ingeschreven, vermoedelijk dezelfde die op 19 Februari 1644 als 28-jarige
student in de mathesis door den rector van Schoten werd geboekt, en die toen op de
hoek van de Vrouwensteeg woonde.
De vraag doet zich nu voor was de Bock de naam van de brouwerij van zijn vader.
In 1598 werden de brouwerijen 't Hoefijzer en de Paauw van wijlen Dirck Dircksz.
Stien verkocht. Maar in 1622 staat in de lijst van 't hoofdgeld zijn grootvader Jan
Dirksz. Steen, en zijn vader Havick met de bijvoeging ‘woont tot Dirk Cornelisz. in
de Bock’ (T. van Westreene, Jan Steen, la Haye 1856, p. 73 note 1).
In 't Album der studenten komt het uithangsteeken de Bock alleen bij Jan Steen
voor.
De vraag zij aan onzen archivaris voorgelegd, of dus dit huis 't zelfde is als dat op
22 Febr. 1680 verkocht werd, bij Jan Steen's dood, dat stond op de Langebrug over
de Wolsteeg, zie de opgave uit 't register der overdrachten bij Westreene p. 87 note
1.

XIII.
De eerste aflevering verscheen van de lang verwachte ‘Bibliographie de l' histoire
de la Belgique, répertoire des ouvrages parus en Belgique et à l' étranger de 1830 à
1882, sur l' histoire nationale, depuis les temps les plus reculés jusqu' à la mort de
Léopold I par MM. L. Lahaye, H. Francotte, F. de Potter, Liége. 1886 p. 1-160.’
Daar ik hieraan de behulpzame hand geboden had, was ik zeer benieuwd hoe dat
Belgische Repertorium er zou uitzien; het omvat behalve werken ook
tijdschriftartikelen, maar tot mijne verwondering is daarvan alleen het deeltal en niet
de bladzijde opgegeven, zeker een groot ongerief,
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en dat ongunstig afsteekt bij de tegenwoordig verschijnende bibliographien, waarin
niet alleen de eerste maar ook de laatste bladzijde van een tijdschriftartikel wordt
opgegeven, om tevens over de uitgebreidheid van het stuk te oordeelen. Verder zijn
er in de Hollandsche en Duitsche titels vele onvergeeflijke drukfouten: p. 49 ges |
chiedenis; 57 Miroeus; 98 in sbesondere; 103 critiche erecerche, voor: e recerche;
106 wekenschappen; 110 Rundchau; 136 Verzeichniste; 241 vervettende; ook in de
eigennamen N0. 59 en 92 Backhuyzen en Bakhuyzen: 511 Ramaar.
Sommige periodica zijn tot 1882 geraadpleegd, andere tot later, van sommige
blijkt niet tot hoever, daar men slechts opgaf et Suivants. De lijst der gebruikte
periodica beslaat 63 bladzijden; ik vond daarin eenige uit ons Repertorium
overgenomen titels; enkele onregelmatigheden in de verkortingen doen zich voor,
ook zijn niet die periodica opgenomen, die slechts één of twee artikels leverden, twee
verschijnsels, die ook in ons werk bestaan, en bijna onvermijdelijk zijn, ofschoon ik
liever in de lijst alle gebruikte tijdschriften zie opgenomen, zelfs van die welke geen
enkel artikel opleveren, want daarmee is de historicus vaak geholpen, het bespaart
hem onnoodige raadpleging van serieën welke toch niets geven voor zijn onderzoek.
Een ander punt is, dat men ook weekbladen als the Academy, the Athenaeum opnam,
waarvan de artikelen door mij werden beschouwd als minder gepast voor ons
Repertorium; of dit ook geldt van het Algemeen Aankondigingsblad van Mechelen,
1856, durf ik niet beslissen. Wat betreft de indeeling merk ik op, dat op pag. 137 en
139 § 3 en § 4 de buitenlandsche bibliotheken niet goed gesplitst schijnen, en dat de
noot bij de prehistorica d.i. de paleontologie een afwijking van ons stel-
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sel verraadt; er is namelijk veel op de plaats gezet en niet op het onderwerp, zoo
raken dus de door België verspreid gevonden forssilen ook in de topographische
afdeeling verspreid, terwijl ik ze bij elkaar plaatste, en door verwijzing op de
plaatsbeschrijving naar de palaeontologie alle zoekers kon helpen; maar in dit
Belgische repertorium schijnen geene Voyez toegelaten te zijn. - Op pag. 143 lees
ik dat de geschiedenisboeken van België, die voor schoolgebruik bestemd zijn, niet
werden opgenomen. Ik kon dit billijken, maar vraag of N0. 245 L' histoire de la
Belgique racontée aux enfants, par A. Ferrier, er wel bij behoort, evenals N0. 270 T.
Lorrain, Histoire populaie de la Belgique, en N0. 295 X. Wurth, Causeries d' un
maître avec ses élèves etc. De grens voor het opnemen van schoolboeken heeft
eigenaardige bezwaren, zooals ook de heer R. van der Meulen ondervindt bij het
verzamelen van titels over de geographie van ons land voor de Bibliographie van
het Aardrijkskundig Genootschap. Overigens valt over deze keurig uitgevoerde 1e
Livr. niet veel te zeggen, want een verhandeling van 93 bladzijden over de
geschiedenis en geschiedschrijvingvan België door Léon La Haye neemt daarvan
meer dan de helft in: ik betwijfel of dat stuk daar wel goed opzijn plaats is, en stip
alleen aan, hoe de schrijver met weemoed erkent op pag. 73 dat de wetenschap onder
de Spaansche en Oostenrijksche heerschappij gedood was, om bekende redenen, ik
bedoel de onderdrukking door de catholieke geestelijkheid; merkwaardig is het
verschijnsel daar aangehaald, dat de Bollandisten voor den druk der Acta Sanctorum
naar Holland moesten omzien, Antwerpen's persen konden hen niet helpen, zoo zeer
was de wetenschappelijke kracht der beroemde persen van Plantijn en anderen
gefnuikt.
W.N. DU RIEU.
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V.
De Commissie van Stemopneming, in de Maandelijksche Vergadering van Mei
gekozen, en bestaande uit de Heeren Mr. Ch. M. Dozy, A. Van Eck, Dr. A.E.J.
Holwerda, L.D. Petit, Dr. S.G. De Vries en den Secretaris, brengt nu bij monde van
den heer Van Eck verslag uit. Het blijkt, dat het aantal stemmen, waarmede de
twintigste candidaat is gekozen, door twee personen is verkregen: de Vergadering
besluit nu 21 Binnenlandsche Leden in plaats van 20 te benoemen. Gekozen zijn
derhalve tot
Binnenlandsche Leden:
Mr. C. Bake, te 's-Gravenhage.
Dr. I. Van den Bergh, te Zwolle.
H.L. Berckenhoff, te Amsterdam.
M. Buys, thans te Bandong.
W.C. Capel, te 's-Gravenhage.
J. Douwes, te Leens.
Prof. G. Van den Elsen, te Heeswijk.
Mr. J.P.N. Ermerins, te Zieriksee.
W. Gosler, te Haarlem.
Dr. I.M.J. Hoog, te Abbenbroek.
J.J.L. Ten Kate Jr., te Amsterdam.
Mr. O.J.H. Graaf Van Limburg Stirum, te 's-Gravenhage.
D.M. Maaldrink, te Twello.
Th. Nolen, te Rotterdam.
Mr. J. Oppenheim, te Groningen.
J.A. De Rijk, te Voorhout.
Dr. J.C. Schagen van Soelen, te Leiden.
T. Tal, te Arnhem.
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Mr. E. De Vries, te Leiden.
H.M. Werner, te Zutfen.
Mr. C.M.J. Willeumier, te Amsterdam,
en tot Buitenlandsche Leden:
J.A. Van Droogenbroeck, te Schaerbeek.
Dr. J.R. Hanne, te Eppendorf.
G. Huet, te Parijs.
F. De Potter, te Gent.
Dr. P.G.H. Willems, te Leuven.
De Voorzitter betuigt aan de Commissie dank voor de genomen moeite.

VI.
Volgens punt VI van den Beschrijvingsbrief zouden thans mededeelingen moeten
gedaan worden omtrent het gebruik van de beschikbare renten van het Fonds. De
Voorzitter stelt namens het Bestuur voor, dat deze renten ook dit jaar wederom tot
ondersteuning van de uitgave van Stallaert's Glossarium zullen gebruikt worden. Dit
wordt goedgevonden.

VII.
Voor de verkiezing van een Lid des Bestuurs is door de Maandelijksche Vergadering
een dubbeltal gesteld, bestaande uit de Heeren Dr. J.G.R. Acquoy en Dr. W.G.C.
Bijvanck. Eerstgenoemde wordt met 70 van de 72 uitgebrachte stemmen gekozen
en verklaart die benoeming te aanvaarden.
De Voorzitter bericht nu, dat de Heer Ridder Pauw van Wieldrecht te Zeist eenige
handschriften heeft ter leen
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gevraagd. De vergunning daartoe moet door eene ledenvergadering worden verleend,
daarom wordt het verzoek hier ter tafel gebracht. Eenige der gevraagde handschriften
zijn echter minder geschikt om verzonden te worden, daar zij bestaan uit losse bladen,
en sommige voorzien van zegels, die bij de verzending licht zouden kunnen
geschonden worden. Op voorstel van het Bestuur keurt de Vergadering goed den
Heer Pauw van Wieldrecht uit te noodigen deze laatstgenoemde handschriften zoo
mogelijk hier ter Bibliotheek te komen raadplegen; de overige zullen gezonden
worden.
De Voorzitter geeft nu den Heer De Jonge van Ellemeet op diens verzoek het
woord. De Heer De Jonge van Ellemeet deelt mede, dat hij, als Zeeuw van zijne
jeugd af belang stellende in al wat betrekking heeft op den dichter Cats, reeds vroeg
begon met het verzamelen van Catsiana, en dat hij in 1870 onder den titel Museum
Catsianum, een Catalogus uitgaf van hetgeen hij tot op dien tijd had bijeengebracht.
Die Catalogus bevatte toen 82 nummers, en thans is een herdruk noodzakelijk
geworden, daar de verzameling in deze laatste 17 jaren tot 225 nummers is gestegen.
Ofschoon de spreker gaarne erkent, dat hij zeer gehecht is aan dien langzaam ver
worven schat, komt het hem toch voor dat deze, in Zeeland bewaard, al te weinig
onder de aandacht valt van zoovelen die er een nuttig gebruik van konden maken.
Uit eerbied voor Leiden als zetel van geleerdheid, en bovenal uit liefde voor de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, zou de spreker het wenschelijk achten
dat zijne verzameling eene plaats vond in de Bibliotheek der Maatschappij, en hij
verzoekt daarom zijne Medeleden het Museum Catsianum als een blijk van zijne
genegenheid in eigendom te willen aanvaarden.
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Na langdurige toejuiching der Vergadering neemt de Voorzitter het woord om den
spreker dank te betuigen. Hij komt terug op eene klacht, die hij zooeven in zijne
toespraak heeft geuit. Hij had daar gezegd, dat de Maatschappij meer tot stand zou
kunnen brengen, ‘indien onze vermogende landgenooten meer hart betoonden voor
de taal en letteren van hun vaderland.’ De edelmoedigheid van den Heer De Jonge
van Ellemeet strekt nu ten bewijze, dat er inderdaad nog beschermers der
vaderlandsche letteren worden gevonden, die op den eernaam van Maecenas
prijsstellen. Uit naam der Maatschappij verklaart hij, dat het kostbare geschenk met
hartelijke dankzegging wordt aangenomen, en hij spreekt daarbij de hoop uit, dat de
jongere beoefenaars der wetenschap een nuttig gebruik zullen maken van die
onschatbare bouwstof, die met zooveel kennis en met zooveel onverpoosden ijver is
bijeengebracht.
Bij de omvraag noodigt de Heer Du Rieu de leden uit een bezoek te brengen aan
de Bibliotheek der Maatschappij. Deze uitnoodiging wordt met erkentelijkheid
ontvangen.
De Heer Van Borssum Waalkes deelt mede, dat de Friesche zandschippers in de
oude terpen talrijke voorwerpen opdelven voorzien van inscripties; door zijne zorg
zijn vele van die voorwerpen geplaatst in het Museum van het Friesch Genootschap.
Hij spoort zijne medeleden dringend aan hunne krachten aan het ontcijferen dier
inscripties te beproeven. De Vergadering neemt met belangstelling kennis van die
mededeeling.
Ten slotte betuigt de heer Kan uit naam der Vergadering dank aan den Voorzitter
voor de uitnemende leiding der bijeenkomst, die hierop wordt gesloten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

1

Levensberichten der Afgestorvene medeleden
van de Maatschappij der Nederlandsche
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Levensbericht van Christiaan Krabbe.
Dit levensbericht, waarvan ik, op uitnoodiging des Bestuurs, de bewerking op mij
genomen heb, kan betrekkelijk kort zijn, zonder aan de verdiensten van den
voortreffelijken man, wien het geldt, in eenig opzicht tekort te doen.
Den Heer J.P. Krabbe, woonachtig aan de Geestbrug nabij 's Gravenhage, werd
op den 24 October 1808 uit zijne huisvrouw, Mej. C. van Straalen, een zoon geboren,
aan wien zij den naam van Christiaan gaven. De vader behoorde tot den handelsstand
en was een bemiddeld en geacht man, de moeder eene brave, innig vrome vrouw. In
het bezit van een viertal kinderen, drie zoons en ééne dochter, lieten zij zich aan
hunne opleiding en vorming ernstig gelegen liggen. Onder den invloed van den
bekenden Vader Jorissen, hoogduitsch predikant te 's Gravenhage, werden zij te rade,
om Christiaan met zijn ouderen broeder Jan naar Neuwied aan den Rhijn te zenden,
waar de Hernhutters een beroemd gesticht van
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opvoeding hadden. De beide knapen reisden in 1818 derwaarts, en Christiaan heeft
aldaar en, van Sept. 1822 af, op het Paedagogicum te Niesky in Pruisisch-Silezië,
waar ook de classieke talen onderwezen werden, niet minder dan volle zeven jaren
doorgebracht. In 1821 legde hij er bij de Hernhutters belijdenis des geloofs af, en,
terwijl hij het voornemen had om predikant te worden, schijnt hij zelfs een tijdlang
den wensch gekoesterd te hebben, om die betrekking eenmaal in eene Hernhuttersche
gemeente te vervullen: wèl een bewijs, hoezeer hij op dien jeugdigen leeftijd onder
den invloed stond van den eigenaardig vromen geest, die het Piëtisme kenmerkt. Zijn
wensch echter, ofschoon begunstigd door zijne leermeesters, werd door zijnen vader
verijdeld, die hem in 1825 deed overkomen, om hier in Holland te studeeren.
Gedurende de zeven jaren van zijn verblijf in Duitschland had de aanstaande student
slechts éénmaal voor eenige weken in het ouderlijk huis vertoefd, zoodat hij aan het
einde zijne moedertaal geheel ontwend was en bijkans beginnen moest haar opnieuw
aan te leeren. Langen tijd kostte het hem moeite, om zich in het Nederduitsch even
gemakkelijk als in het Hoogduitsch uit te drukken; en daaraan mag het wel zijn toe
te schrijven, dat hij geheel zijn leven door het niet heeft durven wagen, om op den
kansel voor de vuist of uit het hoofd te spreken. Daarentegen had hij aan zijn verblijf
in den vreemde die grondige kennis der Hoogduitsche taal te danken, die hem later
onder ons uitnemend is te stade gekomen.
Na afgelegd admissie-examen werd Krabbe in Sept. 1825 te Utrecht ingeschreven
als student in de Godgeleerdheid. Boven het meer nabijgelegen Leiden had zijn vader
aan Utrecht de voorkeur gegeven op het gerucht af, dat aldaar meer studenten, uit
Duitschland afkomstig, werden
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aangetroffen. Daar deze echter eene vaste côterie vormden en een eigen leeftrant
volgden, sloot de jeugdige student zich meest bij zijne landgenooten aan en vond hij
onder hen vele en getrouwe vrienden, aan wier omgang hij veel te danken had. Later
stelde hij vooral hoogen prijs op de vriendschap van den een weinig jongeren Scholten,
die op zijne theologische denkwijze en geestesrichting in volgende dagen van
beslissenden invloed is geweest. De dogmatische voorstellingen, van de Hernhutters
overgenomen, ontvielen hem allengs, om voor meer vrijzinnige opvattingen plaats
te maken. Het ging hem eenigermate als den grooten Schleiermacher, die ook te
Niesky zijne opleiding genoten had en wien hij zelfs eenmaal in 1825, bij een bezoek,
door dezen dáár gebracht, persoonlijk ontmoeten mocht. Door zijne oprechte
vroomheid, onder den invloed van het Piëtisme bij hem diep geworteld, werd zijne
verstandelijke ontwikkeling, langs den weg van voortgezet wetenschappelijk
onderzoek en zelfstandig nadenken, niet verhinderd of belemmerd, maar veeleer
bevorderd en verhoogd. Om waarheid was het hem te doen en hij beleed haar te allen
tijde vrijmoedig en onbeschroomd, naar den eisch van het Protestantsch beginsel,
dat hem dierbaar was.
Zijn verblijf op de hoogeschool leverde overigens voor hem teleurstellingen op,
die hier niet onvermeld mogen blijven. Na drie jaren in de letteren gestudeerd te
hebben, ten einde den graad van Candidaat voor zich te verwerven, zag hij zich door
het nieuwopgekomen examen in de mathesis, hetwelk daaraan vóóraf moest gaan,
in zijn voornemen gestuit en genoodzaakt zich te vergenoegen met het gewone
propaedeutische examen, dat hij dan ook summa cum laude aflegde. Zijne theologische
studiën, met grooten ijver aangevat en voortgezet, begonnen ten
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einde te loopen, toen hij door eene zeer ernstige ongesteldheid op de luchtwegen
werd aangetast, die hem verhinderde, om met de Utrechtsche Jagercompagnie in
1830 uit te trekken, en het langen tijd hoogst onzeker maakte, of hij zijn lust en
roeping tot de evangeliebediening in de Hervormde Kerk immer zou kunnen opvolgen.
Weinig heeft men toen vermoed, dat het hem vergund zou worden, gedurende meer
dan veertig jaren daarin werkzaam te zijn en tot den hoogen ouderdom van bijkans
79 jaren op te klimmen. Na meer dan anderhalf jaar sukkelens was hij zóóver hersteld,
dat hij zijne studiën, ofschoon niet dan met groote voorzichtigheid, hervatten en
voltooien kon. In 1834 legde hij het kerkelijk examen met goed gevolg te Arnhem
af. Hij achtte zich echter verplicht, eer hij overging tot de onderteekening der
toenmalige formule, uitdrukkelijk voor het kerkbestuur te verklaren, dat hij het deed
in den zin van quatenus. Heringa, die hem kort te voren een gematigd quia openlijk
had laten verdedigen en voornemens was, de daartoe betrekkelijke stellingen door
den druk bekend te maken1, duidde hem dit zeer euvel en gaf hem zijn ongenoegen
daarover onbewimpeld te kennen; doch de goede verstandhouding met den
hooggeachten leermeester werd spoedig hersteld, al bleef de leerling van hem op dit
punt in gemoede verschillen, zonder daarover ooit berouw gevoeld te hebben. Later
als vrijzinnig evangelieprediker opgetreden, heeft hij, zoo ik meen, zijne
geloofsovertuiging, die hij niet zonder inspanning en strijd verworven had, nimmer
verloochend of angstvallig verborgen gehouden.

1

J. Heringa, Berigt aangaande zeven stellingen betreffende de formulieren van eenigheid des
geloofs in de Nederl. Herv. Kerk, onder zijn voorzitting verdedigd. Utrecht 1834.
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Aanleiding tot zijn optreden gaf zijn verblijf te Bentheim, waar hij, ook tot herstel
zijner gezondheid, den zomer van 1834 met zijn vader aangenaam doorbracht.
Uitgenoodigd, om zoowel te 's Heerenberg als te Didam, en wel op denzelfden
Zondag, op beroep te prediken, werd hij terstond daarna op beide plaatsen beroepen;
doch hij gaf om verschillende redenen aan 's Heerenberg de voorkeur, waar hij dan
ook op den 2en Paaschdag 1835, zijnde 20 April, door zijn tijdgenoot en vriend D.
Pijzel, toen predikant te Ellecom, plechtig bevestigd werd. In dien zeer beperkten
werkkring bracht hij, ongehuwd, aangename jaren door, later altijd met genoegen
herdacht. Van zijne hand verscheen in 1838 te Utrecht bij van Paddenburg & Co.
een klein geschrift, getiteld; De aartsbisschop van Keulen en de Pruissische Regering.
Van een liberalen katholieken schrijver afkomstig, werd die brochure door hem uit
het Hoogduitsch vertaald en met eenige aanteekeningen en bijvoegsels vermeerderd
in het licht gegeven. De toenmalige staatkundige verwikkelingen, door Clemens
August von Droste veroorzaakt, die in het naburige Emmerik groot opzien baarden,
worden daarin ten gunste der Regeering ernstig besproken. In datzelfde jaar nam
Krabbe, na in het vorige eene beroeping naar Wassenaar te hebben afgeslagen, Zutfen
aan, waar hij de opengevallen plaats van Huydecoper vervullen zou.
Zijn verblijf te Zutfen, van 9 Sept. 1838 af, was voor hem niet minder aangenaam.
De gemeente aldaar waardeerde zijnen arbeid. Met zijne ambtgenooten, vooral met
v. Griethuysen en Veder, verkeerde hij op gemeenzamen voet. Vrijheid vond hij, om
voor Haarlem en Groningen, waar hij achtervolgens beroepen werd, te bedanken. In
Mei 1843 legde hij den grondslag tot zijn huisselijk geluk, door zich met Mejonkvr.
A.C. Baronesse Collot
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d'Escury in den echt te verbinden. Dit verhinderde echter niet, dat hij in het volgende
jaar de roeping naar Leiden, die tot hem kwam, bereidvaardig opvolgde. Het
vooruitzicht van er zijnen vriend Scholten aan te treffen, die even te voren van
Franeker derwaarts vertrokken was, mag wel den doorslag gegeven hebben tot dit
besluit.
Te Leiden werd hij 5 Mei 1844, evenals Scholten, door de gemeente met hooge
ingenomenheid ontvangen: zij heeft zijn werk, jaren lang, op prijs gesteld en zich
ten nutte gemaakt. Veel was er, wat hem aanbeval. Zijne beminnelijke persoonlijkheid,
zijne beschaafde vormen, zijne heldere denkwijze, de practische strekking en de ernst
zijner prediking, zijne gelukkige voordracht, zijne sympathieke en sonore stem: dit
alles werkte samen, om hem de harten te doen winnen en, waar hij optrad, hem een
talrijk gehoor te verschaffen, al was hij dan ook aan zijn schrift gebonden. Moeilijk
valt het, den indruk thans terug te geven, dien zijn optreden in die dagen gemaakt
heeft. Over den inhoud en den vorm zijner leerredenen kan men nu nog oordeelen
naar het drietal, door hem afgestaan aan de Jaargangen 1848 en 1855 der Leerredenen,
te Arnhem bij G.W. van der Wiel uitgegeven tot bevordering van Evangelische kennis
en Christelijk leven, en aan die, welke door hem en anderen in 1858, bij C.H.
Schetsberg te Goes, tot stichting eener Protestantsche kerk in den Haarlemmermeer
in het licht zijn gezonden. Zij werden met bijval ontvangen en verdienen nog gelezen
te worden. Krabbe besteedde veel zorg aan zijn preekwerk en sprak vaak over min
gewone, doch altijd belangrijke onderwerpen. Is later de prijsstelling daarop merkelijk
verflauwd, verschillende oorzaken werkten daartoe mede. Allengs verloor zijne stem
haren zilveren klank; zijn gezichtsvermogen verzwakte; met bezigheden overladen,
kon
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hij minder onverdeeld dan vroeger aan zijnen kanselarbeid zich wijden, en - er
ontwikkelde zich allengs in de gemeente eene exclusieve richting, die zich aan zijnen
invloed onttrok. Desniettemin mag hij, in het tijdperk van zijnen bloei, geteld worden
onder de begaafde evangeliepredikers der Hervormde Kerk, en er is geen twijfel aan,
of zijne prediking is in die dagen voor de gemeente van groot nut geweest.
Zijne jeugdige echtgenoote is hem Jan. 1851, na een langdurig en smartelijk
ziekbed, vroeg ontvallen. Zij had hem vijf kinderen, één zoon en vier dochters,
geschonken en liet hem de zorg achter voor zijn talrijk gezin. Na verloop van enkele
jaren zocht en vond hij Sept. 1854 daarvoor hulp en tegelijk vergoeding van zijn
zwaar verlies in een tweede huwelijk, gesloten met Mej. M.A.M. Scholten, de zuster
van den Hoogleeraar, zijne tegenwoordige weduwe, waaruit nog twee kinderen
geboren zijn. Was hierdoor in zijn moederloos huisgezin de vreugde teruggekeerd,
beide ouders hebben het voorrecht gehad, al hunne kinderen, op ééne na, niet slechts
te mogen behouden, maar ook geplaatst te zien. Aan zijne weduwe, die thans zijn
gemis betreurt, komt de eere toe, hem in zijne laatste levensjaren, toen hij, na een
aanval van beroerte, in hulpbehoevenden toestand verkeerde en meestal aan huis en
stoel gebonden was, evenals vroeger getrouw bijgestaan en met zeldzame volharding
ten einde toe verpleegd te hebben.
Maar de vele werkzaamheden, door Krabbe in den loop der jaren getrouw verricht,
zijn nog onvermeld gebleven. Benamen zij hem den tijd, om voor de drukpers veel
te arbeiden, zijne vertrouwdheid met de Hoogduitsche taal stelde hem in staat, om
Bestuurderen van het Haagsche Genootschap goede diensten te bewijzen, door de
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vertolking hunner Programma's en de correctie der Werken van het Genootschap bij
het ter perse gaan. Drie bekroonde Prijsverhandelingen, die van Bitzius over de
Doodstraf 1870, en van Höchstetter en Oschwald over het sociale vraagstuk en de
Kerk 1874, zijn door hem, op hun verzoek, uit het Hoogduitsch overgebracht. Reeds
vroeger, in 1857, had hij van zijne bekwaamheid daartoe eene wèlgeslaagde proeve
gegeven door de vertaling van K. Schwarz, Geschiedenis der jongste Theologie, met
een woord tot inleiding en aanbeveling van Prof. Scholten, bij P. Engels te Leiden.
Zoo was Krabbe ook een der vijf stichters van de Nederlandsche
Gustaaf-Adolf-Vereeniging, die, in aansluiting aan de Duitsche Stiftung van dien
naam, in 1853 in het leven trad en, ook onder zijnen invloed, hare zelfstandigheid
bewaard heeft. Ik meen zelfs, dat hij, in vereeniging met zijnen vriend Dr. L.F.J.
Jansen, tot de oprichting den eersten stap heeft gedaan. Onafgebroken heeft hij voor
hare belangen geijverd en menigmaal is hij afgevaardigd geweest tot bijwoning der
jaarlijksche algemeene Vergadering van den Centraal-Vorstand. Met dankbaarheid
heeft dan ook het Hoofdbestuur der Vereeniging te Leiden de vele verdiensten van
zijn Eerelid herdacht in de derde Aflevering der Tafereelen en Berichten van dit jaar.
Ook andere belangen, bijv. die van Christelijk Hulpbetoon en van het Nederlandsche
Zendelinggenootschap, waarvan hij lang bestuurder was, stond hij met ijver voor.
Als lid van de Commissie tot de zaken der Oost- en West-Indische kerken te 's
Gravenhage, van 1868 af, heeft hij tot zijn levenseinde toe met groote nauwgezetheid
medegewerkt o.a. tot de voordracht en benoeming van predikanten voor de
Protestantsche gemeenten in onze koloniën.
Dit brengt mij tot het niet gering aandeel, dat hij ge-
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had heeft in het bestuur der Hervormde Kerk. Na geruimen tijd gestaan te hebben
aan het hoofd van het Classikaal Bestuur van Leiden, was hij, na den dood van Dr.
J. Tichler, diens aangewezen opvolger als secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur
van Zuidholland. In die belangrijke betrekking, die hij met zóó zeldzame toewijding
waarnam, dat zij hem misschien te veel tijd voor zijne overige werkzaamheden
ontroofde, is hij tot 1878 bezig geweest en heeft hij zijne ongemeene wetskennis,
onpartijdigheid en welwillendheid jegens allen, met wie hij in aanraking kwam, op
eene wijze tentoongespreid, waaruit bleek, hoezeer hem het heil der Hervormde Kerk
en de bloei harer gemeenten ter harte ging. Waardig was hij boven velen, om bij
herhaling deel te nemen aan de werkzaamheden der Algemeene Synode. In 1868
opende hij als oudste van jaren hare zittingen met toespraak en gebed en werd hij
benoemd tot secundus van den vice-president. Ook in 1873 was hij nog ter Synode
tegenwoordig, nadat hij in 1871, tijdens de ziekte van haren secretaris, den Heer van
Hasselt, diens functiën in haar midden had waargenomen. In al deze betrekkingen
oogstte hij van vele kanten goedkeuring en lof in, omdat hij met het gansche hart
aan dergelijke kerkelijke en kerkrechtelijke bemoeiingen zijne beste krachten placht
te wijden. Het is hier echter de plaats niet, om daaromtrent in nadere bijzonderheden
te treden. Genoeg, om te doen zien, dat hij den hem geschonken levenstijd ten meesten
nutte van anderen heeft besteed.
Na de Leidsche gemeente ruim 31 jaren gediend te hebben, verzocht en verkreeg
hij in 1875 zijn eervol emeritaat. Reeds is gebleken, dat hij de jaren zijner rust niet
werkeloos heeft doorgebracht. Ook na den schok, dien zijne gezondheid allengs
eenigermate te boven kwam,
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kon hij nog soms uitgaan. Zijn laatste uitgang, meen ik, heeft gediend, om hem te
doen deelnemen aan de verkiezing van leden der Tweede Kamer. Ook bleef de
helderheid van zijnen geest onverminderd voortduren. Zelfs toen hij niet meer in
staat was te schrijven, bleef hij nog steeds werkzaam, en gaarne ontving hij het bezoek
zijner vrienden. Maar vooral in de laatste weken namen toch zijne krachten zichtbaar
af. Op den 21sten Augustus ontsliep hij, zacht en kalm. Zijn stoffelijk overschot is in
het zand van Katwijks duinen ter ruste gelegd. Is hem menigeen voorgegaan, die aan
hem vermoedelijk veel, wellicht het beste, wat een mensch bezitten kan, te danken
had, hij zelf heeft, bij het tegemoet gaan zijner stervensure, met vol vertrouwen des
geloofs zich gesteld in de hand der Hoogste Liefde, die hem steeds geleid had op
den levensweg. En moest ook zijn vroegere wensch, dat zijn vriend Scholten, die
hem in den dood is voorgegaan, dit Levensbericht eenmaal stellen zou, onvervuld
blijven, het moge, zooals het thans verschijnt, niet onvoldoende blijken te zijn, om
onder allen, die hem, evenals ik, van nabij gekend hebben, zijn naam in eervol
aandenken te bewaren!
Krabbe was Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde sedert 1845.
L e i d e n , 10 Nov. 1886.
J.J. PRINS.
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Levensbericht van Willem Theodorus van Griethuysen.
Vereerd met de uitnoodiging om een woord ter herinnering van het afgestorven lid
der Maatschappij van Letterkunde te Leiden W. Th. Van Griethuysen te stellen, zou
ik die taak niet hebben aanvaard, wanneeer ik gebonden ware geweest aan den eisch
om hem uitsluitend te schetsen in zijn beteekenis voor de vaderlandsche letterkunde
en hare geschiedenis. Immers, al was hij de eer der benoeming tot lid dier
Maatschappij, hem in 1875 te beurt gevallen, zeker niet minder waard dan menig
ander, op dat gebied lag toch zijn voornaamste verdienste niet. Wat hij geschreven
- of liever, in druk uitgegeven - heeft, bepaalt zich bij een aantal reisschetsen, ten
deele reeds elders geplaatst, onder den titel: Uit den vreemde in 1865 te Rotterdam
bij Wijt en Zonen in het licht gegeven, terwijl de daarin voorkomende gedichten,
voor een deel vertalingen, met eenige anderen vermeerderd, onder den naam
Veldbloemen in 1871 bij dezelfde uitgevers verschenen. Een bundeltje gedichten: In
het gebergte kwam in
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1875 bij Nijgh en Van Ditmar uit, en ‘als geschenk van schrijver en drukker, ten
voordeele van het Nederl. Zendelinggenootschap’ een twaalftal dichtstukjes: Uit het
leven, bij gebr. Tuinzing in 1884. Daarbij komen eenige min of meer uitvoerige
opstellen in verschillende jaarboekjes, tijdschriften en weekbladen verspreid, enkele
voorlezingen en toespraken, bij onderscheidene gelegenheden gehouden. 't Geheel
vormt een stapeltje van zeer bescheiden omvang. De volledige verzameling, niet
zonder moeite bijeen te brengen, zou wellicht een matig boekdeel vullen. Nu kan
zonder twijfel zelfs ‘een klein octavodeeltje’ den tempel der onsterfelijkheid openen.
Maar Van Griethuysen zelf zou de laatste zijn geweest, om voor zijn pennevruchten
den hoogen prijs der onsterfelijkheid te eischen.
De tijd zijner langzame herstelling uit een zware ziekte, waarin alle inspannende
arbeid streng verboden was, gaf (volgens het voorbericht) aanleiding tot het
verzamelen van zijn reisschetsen. Overigens is het meeste het uitvloeisel van de
behoeften van het oogenblik, wanneer hij, te midden van drukke ambtsbezigheden,
tot spreken geroepen werd, of het weergeven van zijne indrukken met het oog op
vragen en gebeurtenissen van den dag; altijd was het de uitdrukking van wat er
omging in zijn hoofd en hart. Zonder zich bepaald ‘als stichtlijk aan te melden’ ademt
alles een gezonden godsdienstigen geest en staat het in dienst van het schoone, in
allerlei vorm en op allerlei gebied hoog door hem gewaardeerd, maar naar zijn innige
overtuiging onafscheidelijk verbonden aan wat hem waar en goed was. Wat hij
schreef was goed gedacht, helder gesteld, aangenaam van vorm, zuiver van taal,
practisch van strekking, getuigend van velerlei kennis en van hartelijke belangstelling
in den mensch. Dat zijn geenszins verwerpelijke verdiensten, en wanneer

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

15
er, nevens enkele Zondagskinderen - genieën van den eersten rang - ook nog plaats
is voor geesten van bescheidener gaven, die met hun talenten tot nut en genoegen
eener breede schare van lezers en hoorders hebben gearbeid, dan mag ook de naam
van W. Th. Van Griethuysen met eere en met dankbaarheid worden genoemd.
Toch - 't is reeds gezegd - op het gebied der letterkunde lag zijn voornaamste
verdienste niet. Wat vooral mag doen verwachten, dat zijn levensschets door velen
met belangstelling zal worden ontvangen, is zijn persoonlijkheid. Van Griethuysen
was een zeer populair man, die in tal van betrekkingen met tal van personen in
aanraking is gekomen, die zich in allerlei zeer uiteenloopende kringen met groote
gemakkelijkheid bewoog, en bij ieder die hem kende een aangenamen indruk
achterliet. 't Zij mij vergund, in enkele trekken zijn werkzaamheid - dat is, zijn beeld
- te schetsen. 't Is een weemoedig genoegen, het te mogen doen, nu een ander, ouder
vriend redenen had om een taak, die hem anders boven allen toekwam, ditmaal niet
op zich te nemen. Weemoedig is zulk een taak zeker ten opzichte van een vriend,
met wien men jaren lang menig gelukkig uur heeft doorleefd, aan wien men zich
innig verbonden gevoelde, van wiens trouwen, veelzijdigen arbeid nog zooveel mocht
worden verwacht. Maar een genoegen is het toch ook, zich als van zelf weêr het
beeld voor den geest te roepen van den welwillenden, deelnemenden, altijd
hulpvaardigen vriend van velen, die zooveel kon doen, maar ook zooveel wilde doen
en wat hij deed, zoo goed wist te doen; wiens onverwacht heengaan in menig kring
een leegte achterliet, niet gemakkelijk weêr aangevuld. Daar zijn er velen, die hem
missen en bepaaldelijk in de stad zijner
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inwoning kon 't gezegd worden: ‘wij kunnen ons Rotterdam haast niet voorstellen
zonder Van Griethuysen.’
In weinig woorden is zijn uitwendige levensgeschiedenis te verhalen. Den 24sten
Maart 1824 geboren in het Overijselsche stadje Hasselt, waar zijn vader predikant
was, werd hij reeds vroeg tot het predikambt bestemd. 't Was în den tijd, toen de
predikantszonen nog in den regel de voetstappen hunner vaders drukten. Ook zijn
oudere broeder had dezelfde betrekking gekozen1. Op de destijds zeer gunstig bekende
school (tevens kostschool) van den Heer Soeters ontving hij het gewone onderwijs
en de degelijke Hasseltsche predikant Bruna leidde hem in tot de kennis der klassieke
talen en letterkunde. Aldus voorbereid vertrok hij naar de Utrechtsche hoogeschool.
Dat hij bij zijn medestudenten ‘gezien’ was, bleek uit de honores, hem opgedragen.
Ook werd niet verzuimd te bouwen op de solide grondslagen, in Hasselt gelegd. 't
Was ook toen een tijd, waarin de aankomende theoloog, als hij niet werktuigelijk
het systeem zijner leermeesters wilde overnemen, tot nadenken, onderzoek, strijd
werd gedwongen. Daar was leven, beweging, gisting. De Groninger godgeleerden
waren in de volle kracht hunner werkzaamheid, warme sympathie en krachtigen
tegenstand wekkend; de Tubinger school begon in ons vaderland bekend te worden;
Opzoomer kwam in Utrecht en werd er met hooge belangstelling gehoord, Scholten
werd er

1

Deze werd predikant te Terwolde en had een zoon, die thans te Haren staat. Nog twee zijner
neven, nagenoeg van denzelfden leeftijd, dienden de gemeenten als hij. De predikanten Van
Griethuyzen (met een z) zijn niet van de familie. Dikwijls, ook in de stukken der Maatsch.
v. Letterk., werd de naam verkeerd gespeld.
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gretig gelezen, de jonge Van der Hoeven sprak er nog van den kansel der
Remonstrantsche kerk zijn bezield en bezielend woord. Ook op staatkundig en
maatschappelijk gebied braken nieuwe denkbeelden door. Daar won Van Griethuysen
zich een overtuiging, waaraan hij sedert in hoofdzaak getrouw bleef, al werd zij in
den loop der jaren door voortdurende, nauwgezette studie in menig opzicht gewijzigd.
De jeugdige proponent, in het voorjaar van 1848 als zoodanig bevorderd, behoefde
niet lang op een beroep te wachten. Reeds den 12den Nov. van het zelfde jaar deed
hij zijne intrede te Bunnik en Vechten, en op de onder die gemeente behoorende
ridderhofstad Rijnouwen vond hij in Mejonkvrouwe P.J. Strick van Linschoten een
gezellinne voor zijn leven. In 1853 verwisselde hij Bunnik voor Waddingsveen,
vanwaar hij in 1858 naar Harlingen vertrok. Den 19den Febr. 1860 werd hij bevestigd
te Rotterdam. In die stad zoo vol krachtig leven, destijds vooral het tooneel eener
rustelooze, soms misschien overspannen werkzaamheid, heeft hij zes en twintig jaar
gearbeid, onvermoeid, onverzwakt, totdat de dood hem in den nacht van 25 op 26
Maart 1886, den dag na zijn 62ste verjaring, wegnam.
't Was in zoover een eenvoudig leven, zonder aangrijpende gebeurtenissen, voor
't uitwendige gelijk aan den breeden, kalmen stroom, waarbij hij in een zijner
gedichten den mannelijken leeftijd vergelijkt. In menig opzicht was 't ook een
voorspoedig leven. Eervol was zijn kerkelijke loopbaan en geldzorgen hebben hem
nooit gekweld en gekneld. Aan zijn liefde voor kunst, voor letterkunde, voor
liefhebberijstudie kon hij ruimschoots bevrediging schenken, zonder schade voor
zijn hulpvaardigheid. En reizen - dit genot voor den man van kennis en smaak, met
zijn open oog voor de heerlijkheden der natuur en
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voor de wonderen, door den menschelijken geest gewrocht - reizen kon hij naar de
begeerte zijns harten, in de weken van rust, hem te midden zijner velerlei bezigheden
vergund. Veel heeft hij van het leven genoten en hij heeft het dankbaar genoten. En
had ook hij zijn strijd, zijn gemis, zijn verdriet, hij mocht er in een vertrouwelijk
oogenblik een goed vriend met een enkel woord van spreken, de man, die in aller
leed en blijdschap zoo hartelijk deelde, heeft allerminst zijn vrienden met zijn
klachten, bezwaren, grieven, onvervulde wenschen vervolgd. Wie heeft hem anders
dan blijmoedig, opgewekt, gelijkmatig van humeur gezien? Wie anders, dan met zijn
gansche hart bij den persoon, met wien hij in gezelschap was, bij de zaak, die op dat
oogenblik aan de orde was?
Maar was een leven als dat van Van Griethuysen voor 't uitwendige eenvoudig, toch
was het aan afwisseling rijk. Volgden wij hem ook maar een enkelen dag, 't zou de
stof kunnen leveren tot een voor de kennis van de kerkelijke en maatschappelijke
toestanden geenszins onbelangrijk tafereel, onder het opschrift: Een dag uit het leven
van een stadspredikant. Predikant was Van Griethuysen in de eerste plaats; hij was
't met hart en ziel en hij is het gebleven, al mocht, vooral in de laatste jaren, de
verzoeking wel eens groot geweest kunnen zijn om een bediening neer te leggen,
waaraan hij althans niet door geldelijke banden was gebonden. 't Is echter hier de
plaats niet, hem in die betrekking te schetsen, hoewel het zeker zijn belang zou
kunnen hebben, een eigenaardig en naar het schijnt afgesloten tijdperk uit de
geschiedenis der Ned. Hervormde Kerk aldus aan de teekening van het beeld van
een harer dienaren te ver-
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binden. Daar is heel wat gebeurd en heel wat veranderd sedert 1848! Hier zij 't alleen
herinnerd: hij was predikant, omdat hij - 't zij men dat als een lof, of als een blaam
wil laten gelden - 't ook als letterkundige was Hij was 't in dien zin, dat hij in zijn
geschriften, voorlezingen, gedichten, de belangen die hem het naast aan het hart
gingen, nooit uit het oog verloor, en ieder gebied, waarop hij zich bewoog, uit een
godsdienstig oogpunt beschouwde, gelijk hij als smaakvol en veelzijdig ontwikkeld
man bij zijne prediking, (waarvan slechts een paar proeven in het licht verschenen)
het ‘alles is het uwe’ in toepassing wist te brengen.
De Rotterdamsche predikant heeft een druk leven. Het vroege morgenuur is zijn
rustuur, wanneer hij ten minste niet genoodzaakt is te catechiseeren voordat de
schooluren beginnen. Omstreeks halfnegen is 't spreekuur, als alle man, die benauwd
is, en alle man, die een schuldeischer heeft, en alle man, wiens ziele bitterlijk bedroefd
is, tot hem vergaderen. Van Griethuysen, altijd vroeg bij de hand, bracht die rustige
oogenbiikken gaarne door in den tuin zijner woning, op een der schoonste en
levendigste punten van Rotterdam aan de Oosterkade uitkomende. 't Was hem een
genot, het heerlijk spel van licht en wolken gade te slaan en de breede, statige rivier
en den menschenstroom, reeds in den vroegen morgen voorbijbruisend op den weg
naar werkplaats of stoomboot en station. Daar had hij zijn bloemen, en bloemen had
hij lief, gelijk hij zoo veel van hun wondervollen bouw, hun aantrekkelijke
eigenaardigheden wist. Meer dan ééne diepgevoelde bladzijde uit zijn geschriften
getuigt er van, ook het laatste opstel, dat van hem het licht zag. Daar is een kleine
geschiedenis aan verbonden, die hem teekent. Een der leesavonden in het Dep. tot
Nut van 't Al-
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gemeen was, als naar gewoonte, ter beschikking van de Maatschappij van Tuinbouw.
Daar zou een bekend tuinbouwkundige optreden, maar zeer kort te voren komt het
bericht, dat de spreker ongesteld is en waarschijnlijk verhinderd zal wezen. Wat nu?
De lezing afzeggen? Dat nooit. Daartoe had Van Griethuysen het Nut, sedert jaren
met groote ingenomenheid als Bestuurslid gediend, veel te lief en als iemand in
verlegenheid was, dan wist hij altijd wel raad en dan had hij altijd wel wat in hoofd
of portefeuille. Ditmaal moest het iets uit de plantenwereld zijn. Hij gaat naar de
serres der Diergaarde, terecht om haar rijken plantenschat beroemd en waar hij
geenszins een vreemdeling is. Hij ziet er en zoekt er en raadpleegt den hortulanus
en vindt er de stof voor een lezing over de orchideën. 't Was niet noodig geweest.
De spreker, gelukkig hersteld, vervulde zelf zijn taak en Van Griethuysen stond de
schets van zijn opstel, natuurlijk aanmerkelijk gewijzigd, aan de Rotterdamsche
Kerkbode van 13 Febr. 1886 af. Dit eenvoudig verhaal kenmerkt den man, altijd
bereid om te helpen, altijd klaar om te helpen.
‘Altijd bereid en altijd klaar’, dat gold bij hem in allerlei opzichten. Na de korte
huiselijke godsdienstoefening en het ontbijt is het spreekuur geslagen en de huisschel
laat zich niet wachten. Daar is een verzoek, om bij een zieke te komen - daar is een
vrouw, die een kind ter catechisatie wil hebben (zoo iets vraagt altijd de vrouw) daar is een ander (ook een vrouw) die komt hooren, of haar jongen of haar meisje ‘'t
college’ wel bijwoont - daar is iemand, die een twist wenscht te zien bijgelegd - daar
is iemand, die gemoedsbezwaren heeft - daar is iemand, die een zaakje wil beginnen
- daar is iemand, die raad vraagt - daar is iemand, die werk zoekt -
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daar is iemand, die een reispenning noodig heeft - daar is een ontslagen gevangene,
die voortgeholpen wil worden - daar is iemand, die loten wil plaatsen voor een
liefdadig doel - daar is een vreemdeling, die een collectereis doet - daar is een zeeman,
die afscheid komt nemen - daar is een reizend beeldhouwer of calligraaf, die een
werkstuk te koop biedt - daar is een kunstkooper, die zaken wil doen - daar komen
er ook, die min of meer behendig afzetterij en oplichting willen beproeven. 't Is
iederen dag de oude geschiedenis, die altijd nieuw blijft. Wat van een predikant al
niet verlangd wordt, is ongeloofelijk! En Van Griethuysen, helder van hoofd, practisch
van zin, wist meestal raad, had dikwijls hulp. Inmiddels vult zich de catechiseerkamer
en eenige uren worden aan het godsdienstonderwijs gewijd. Straks begint de
wandeling door de stad. De gewone herderlijke bezoeken worden gebracht - zij zijn
van allerlei aard - bovendien wordt een patroon voor dezen werkelooze opgespoord,
hulp voor dien hulpbehoevende gezocht. Er zijn zeer verschillende belangen te
behartigen, er zijn inlichtingen in te winnen, bezwaren uit den weg te ruimen.
Merkwaardige, vaak diep tragische, niet zelden ook uitermate comische ontmoetingen
zouden er te verhalen zijn, in woningen van ellende, in holen van ontucht, ook in de
cellulaire gevangenis, door Van Griethuysen als lid van 't Bestuur van 't Genootschap
tot zedelijke verbetering van gevangenen ijverig bezocht. Daar zouden treffende
beelden zijn te schetsen uit het volksleven, ook uit dat der hoogere standen, al zijn
de vormen daar minder scherp. Meestal is er in den middag wel een vergadering,
niet zelden is er meer dan een. Rotterdam mocht bogen op menig instelling ten
algemeenen nutte, hetzij zelfstandig, hetzij als onderdeel eener over het geheele land
ver-
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breide Vereeniging. Aan tal van Besturen nam Van Griethuysen deel. Veelomvattend
was zijn werkzaamheid, niet enkel op bepaald godsdienstig of philanthropisch gebied,
maar overal, waar voor volksontwikkeling, wetenschap of kunst iets goeds werd
beproefd. En voor iedere zaak, die hij steunde, was hij een krachtige steun. Wie miste
hem ooit op een vergadering? Wie herinnert zich een bijeenkomst, waaraan hij geen
werkzaam aandeel nam? Men kon op hem rekenen. Wat hij op zich nam, dat deed
hij ook. En dat deed hij goed; zijn hoofd, zijn hart was er bij. Helder was zijn inzicht,
degelijk zijn advies. Hij had zijn overtuiging en daar stond hij voor, maar wie heeft
ooit, bij strijd van meeningen, een onedel woord, een krenkend oordeel uit zijn mond
gehoord?
Was er nog tijd na de vergadering - en die was er altijd, want het was voor zijn
vrienden een oorzaak van onophoudelijke verbazing, hoe hij voor alles tijd wist te
vinden en nooit - althans zeer zelden en dan op 't laatst van zijn leven - den indruk
gaf van gejaagdheid en overhaasting - was er nog tijd, dan kon men hem vinden,
waar iets schoons, iets nieuws, iets merkwaardigs was te zien, waar een tentoonstelling
werd gehouden, een schilderij of ander kunstwerk bezichtigd kon worden, waar men
in Rotterdam aan eenig groot werk bezig was, of in den rijken tuin der Diergaarde,
waar zijn liefde voor bloemen en planten hem heen trok, in alles deelend, in alles
belangstellend.
Na den maaltijd wederom catechisatiën, vergaderingen, lezingen; kon hij er een
avond voor vinden, een goed concert. Menigmaal trad hij zelf op, in 't Nut, in de
Maatschappij van fraaie kunsten, (toen de Rotterdamsche afdeeling nog leefde), in
de volksleeskamer, in de volksvoordrachten, bij de prijsuitdeeling der Academie
voor
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beeldende kunsten en technische wetenschappen, voor menschen van allerlei stand
en ontwikkeling, een en ander buiten en behalve de preekbeurten op Zondag en in
de week. Merkwaardig was zijn werkkracht. 't Is onbegrijpelijk, hoe hij nog tijd vond
om zooveel en over zoovelerlei te lezen, als hij gedaan heeft. Gelukkig werkte hij
vlug en gemakkelijk en genoot hij, behoudens een zware, langdurige ziekte in 1864,
tot het laatste toe een vaste gezondheid. Zóó althans scheen het. Wèl begon in den
laatsten tijd de forsche, krachtige gestalte zich wat te buigen, wèl toonde het
gladgeschoren, welgevulde gelaat eenige teekenen van naderenden ouderdom, wèl
grijsde het blonde haar, maar niemand wist, dat hij aan een hartkwaal leed; zelf
klaagde hij nooit en als met onverzwakte kracht had hij des Zondagmiddags den
predikdienst vervuld, toen op eens een geweldige benauwdheid hem aangreep. De
aanval herhaalde zich den volgenden dag op een wekelijksche bijeenkomst der
predikanten, die hij nooit verzuimde. Nog was de hoop niet opgegeven, dat zijn sterk
gestel de overhand zou behouden, toen hij in den nacht van Donderdag op Vrijdag
zonder doodstrijd insliep.
In het nummer van de Kerkbode, dat op den dag zijns doods uitkwam, stond nog
een opwekking ten gunste zijner oude vrienden, de Waldenzen, op zijn ziekbed
geschreven en na zijn overlijden bevatte het studentenweekblad Minerva nog het
verslag eener kunstbeschouwing, waartoe hij de portefeuille had afgestaan. Deze
beide courantenberichten zijn karakteristiek voor den man, die aldus in het midden
van een veelomvattenden werkkring was weggenomen. De kunst had hij lief. In zijn
ruime woning aan het Haringvliet hing menig schilderstuk van waarde. Tal van
portefeuilles bevatten gravures, etsen, afbeeldin-
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gen van kunstwerken en gebouwen, vooral teekeningen en aquarellen van oude en
nieuwe meesters. De kunst had hij lief, maar ook den kunstenaar. Menig aankomend
talent heeft hij aangemoedigd, door zijn werk te koopen, en geholpen bij de eerste
moeilijke schreden op de kunstenaarsloopbaan, als er vaak aan geldelijken en vooral
aan zedelijken steun zooveel behoefte is. En met zijn kunstschatten deed hij velen
genoegen. Gaarne had hij ze beschikbaar voor kunstbeschouwingen in en buiten de
stad; bij lezingen voor de hoogere standen of voor ‘het volk’ liet hij dikwijls wat
zien; voor wie hem bezochten had hij altijd wat, waarvan hij wist, dat het hun belang
inboezemde, - een zeldzamen druk, een afbeelding, een snijwerk, een schelp, een
aardigheid op natuurkundig gebied. Hij had er den slag van, te raden wat iemand
aangenaam zou zijn. Daarom was hij bij zoovelen uit allerlei kringen bekend. Daarom
kon hem de getuigenis worden nagegeven: ‘hij heeft menigeen pleizier gedaan.’
Vrij wat van de merkwaardigheden, te zijnen huize bijeenverzameld, had hij van
zijn reizen medegebracht. Hij heeft veel gereisd. België, Frankrijk, het noorden van
Spanje, Duitschland, Zwitserland, Tyrol, Italië, Denemarken, Zweden, Noorwegen,
Engeland, Schotland, Ierland, Rusland heeft hij bezocht; meer dan één land
herhaaldelijk. Hij had slag van reizen. Hij wist, wat hij zien moest en hoe hij het te
zien kon krijgen. Een zijner eigenaardigheden was, dat hij het doorgaans gelukkig
trof. Zelf heeft hij er in zijn reisschetsen meermalen dankbaar van gesproken. Hij
had doorgaans mooi weer, natuurverschijnselen, waarop anderen vergeefs hoopten,
vertoonden zich, als hij kwam. Was ergens een eigenaardig volksfeest bij te wonen,
een beroemd redenaar te hooren, hij kwam juist bijtijds. Daar was veel geluk bij,
maar niet ieder
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weet het geluk te grijpen, waar hij het vindt. Van die reizen bracht hij een algemeene
ontwikkeling, een scherpen blik op menschen en toestanden, een schat van
herinneringen mede. Een groot deel zijner letterkundige nalatenschap bevat
reisschetsen, reisindrukken. Dat bracht hij in toepassing op den mensch en zijn velerlei
godsdienstige, zedelijke en stoffelijke behoeften en belangen. Het woord van Göthe,
dat hij als motto voor zijn Veldbloemen plaatste, kon ook zijn devies worden genoemd:
‘hoe arm blijft de wereld, als wij alleen haar bergen, rivieren en steden zien.’ Wat
de natuur, de geschiedenis, de menschenwereld hem verhaalden, dat heeft hij goed
gehoord en goed weergegeven. De werken van dichters, denkers, menschenvrienden,
geloofshelden, kunstenaars, de wonderen van wetenschap en industrie, de
overblijfselen der oude wereld, de gewrochten van den nieuwen tijd, zij hebben hem
de stoffe geleverd tot menig practischen wenk, menig beschamend of opwekkend
woord. Hij had een open oog voor het goede, waar hij het vond, al was 't in vormen,
die de zijne niet waren. Echt verdraagzaam was hij - dezen en genen ijveraar wel
eens veel te verdraagzaam. En het schoone, in het buitenland zoo ruimschoots
aanschouwd, maakte hem niet blind voor 't eigenaardig schoon van zijn vaderland.
‘Waarom vergelijkingen maken? - zei hij - Daar is 't mooi en hier ook. Het schoone
is zoo rijk.’ - In een zijner reisschetsen ‘de meeren’, is deze gedachte wat nader
uitgewerkt en elders zegt hij: ‘ik houd er niet van, de natuur een vergelijkend examen
af te nemen.’
Dat kon wel de leuze van zijn leven zijn: ‘het schoone is zoo rijk.’ Dat heeft hij
overal opgemerkt, gezocht, gevonden. Aan den dienst van het schoone - het ware en
goede in den best mogelijken vorm - heeft hij zijn leven
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gewijd. Van dien geest was zijn persoonlijkheid de uitdrukking, zijn ook zijn
geschriften de openbaringen. ‘Waarom vergelijkingen maken?’ zeggen wij ook.
Waarom zouden de eenvoudige vruchten zijner pen niet dankbaar ontvangen worden,
omdat er grootscher, genialer werken zijn? Het schoone is zoo rijk en wie 't gediend
heeft als hij, die vindt een plaats in menig hart, en hem geschiedt, wat hij in zijn
gedicht Herinnering zegt:
‘Ach! wat de mensch bij 't scheiden ook moog' derven,
't Is zoete troost, niet onbeweend te sterven.’

Sept. 1886.
J. CRAANDIJK.
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Levensbericht van DR. J.P. Stricker.
Er zijn van die opdrachten, die men aanstonds met volkomen bereidvaardigheid
aanvaardt, al gevoelt men wel dat men bij 't vervullen van die taak zich zelf
onmogelijk zal kunnen voldoen. Zoo heb ook ik geen oogenblik geaarzeld om
toestemmend te antwoorden op de vraag: ‘Zoudt gij Stricker's levensbericht willen
schrijven?’ Onweerstaanbaar dat verzoek, in 't huis der rouwe uitgesproken, terwijl
uit de benevelde oogen der treurenden een zoo vriendelijk vertrouwen u toeblikt. Te
meer waar 't u is, als kwam de onvergetelijke vriend daar voor u staan, naast de
zijnen, om u 't woord te binnen te brengen, in een vluchtig gesprek over
levensberichten eenmaal losjes en op schertsenden toon daarhenen geworpen: ‘nu,
maar ik heb op u gerekend.’ Ach de scherts van den levende, van den nog zoo
krachtige en levenslustige, had thans een zoo droeven naklank verkregen, dat er van
de kortswijl, waarmee zij vroeger werd afgeweerd, geen sprake meer wezen kon. Zij
had zulk een
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ernstig karakter aangenomen! Neen, de vriend, die henenging, zou niet vruchteloos
gesteund hebben op den vriend, die nog achterbleef! En, ja, wel zou ik onbevredigd
de pen nederleggen, die 't levensbeeld van den afgestorvene zou teekenen, maar te
krachtig sprak de plicht der piëteit, dan dat ik van de poging kon afzien om althans
te doen wat ik vermocht.
Zoo ga ik dan de mij opgedragen taak vervullen, voor vele bijzonderheden geholpen
door eene levensschets, die de ontslapene zelf voor de zijnen in schrift bracht met
verlof om haar, zoo 't hun goed dacht, aan ‘een vriend’ in handen te geven.
De vriend zal van dit verlof een bescheiden gebruik maken, maar zich toch ook
wel 't weemoedig genot mogen gunnen om in zijn levensbericht op te nemen, wat in
de eigen levensschets, uit den aard der zaak, niet voorkomt.
Johannes Paulus Stricker werd den 18den October 1816 te 's-Gravenhage geboren.
Zijn ouders waren Johannes Andries Stricker en Cornelia Adriana Van der Gaag.
Hij was hun eerstgeborene en bleef hun eenige zoon. De op 66jarigen ouderdom
geschreven levensschets zegt van hen: ‘die brave ouders - ze zijn heengegaan, maar
in gezegend aandenken gebleven.’ En met eerbied en warme dankbaarheid prijst zij
de liefde van hen, die wel gaarne gezien hadden dat de eenige zoon den vader in
zijne zaken opvolgde, maar toch, wel verre van iets te doen ten einde hem af te
brengen vau zijnen wensch om voor den predikdienst te worden opgeleid, veeleer
zich groote opofferingen hebben getroost om hem daartoe in staat te stellen.
De neiging tot het leeraarsambt, reeds vroeg in den
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knaap ontwaakt, werd niet weinig aangewakkerd terwijl hij, bijna ieder jaar, eenigen
tijd in een lief, vroom gezin te Zalt-Bommel vertoefde en vooral den invloed
onderging van de oudste dochter des huizes, die door eigen vorming zich eene groote
mate van ontwikkeling had weten te verwerven. Die gedurige uitstapjes naar ‘het
Bommelsch Bethanië’ bleven tot de aangenaamste herinneringen zijner jeugd
behooren.
Op de ‘uitmuntende’ Latijnsche School zijner geboorteplaats, in zijnen tijd eerst
door Dr. Kappeyne van de Coppello, daarna door Dr. Bax als rectoren bestuurd,
genoot de jonge Stricker gedurende vier jaren het voorbereidend onderwijs. Onder
de beste vrienden zijner jeugd telde hij er den later zoo bekenden dichter S.J. Van
den Bergh en W.J. Mensing, die zich mede als letterkundige een goeden naam heeft
verzekerd.
Den 10den September 1834 verliet de achttienjarige jongeling Den Haag om als
kweekeling der Leidsche Hoogeschool eene nieuwe loopbaan aan te vangen. Hij
heeft haar ten einde toe met eere betreden. De bij uitstek vroolijke en opgewekte
student paarde aan deze gunstige eigenschappen van zijn levendig gestel een degelijk
karakter. Met groote omzichtigheid - eene zeer treurige ervaring had hem reeds
spoedig op dit punt wakker gemaakt - ging hij te werk bij de keus van zijne
Academievrienden. Bleef deze zoodoende een tijdlang zeer beperkt, 't was voor zijne
studiën niet onvoordeelig. Want gelijkt het eerste jaar van den thans geheel vrijen
Academieburger menigmalen nog zeer weinig op een studiejaar, bij onzen jeugdigen
student stond het van den beginne vast, dat het studentenleven in de eerste plaats
moest zijn een leven voor de studie. Zij was het, die de liefde van zijn hart bezat,
gelijk zij die heeft behouden ten einde toe.
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En het schoone levensdoel, met beslisten lust gekozen, zweefde hem te duidelijk
voor den geest om hem niet nu reeds den ernst te doen gevoelen, dien het eischt van
wie het beoogen. Alzoo, nog weinig afleiding, doch van meet af aan te vlijtiger
gearbeid.
Flink werken - dat is Stricker's leus gebleven al de zeven jaren, die hij doorbracht
aan de Leidsche Hoogeschool. Toch groeide er uit hem volstrekt geen
‘kamergeleerde.’ Daarvoor was hij niet in de wieg gelegd. Gezellig, geestig,
levenslustig van aard, duurde het niet lang of hij was onder de jongelui zeer gezien.
Maar die hem aantrokken, 't waren vooral eenige ‘knappe’ studenten, niet alleen van
de Theologische, maar ook van andere faculteiten. Tot hen behoorde ook Jonckbloet,
met wien hij dagelijks omging. Zij lazen veel te zamen en waren beiden lid van een
dispuutgezelschap, aan de beoefening van Nederlandsche Taal- en Letterkunde
gewijd. Opgenomen onder de leden van Bereschith bracht hij er onder meer met
Veth, Moll, Prins, Blom, Dozy, Chantepie de la Saussaye en Van Vloten even
leerzame als genotvolle uren door. Met beide laatstgenoemden, bij wie ook De Blaauw
en Griethuyzen zich aansloten, had hij ook een Theologisch gezelschap, dat niet
zelden door de tegenwoordigheid van een der Theologische professoren vereerd
werd. Aan den omgang met de genoemde studievrienden heeft hij veel te danken
gehad voor zijne wetenschappelijke ontwikkeling.
Zijne propaedeutische studiën volbracht Stricker onder Bake en Peerlkamp voor
Grieksch, Latijn en Geschiedenis, onder Van der Palm en Weijers voor 't
Hebreeuwsch, Arabisch en Syrisch. Bovenal op de beoefening dezer Oostersche
talen legde hij zich toe, en dat niet om haar op verderen leeftijd, gelijk meestal
geschiedt, te laten
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varen. Neen, zij bleef hem lief, en wie hem als Emeritus op zijne studeerkamer
bezocht, vond hem nog meestal verdiept in zijne vergelijking der Syrische vertaling
van het N.T. met den oorspronkelijken tekst. Om ‘het Oostersch’ werden evenwel
de ‘humaniora’ zoo weinig vergeten, dat veeleer de volijverige student op denzelfden
dag, waarop hij zijn propaedeutisch examen voor de Theologie aflegde, zich ook den
graad van candidaat in de Letteren verwierf. Tot dit laatste had hij het besluit gevormd
met het oog op den grooten overvloed van proponenten in zijnen tijd - hun getal was
tot ongeveer 250 geklommen - waardoor de kans op eene spoedige beroeping verre
van gunstig stond. 't Plan was dan, ware het noodig wegens het te lang wachten op
eene standplaats als predikant, na afloop der Theologische studiën, die in de Letteren
voort te zetten en langs dezen weg een eigen werkkring te zoeken.
Thans aan de beoefening der Godgeleerdheid, doch steeds gepaard met de studie
der Oostersche talen! Wel verre echter dat in den Oosterling de Theoloog zou zijn
opgegaan. 't Was en bleef Stricker's liefste wensch eenmaal als prediker des Evangelies
te mogen optreden, en zijne hooge waardeering van deze zijne levensroeping bezielde
hem met warme belangstelling in de studiën, waartoe het tweede tijdperk van zijne
Academische vorming hem riep. Hij volgde daarbij het onderwijs van Clarisse, Van
Hengel en Kist, later ook dat van Van Oordt. De literarische opleiding, tot dusver
genoten, neigde hem van zelf het meest tot de exegese, waarin hij den voor dien tijd
boven allen uitmuntenden Van Hengel tot leermeester had. Maar, van alle
eenzijdigheid vrij, legde hij zich ook op de andere vakken zoo zeer toe met de borst,
dat hij met grooten lof tot candidaat in de Theologie
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werd bevorderd en nog voor hij Leiden verliet met goed gevolg zijn doctoraal examen
deed.
Zijn Academieleven roemt Stricker als ‘een overgelukkig tijdperk.’ Geen wonder!
want voor de studie leefde hij, en van de Alma Mater mocht hij niet slechts een
trouwe, maar, dank zij zijn gunstigen aanleg en zijner volhardende vlijt, ook een
voorspoedige kweekeling heeten. Daarenboven stond hij met zijne professoren op
den besten voet. Bij Weijers en bovenal bij Van Hengel was hij zeer gezien. Bij den
laatstgenoemden mocht hij, na zijn candidaats-examen, als vriend des huizes zoo
dikwijls binnentreden, als 't hem lustte. Van dat verlof werd druk gebruik gemaakt.
Want ‘Vader Van Hengel’ - gulle, vriendelijke man - was altijd te spreken. En 't was
bij hem zoo gezellig, zoo opwekkend, zoo vertrouwelijk, zoo leerzaam ook. In den
lof van dezen zijnen leermeester, met zijne somwijlen zonderlinge vormen, maar die
men aanstonds vergat om alleen aan zijne degelijkheid, aan zijn altijd warm hart
hulde te brengen, bleef het onzen Stricker behoefte uit te weiden. En wat hij voor
zijne vorming en de richting zijner denkbeelden aan hem en ook aan Weijers te
danken heeft gehad, daarvan gewaagt de levensschets met de hoogste ingenomenheid
en erkentelijkheid. Ook mocht hij ruimschoots in de achting zijner medestudenten
deelen, zoo zeer dat hij tot lid van den Theologischen Senaat, en na de scheuring in
't Studentencorps - het gevolg eener betere regeling van het groenloopen, waaraan
hij ijverig had medegewerkt - tot praeses der Theologische faculteit benoemd werd.
Als zoodanig nam hij zitting in den nieuwen Senaat, waarvan hij later voorzitter en
in die qualiteit praeses van het Studentencorps werd. Ook werd hij tot mederedacteur
van den Studentenalmanak verkozen.
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Tot dusver dus schier geene andere, dan aangename ervaringen. Ach, zij moesten
opgevolgd worden door eene bittere teleurstelling. Zijn proponents-examen moest
Stricker afleggen te Amsterdam voor het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland.
In 't begin van Mei 1841 toog hij vol goeden moed naar de hoofdstad, maar om haar
met een gekrenkt en bedroefd hart te verlaten. Hij werd - afgewezen. Om zijn
onkunde? Geen sprake daarvan, integendeel aan zijne kennis alle hulde! Maar.....
Maar Van Oordt, een voorstander van de Groninger Theologie, toen in haar vollen
bloei, was naar Leiden overgeplaatst, en onder dezen hoogleeraar had Stricker in het
openbaar eenige theses verdedigd over den persoon van Jezus, natuurlijk in den geest
van Van Oordt en naar zijne eigene overtuiging. Een exemplaar daarvan was in
handen gekomen van een Utrechtsch predikant, die het zeer ergerlijk vond en het
zijn plicht achtte een paar orthodoxe leden onder Stricker's aangewezen examinatoren
tegen hem te waarschuwen. Die Groninger leer, nu ook naar Leiden overgeplaatst,
moest onderdrukt en, in zijn leerling, de hoogleeraar Van Oordt getroffen worden.
En toen nu de examinandus, bepaaldelijk ondervraagd omtrent zijne beschouwing
van Jezus' persoon, met alle vrijmoedigheid zijne overtuiging uitsprak en tegen de
gemaakte bedenkingen handhaafde, toen oordeelde de meerderheid der leden van
het Kerkbestuur dat deze onrechtzinnige niet tot den predikdienst mocht worden
toegelaten.
Zware beproeving voor den jongen man, met vromen ijver voor de verkondiging
des Evangelies bezield, en… als een onwaardige van de bediening uitgesloten! En
zoo tot zijne ouders, tot zijne verloofde te moeten terugkeeren!…
Doch eerlang rees ook hier uit het donker het licht.
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Op den 5den Augustus werd de in Mei afgewezene tot den predikdienst toegelaten.
Was hij dan opnieuw geëxamineerd? Of had hij geretracteerd? Geen van beiden!
Maar het tot dusver ongehoorde feit, dat te Amsterdam had plaats gegrepen en een
groot rumoer teweeggebracht, was een antecedent van zeer ernstige beteekenis. Geen
wonder, dat de Theologische faculteit van de Leidsche Academie gevoelde niet
slechts haren uitstekenden kweekeling de hand boven het hoofd te moeten houden,
maar ook de rechten der wetenschap en der Protestantsche vrijheid in bescherming
te moeten nemen. Zij heeft het beproefd met gewenschten uitslag, Van Hengel in
het voorste gelid. Ook de Haagsche kerkleeraar Dermout mengde zich in de zaak.
Door beiden, in overleg met een lid van het Provinciaal Kerkbestuur, werd eene
verklaring opgesteld, die Stricker zou moeten onderteekenen. Zij ging, zonder het
betwiste punt aan te roeren, niet verder dan tot datgene, wat ieder vrijzinnig Theoloog
van die dagen geloofde. En op zijn toenmalig standpunt bestond er ook voor hem
geene de minste zwarigheid om haar over te nemen. Hij deed het, en het Provinciaal
Kerkbestuur, inmiddels tot het inzicht gekomen dat het te ver was gegaan, nam er
genoegen mede. Stricker werd in zijne eer hersteld, zonder, gelijk toch, geheel
bezijden de waarheid, werd uitgestrooid, van hetgeen hij in Mei als zijne overtuiging
had te kennen gegeven, iets te hebben teruggenomen. Thans was de slagboom
opgeheven! Wat meer zegt, uit hetgeen eerst kwaad scheen, is wel spoedig het goede
voortgekomen. Reeds den 10den October kwam de candidaat van zijne eerste
predikbeurt op beroep, met den beroepsbrief, overgelukkig tehuis. Van de vele
proponenten, die zich voor de vacante gemeente te Driehuizen hadden aange-
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meld, moesten verreweg de meesten worden teleurgesteld, maar aan den door Van
Hengel krachtig aanbevolene werd eene beurt gegeven, en na hem gehoord te hebben
besloot aanstonds de Kerkeraad dezen zoo oprechten en met zoo uitnemende
predikgaven bevoorrechten jongen man tot herder en leeraar der gemeente te kiezen.
Den 9den Januari 1842 te Driehuizen door zijn zwager P.N. Van der Stok, predikant
te Zuilen bevestigd, sleet de jeugdige leeraar met zijne gade Willemina Catharina
Gerardina Carbentus - ‘in wie ik’, zegt de levensschets, ‘tot heden eene verstandige,
kloeke, lieve, beste vrouw heb gehad’ - onder die flinke boeren gelukkige dagen.
Het drukke preeken, waarvoor 't hem overigens niet te zwaar viel zich ernstig voor
te bereiden, en het herderlijk werk lieten hem het eerste jaar geen tijd over om ook
de hand te slaan aan de dissertatie, wegens de spoedige beroeping tot nader order
verdaagd. Van uitstel kwam echter geen afstel. En toen de reis naar Heidelberg was
volbracht en de middagpreek dus niet meer zooveel tijd eischte, werd het proefschrift
in bewerking genomen en in den loop der twee volgende jaren voltooid. Juist drie
jaren na de aanvaarding van het predikambt, den 9den Januari 1845, werd Stricker te
Leiden met grooten lof tot doctor in de Theologie bevorderd, na verdediging van
zijne dissertatie: De mutatione homini, secundum Jesu et apostolorum doctrinam,
subeunda.
In den eersten tijd van zijne Evangeliebediening werd Stricker medewerker aan
het blad D e R e f e r e n t voor het Theologisch gedeelte, en leverde daarin
onderscheidene korte verslagen van nieuw uitgekomen boeken.
Slechts enkele maanden na zijne promotie mocht de gemeente van Driehuizen
zich nog in het bezit van haren prediker verheugen. Die gulle lieden waren daar
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voor een deel zelven de oorzaak van. Want waar ze ook kwamen, lieten zij niet na
den lof van hun dominé uit te bazuinen. En ook het gunstig opgenomen proefschrift
droeg er toe bij om zijnen naam in wijder kring bekend te doen worden. Na in 1844
een beroep naar Geervliet te hebben afgewezen, werd dat naar Hoorn door hem
aangenomen. Den 3den Augustus 1845 deed hij daar zijne intrede, na door zijn
ambtgenoot J.C. Ten Brummeler Andriesse te zijn bevestigd.
Welk een overgang voor den nog zoo jeugdigen dorpsleeraar! Uit een kring van
enkel eenvoudige landlieden zag hij zich thans verplaatst naar eene stad, met zeven
predikanten bij onderscheiden kerkgenootschappen, naar eene gemeente, voor een
deel uit zeer aanzienlijke en beschaafde leden bestaande en wier kern gevormd werd
door een aantal van in verstandelijk en godsdienstig opzicht zeer ontwikkelde
gezinnen. Hoeveel behoorde er niet toe om aan de eischen en behoeften van dezen
nieuwen werkkring te voldoen! Maar voor een degelijk man, als Stricker, kon dit
niet anders dan welkom en weldadig wezen. Hij vond er een nieuwen prikkel in tot
flinken arbeid. Daarbij steunde hem de hooge achting, algemeen, zoowel door de
patriciërs, als door de burgerij aan het predikambt en den leeraar toegedragen. Ook
den arbeid van dezen leeraar, ook den omgang met dezen vriend heeft de Hoornsche
gemeente getoond zeer te waardeeren, en in haar midden heeft Stricker genotvolle
maanden doorgebracht. De niet al te zware dienst liet ook nog tijd voor bepaalde
studie over. En aan de gelegenheid daartoe ontbrak het niet. De zevën predikanten
vormden met elkander een kring, waarin de gewichtigste Theologische onderwerpen
met groote belangstelling en alle vrijmoedigheid besproken werden. Onder de
ambtgenooten,
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die Stricker het meest aantrokken, waren Stemler, en vooral Coenen, een man bijster
geleerd, eerlijk in de hoogste mate, en eenvoudig als niet velen. Met hem ging Stricker,
dagelijks om en samen maakten zij menige wandeling. Alleen om zich te ontspannen?
Neen, het N.T. in den zak, dat op stille plekjes menigmalen werd opgeslagen, zochten
deze twee op die tochtjes niet slechts de frissche lucht, de gezonde beweging, maar
ook, al theologiseerend, verheldering van hunne godsdienstige beschouwingen,
vooruitgang op de baan der wetenschap.
Te Hoorn had Stricker wel gaarne nog wat langer willen blijven; 't was er hem
zoo goed! Maar daar komt het beroep naar Dordrecht, en - het aanbod van Dordt,
toenmaals ‘het neusje van den zalm’ geacht, was niet te weerstaan. 't Werd dan ook
niet afgeslagen. De beroepene verbond zich aan die gemeente den 9den Mei 1847, tot
haar ingeleid door zijn ambtgenoot Dr. W.R. Veder.
Te Dordt bleef Stricker zeven jaren. Men hoorde hem er gaarne en ten einde toe
met dezelfde belangstelling. Zoo mocht hij ook hier met genoegen en zelfvoldoening
arbeiden, in vereeniging met zijne ambtgenooten, onder wie wel verschil van
denkwijze, maar tevens de beste verstandhouding heerschte. De krans, die de
predikanten op gezette tijden bijeenbracht, heette dan ook ‘Concordia’ en droeg dien
naam in zoover met eere. Iets evenwel had onze theoloog hier anders gewenscht. De
krans namelijk vermeed, opdat er geene aanleiding tot disharmonie zou ontstaan, het
bespreken van godgeleerde verschilpunten. Zoo bleef de vrede bewaard. Men ging
vriendschappelijk en dienstvaardig met elkander om. Maar men bracht elkander niet
vooruit op de baan der wetenschap. Voor een man, als Stricker, was dit eene groote
teleurstelling. Want predikant met hart en ziel en met onverflauwden
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ijver zich wijdend aan de practijk zijner bediening, was en bleef hij ook en juist
daarom met hart en ziel theoloog. Diep was hij doordrongen van het besef, dat de
Evangelieprediker meer nog te doen heeft, dan de gemeente te dienen met de vruchten
zijner eenmaal voltooide studiën. Neen, door steeds voortgezet onderzoek, door
wrijving van wetenschappelijke beschouwingen al dieper door te dringen in den geest
des Evangelies, zijne eigen denkbeelden te verhelderen, om zoo de gemeente en zijne
leerlingen te kunnen opbouwen in zuivere godsdienstkennis en degelijken
godsdienstzin; dit achtte hij de onmisbare voorwaarde den leeraar en voorganger
zijner christelijke broeders gesteld, om voor hen en in hun midden te arbeiden met
toenemenden zegen.
Gelukkig nu voor Stricker dat hij in dit opzicht ook te Dordt niet alles in zich zelf
behoefde te vinden. Hij trof er zijn ouden academievriend Dr. A.H. Blom aan. In
dezen werd hem ruimschoots vergoeding geschonken voor hetgeen hij te Hoorn in
Coenen had achtergelaten. De vroegere banden, reeds aldaar nauwer toegehaald Blom was met eene Hoornsche dame gehuwd en vertoefde er jaarlijks eenigen tijd
met zijne echtgenoote - werden thans al vaster.1 De beide theologen, één van richting,
gingen veel met elkander om en - theologiseerden dan meestal, natuurlijk! Dat niet
alleen, maar zij wijdden zich ook samen aan een gemeenschappelijk werk. Toen
namelijk de Amsterdamsche hoogleeraren Moll, Veth en Domela Nieuwenhuis het
plan hadden opgevat om een B i j b e l s c h Wo o r d e n b o e k v o o r h e t
Christelijk

1

Ook na Stricker's vertrek naar Amsterdam bleef de oude vriendschap onverkoeld voortduren
tot aan den dood van Blom, die in het begin van 1885 overleed. Stricker schreef zijn
levensbericht voor onze Maatschappij.
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g e z i n uit te geven, werden beiden tot medewerking aangezocht en hun werd
opgedragen de biographieën van in het O.T. voorkomende personen te leveren. Te
welkomer was aan Stricker deze uitnoodiging, omdat zij hem tot de geliefkoosde
beoefening der letterkunde van het O.T. terugbracht. En nu verdeelde hij met Blom
den arbeid. Zij lazen elkander hunne artikelen voor; bespraken de quaesties en - wat
vreugd! - zoo kwam weer de studie in vollen gang. Niet minder dan 156 artikelen,
sommigen van tamelijk grooten omvang, voor het genoemde woordenboek
geschreven, waren er de vruchten van.
Nog te Dordrecht vertoevend wist Stricker ook den tijd te vinden om de vertaling
te bewerken van L y n c h , To g t d o o r h e t H e i l i g e l a n d , het belangrijk
verhaal van eene reis door dien Amerikaanschen zeeofficier ondernomen tot onderzoek
van de Jordaan en de Doode Zee. Kenschetsend is wat hem tot deze taak bewoog.
In zijne jeugd had hem de gelegenheid ontbroken om ook de Engelsche taal aan te
leeren. En terwijl nu allengs dit gemis zich meer deed gevoelen, toen daarover maar
niet geklaagd, neen, zonder opzien tegen de bezwaren de beste weg ingeslagen om
door zelfonderricht deze leemte in zijne opleiding aan te vullen;
Tot de buitengewone werkzaamheden, waartoe de Dordtsche leeraar zich geroepen
zag, behoorde de opleiding van den toekomstigen zendeling Arie van Ekris, en in
vereeniging met Veder en Blom die van den leerling-godsdienstonderwijzer L. Reus.
Ook trad hij herhaaldelijk met eene verhandeling op in het Literarisch gezelschap
D i v e r s a s e d u n a , thans eene afdeeling der Hollandsche Maatschappij van
Kunsten en Wetenschappen.
Ook Dordrecht mocht dezen haren leeraar niet behouden. Naar de hoofdstad
beroepen, meende hij den bâton de
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maréchal niet te mogen weigeren. Den 28sten October 1855 sprak hij tot de gemeente
zijn afscheidswoord en deed 7 November te Amsterdam zijne intrede, na den vorigen
Zondag door zijn ambtgenoot H. Steenberg bevestigd te zijn.
Door de verplaatsing naar de aanzienlijkste vaderlandsche gemeente werd voor
Stricker de kroon gezet op den voorspoed, die zijne kerkelijke loopbaan steeds had
gekenmerkt. En ook als hoofd des gezins had hij tot dusver met de zijnen een schier
door niets gestoord geluk mogen smaken. Maar thans kwam ook hij aan de beurt om
bij eigen ervaring de onbestendigheid van al het aardsche te leeren kennen. Nog was
het eerste jaar van zijn verblijf te Amsterdam niet ten einde, of hij werd door eene
hevige rheumatische ziekte aangetast, die hem een zeer langen tijd aan zijn leger
kluisterde. Terwijl hij daar machteloos nederlag, bezweek zijn jongste dochtertje aan
eene hersenziekte en werd uitgedragen, zonder dat de treurende vader het mocht
vergezellen naar het graf. En, o nieuwe ramp, straks daarna werd hem wel weder
vadervreugd bereid, maar de teerbeminde gade aan den oever des doods gebracht.
Werd ook deze vreeselijk dreigende slag genadig van hem afgewend, 't scheen toch
of er geen einde mocht komen aan den rouw van dit zwaar beproefde ouderenpaar.
Binnen korten tijd werden ook hun jongste zoon en wederom eene lieve dochter hun
van het hart gescheurd, en deze, zij moest den laatsten adem uitblazen in de woning
wel van hare hartelijke Haagsche bloedverwanten, maar niet in het ouderlijk huis.
Thans volgden er eenige jaren vrij van nieuwe huiselijke onheilen en ontwaakte
in het gemoed van hen, die zooveel hadden geleden, de zoete hoop dat zij hun verderen
levenstijd onder een gelukkig gestarnte zouden mogen ten einde brengen. Dit mocht
echter niet zoo wezen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

41
Ook de voortreffelijke schoonzoon, Dr. C.M. Vos, de echtgenoot van hunne eenig
overgebleven dochter, de vader van hun dierbaar kleinkind, moest hun ontvallen,
weggesleept door eene langdurige krankte, vrouw en kind aan hunne zorgen
achterlatend.1
Zoo werd de zon, die eerst zoo lieflijk was blijven schijnen aan Stricker's huiselijken
hemel, langen tijd bedekt door zeer duistere wolken, om ook, toen zij weer een
geruimen poos met hare vriendelijke stralen hem had mogen verkwikken, opnieuw
te wijken achter een zwarten nevel. En hij? Heeft die reeks van smartelijke ervaringen
hem verpletterd of althans zijn geest terneergedrukt door haar vracht? Neen, de
trouwe vrienden, die hem dagelijks bezochten tijdens zijne langdurige krankte, die
hem, verstijfd en bewegingloos als hij was, moesten helpen als een kind, zij hebben
niet genoeg de onverstoorbare opgeruimdheid kunnen bewonderen, die zij altijd bij
dezen lijder terugvonden, die sprak zelfs uit de geestige kwinkslagen, waarmede hij
de deelnemende uitdrukking op hun gelaat tot een glimlach wist om te plooien. En
wie hem hebben ontmoet in de vele dagen van zijn diepen rouw en toen een gewicht
van zeer groote zorgen hem werd gelegd op de schouders, zij hebben 't in hem
aanschouwd wat het zegt droevig te zijn en toch blijmoedig, fijngevoelig te wezen
voor 's levens leed en bezwaren zonder daaronder den levenslust, de opgewektheid
van geest te verliezen. Scheen 't onnatuurlijk, opwinding? Geen onzer die zelfs maar
voor een oogenblik dien indruk ontving.

1

Met genoemde dochter mochten deze ouders een tweetal hunner zonen behouden, van welke
de oudste, Dr. J.A. Stricker, de betrekking vervult van Directeur der eerste Hoogere
Burgerschool met driejarigen cursus te Amsterdam, en de jongste, J. Paul Stricker, kweekeling
van Linneus, aan de Landbouwkundige School te Wageningen als amanuensis van den
Directeur werkzaam is.
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Neen dat het licht bleef in de ziel van onzen vriend, ook waar het zonnetje van buiten
niet straalde, 't was de zegen voor een deel van zijn gelukkig gestel, maar veel meer
nog van zijn kinderlijk geloof, in allen eenvoud ontboezemd: ‘God weet wat Hij
doet, en Hij, die de vogelen voedt, zal zijn kinderen niet vergeten.’
Ruim 28 jaren heeft Stricker als dienstdoend predikant in Amsterdam gearbeid.
Reeds spoedig mocht hij zich in de achting en liefde van zeer vele gemeenteleden
verheugen. Waar hij verscheen was hij welkom, de man die zoo van harte deelde in
anderer vreugd en smart, die iedereen innam door zijne opgeruimdheid, door zijn
menigmalen dartele vroolijkheid, door zijne luimige jokkernijen, te aantrekkelijker
omdat onder alles henen de innige vroomheid, die er lag op den bodem van zijne
ziel, zich geenszins verloochende; de man van degelijke kennis, van wien men zooveel
leeren kon en dat zoo gaarne deed, omdat hij zoo goed den geleerde wist te doen
vergeten.
Ook zijne openbare prediking werd alras door een belangrijk deel der gemeente
zeer gewaardeerd. ‘Stampende’ beurten - gelijk de geijkte term luidt - heeft Stricker
slechts bij uitzondering gehad; maar ‘wèl gevulde’ kerken doorgaans in de eerste
jaren. Zij behoorden nog tot die, welke men thans, met het oog op latere kwijning,
den ‘goeden tijd’ van het kerkelijk leven in Amsterdam pleegt te noemen, en dat hij,
in dezen tijd opgetreden, ‘opgang maakte’, 't was alleszins te verklaren. Een toenmaals
in de hoofdstad zeer uitgebreide kring van gematigd vrijzinnigen, die zeer gezet
waren op het bijwonen der openbare godsdienstoefeningen, vond in Stricker den
gewenschten geestverwant, den liberalen Evangeliedienaar met onmiskenbare
conservatieve neigingen. Welkom was
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hun zulk een voorganger, te meer omdat hij ook door zijne uitmuntende predikgaven
zich hun aanbeval. Met hoeveel zorg waren de leerredenen bewerkt, die hij ten
gehoore bracht! 't Was zoo blijkbaar dat hij iets goeds wilde leveren en dat hij veel
te geven had. En hoe ongekunsteld, hoe eenvoudig, hoe helder was de vorm van wat
hij uitsprak op dien van alle opgeschroefdheid vrijen, kalmen, waardigen toon, die
niet tracht mede te sleepen, maar overtuigen wil, bezield, als komend uit het hart, en
toch zich zelven altijd meester!
Geen wonder dat zeer velen dezen prediker gaarne hoorden.
Een ambtgenoot als Stricker behoefde niet lang onder zijne collega's te verkeeren
om zich hunne toegenegenheid en achting te verwerven. Dit bleek alras toen hij werd
opgenomen in een studiekrans, waarvan onder meer Spijker en Van Bell leden waren
en waar hij zijn vriend Stemler terugvond. Ook werd hij spoedig gekozen in de
redactie van het C h r i s t e l i j k M a a n d s c h r i f t , dat door den Ring van Amsterdam
werd uitgegeven. Van den ijver, waarmede hij zich kweet ook van deze taak, getuigt
eene reeks van bijdragen, die hij voor dit tijdschrift leverde, zoolang het nog werd
voortgezet. Zijne mederedacteuren waren Prins en Tol. Eerstgenoemde, de toen reeds
74jarige grijsaard, vereerde hem met eene bijzondere vriendschap, wier band nog
gedurende eene reeks van 24 jaren tusschen beide mannen al nauwer werd toegehaald.
Onder de ambtgenooten, tot wie Stricker zich boven anderen aangetrokken gevoelde,
en wier verlies hij diep heeft betreurd, behoorden ook Meyboom en Steenberg. Den
eersten hielp hij trouw bij de uitgave van de E v a n g e l i e s p i e g e l door vele
bijdragen, waarvan die onder den steeds wederkeerenden titel: m i s b r u i k t e
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b i j b e l p l a a t s e n veel goedkeuring inoogstten. En hoe groote sympathie er tusschen
hem en deze twee heeft bestaan, daarvan spreekt de gevoelvolle hulde, die Stricker
aan die afgestorven vrienden bracht in het weekblad ‘de Vrijheid’ en in beider
levensbericht van zijne hand, opgenomen in de werken onzer Maatschappij.
Met dit tweetal ambtgenooten en nevens hen met Pantekoek, Ternooy Apèl,
Laurillard, Assink Calkoen en later ook Perk en Bok, kwam Stricker sedert 1870 om
de veertien dagen samen, ter gemeenschappelijke beoefening van de wetenschap.
Die kransavonden waren hem in de hoogste mate welkom, en aan dezen bevrienden
kring dankte hij onvergetelijke nuttige en aangename uren. En die vrienden? O, naar
aller getuigenis was Stricker ook daar zoo zeer op zijne plaats, in zijn kracht, dat 't
eigenlijk geen krans geweest was, als hij eens een enkelen keer ontbrak.
Aan Stricker viel ook al spoedig de onderscheiding te beurt van tot Scriba van het
Classikaal Bestuur van Amsterdam gekozen te worden. Aan de werkzaamheden,
waartoe deze post hem riep, ‘een kolfje naar zijne hand’, wijdde hij zich met lust en
nauwgezetheid. Tot zijn groot leedwezen heeft hij, zoodra de orthodoxe partij in de
Classikale vergadering de meerderheid had verkregen, zijne plaats aan een ander
moeten inruimen, maar ontving van de velen, die dit met leede oogen zagen, met
den grijzen Prins aan het hoofd, een hem verblijdend bewijs van erkenning zijner
verdiensten, in het keurig geschenk dat hem werd aangeboden.
Reeds bleek herhaaldelijk in den loop van ons levensbericht, hoezeer Stricker er
op uit is geweest om niet slechts de onderscheidene gemeenten, die hem geroepen
hadden, maar ook een grooter publiek met zijne gaven te dienen. Terwijl wij hierachter
eene tamelijk volledige lijst zullen
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voegen van de opstellen en grootere werken, die hij voor de pers heeft bearbeid,
achten wij het hier de beste plaats om iets te zeggen ter kenschetsing van deze zijne
pennevruchten.
Zij hebben - om dit in het algemeen op te merken - met weinig uitzondering een
geheel populair karakter. Ik bedoel hiermede niet alleen den vorm, die altijd door
zijn eenvoud en duidelijkheid uitmuntte, maar bepaaldelijk ook den inhoud en de
strekking van hetgeen onze vriend in druk deed verschijnen. Wat hij op deze wijze
ten beste gaf, 't was niet voor de wereld der geleerden bestemd. Zeker, ook haar had
een man van zoo degelijke en steeds voortgezette studie wel kunnen aanbieden, wat
hare aandacht zou getrokken hebben. Maar hem was 't daarom niet te doen. 't Was
nu eenmaal en het bleef de lust zijns levens het Evangelie te verkondigen, den
godsdienst van Jezus in zijne hooge waarde te doen kennen en aan te bevelen.
Volksleeraar te zijn, dit achtte hij zijne roeping. Zij was het, die hem ook het veld
van zijne schriftelijke werkzaamheid afbakende. 't Was om harentwil bovenal dat
hij de wetenschap liefhad en beoefende. Aan haar wijdde hij zich om de vruchten,
door eigen onderzoek verkregen of door anderen hem geschonken, te populariseeren,
opdat ook zij ze mochten genieten, die, zelven van wetenschappelijke vorming
verstoken, dat onontbeerlijke geestesvoedsel slechts uit de hand hunner voorgangers
konden ontvangen. Bleef zoo, wat Stricker in het licht gaf, steeds hetzelfde karakter
dragen, als bestemd voor ‘het volk’ - in den goeden zin des woords - tusschen zijne
geschriften - wij merken dit op in de tweede plaats - heerscht in een ander opzicht
een in het oog vallend verschil. Ik denk hier, gelijk de lezer reeds vermoedt, aan het
gewijzigd theologisch standpunt in latere jaren door hem
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ingenomen, dat hem ijveriger nog dan vroeger naar de vaardige pen heeft doen grijpen
en op zijn arbeid als auteur zijn onmiskenbaren stempel gedrukt.
Het eerste geschrift, dat wij hier op het oog hebben, verscheen in het jaar 1868. 't
Is een werk in twee deelen, getiteld: ‘J e z u s v a n N a z a r e t h , v o l g e n s d e
h i s t o r i e g e s c h e t s t .’ Dit boek had zijn ontstaan te danken aan eene door Stricker
zelven levendig gevoelde en ook bij anderen onderstelde behoefte. Te weten, het zal
thans omstreeks vijf en twintig jaren geleden zijn dat voor de dusgenaamde moderne
richting op godgeleerd en godsdienstig gebied, reeds lang voorbereid, op den
vaderlandschen bodem en aanstonds ook in de hoofdstad de tijd daar was om haar
aanwezen ook naar buiten te openbaren. Op de kansels liet zij zich hooren, in
geschriften en lezingen werd zij uiteengezet, bestreden, verdedigd. Over haar liep in
vele kringen het gesprek van elken dag. Het heeft eenigen tijd geduurd voordat
Stricker er toe komen kon om zich bij deze beweging aan te sluiten. Zoowel van
nature als door opvoeding en Academische opleiding bepaald vrijzinnig, hechtte hij
toch aan sommige voorstellingen en begrippen, langs den weg van ernstig
wetenschappelijk onderzoek en zelfstandig nadenken hem eigen geworden, te groote
waarde, om ze niet gaarne voor zich zelf en ten nutte van anderen te behouden.
Opmerkelijk genoeg was 't zijne beschouwing van Jezus' persoon, eenmaal door zijne
kerkelijke examinatoren als te onrechtzinnig veroordeeld, die hij zelf thans op zijne
beurt meende niet te moeten prijsgeven, nu zij door de aanvallen der historische
critiek werd ondermijnd. Zoo lang hij zich er in staat toe gevoelde, trachtte hij haar
te handhaven en bovenal de bedenkingen tegen het historisch karakter van het vierde
Evangelie, waarmede hij dweepte, te ontzenuwen. 't Bleek
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een op den duur vruchteloos pogen. In den voor hem zeer pijnlijken strijd, waarin
hij zich gewikkeld zag, heeft hij ten leste gezwicht, of laat ons liever zeggen: zich
zelf overwonnen. Van hetgeen hem zoo lief was geworden heeft hij afstand gedaan,
toen hij tot de overtuiging was gekomen dat dit offer door hem gebracht m o e s t
worden. En toen ook dat laatste, naar hij gemeend had, onneembare bolwerk gevallen
was, toen was ook de slagboom opgeheven, die hem van de modernen scheidde; ja
- en hoe kon dit anders bij een zoo ernstig man als Stricker? - werd hij een der
ijverigste voorstanders van de richting, tot dusver door hem afgekeurd, eindelijk door
hem als de ware erkend.
Doch hoe meer het hem had gekost den vasten historischen grond, waarop hij met
zijne vroegere beschouwingen stond, onder zijne voeten te voelen wankelen en
wegzinken, met des te grooter ijver toog hij nu aan het werk om zoo nauwkeurig
mogelijk na te gaan wat, bij eene bezadigde toepassing van de regels der critiek, als
woord en werk van Jezus behouden bleef. Immers naar zijne schatting was dit
onderzoek onmisbaar voor de juiste kennis van Jezus' godsdienst. De uitkomst, die
hij verkreeg, voldeed hem meer, dan hij aanvankelijk zelf verwacht had. Maar was
't nu ook niet zijn plicht dien te brengen onder de oogen van het publiek? Van het
bevestigend antwoord op die vraag was de J e z u s v a n N a z a r e t h , v o l g e n s
d e h i s t o r i e g e s c h e t s t de vrucht. Uit eene door den schrijver zelven gevoelde
behoefte ontstaan, moest dit populair geschrift in eene gelijke behoefte bij anderen
helpen voorzien. 't Was eene gave der sympathie, bestemd voor zoovele
gemeenteleden, die door de bedenkingen en ontkenningen der zoogenaamde modernen
geschokt en geslingerd weemoedig uit-
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riepen: ‘Zij hebben mijnen Heer weggenomen; waar zal ik hem wedervinden?’ 't
Moest hun aantoonen wat nu, na al dat critiseeren en ziften, nog als werkelijke historie
van Jezus' leven mocht gelden.
Dat Stricker voor de onderneming om een leven van Jezus uit te geven, door hem
zelf ‘een waagstuk’ genoemd, ‘waar moed toe behoorde’, niet is teruggedeinsd, dit
karakteriseert hem geheel. Hem voldeed niet, wat hij in de toenmaals laatst
uitgekomen werken over dat onderwerp gevonden had. En, gelijk voor zich zelf, zoo
ook en niet het minst voor hen, die er zonder voorlichting zoo moeielijk het antwoord
op konden vinden, ging hem de vraag zoo diep ter harte: ‘wie is Jezus; wat voor waar
te houden omtrent zijn woord en werk?’ Hoe dan nu? Alleen voor zich zelven een
zooveel mogelijk bevredigend antwoord op die vraag gezocht en die vele anderen
nog overgelaten aan hunne behoefte, totdat het voort te zetten onderzoek tot nog
meer voldoende uitkomsten mocht geleid hebben? Neen, daarvoor woonde er in zijn
warm hart een voor die broeders te levendig medegevoel. Daarom moed gevat en
zich zelf maar bloot gegeven, om aan die anderen te schenken, wat hij voor het
tegenwoordige als zijne overtuiging hun had aan te bieden!
Maar die was nu ook de vrucht van zijne eigene, zelfstandige studiën. Onafhankelijk
van anderen was hij zijnen weg gegaan. En onder de, gelijk te verwachten was, slechts
voor een deel gunstige en welwillende, voor een deel afkeurende en grievende
beoordeelingen, aan zijn boek in vaderlandsche tijdschriften te beurt gevallen, was
er eene al zeer onrechtvaardig, die hem verweet dat hij S c h e n k e l 's
C h a r a k t e r b i l d J e s u meer of min had gecopieerd. Stricker had dat geschrift
tot hiertoe niet ingezien.
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Een reeds geheel voltooid vervolg op zijn J e z u s v a n N a z a r e t h - welk eene
werkkracht! - d e C h r i s t u s d e r l e g e n d e getiteld, heeft de auteur in de
portefeuille laten rusten. Na hetgeen er inmiddels op het gebied der N. Testamentische
critiek was geleverd, vond hij weinig of geen nieuws meer te zeggen.
Toch bleef hij volijverig grijpen naar de schrijfstift, waar hij de gelegenheid zich
geboden zag om de moderne gemeenteleden met zijne wetenschap te dienen. Hij
heeft er overvloedige aanleiding toe gehad. Reeds eer het algemeen stemrecht in de
Nederlandsche Hervormde Kerk was ingevoerd, kreeg de partij des behouds in de
Amsterdamsche gemeente en haren kerkeraad eene zoo onrustbarende uitbreiding,
dat de liberale leden van dit college het noodig vonden zich aaneen te sluiten, teneinde
zoo mogelijk aan haar de heerschappij te betwisten. Uit die vereeniging, waartoe,
gelijk van zelf spreekt, Stricker van stonde aan behoorde, kwam later die ‘tot
handhaving en voortplanting van het liberale beginsel’ te voorschijn. Aan hare
werkzaamheden: vergaderingen, meetings, lezingen, debatten nam hij ijverig deel.
Eerlang werd hij haar voorzitter en bleef, als zoodanig, jaren lang er de ziel van. De
vereeniging kwam tot het besluit een eigen orgaan uit te geven. Zoo ontstond het
weekblad ‘de Vrijheid’. Van den aanvang af een der redacteuren van dit volksblad,
heeft hij voor de elf jaargangen, die het mocht beleven, zoo goed als wekelijks eene
bijdrage geleverd. O, die redactievergaderingen, elf jaren achtereen elken
Woensdagmorgen beurtelings op de studeerkamer van den praeses der week, Stricker,
Steenberg, Pantekoek en schrijver dezer regelen, daarna toen, helaas! onze Pantekoek
en ook onze Steenberg ons ontvallen waren, door ons tweeën gehouden, ze zijn en
ze blijven mij onvergetelijk. Hoog schat ik het
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voorrecht dat zij mij nader hebben gebracht tot den man, met wien men niet zoo
gedurig samen zijn en samen arbeiden kon zonder zich al dichter tot hem getrokken,
al nauwer met hem verbonden te gevoelen. Wat mannelijke ernst met bijna kinderlijke
dartelheid, wat innige vroomheid met schier onverstoorbare opgeruimdheid, wat
degelijke kennis met den natuurlijksten eenvoud gepaard, die het voor ons wel tot
een lust moest maken onzen Stricker weer te ontmoeten en met hem samen te werken
aan de bevordering der heilige belangen, die hij voorstond met zoo bezielden en
onverdroten ijver!
Daaraan wijdde hij zich ook als lid van de redactie der ‘Volksbibliotheek’, die
mede vanwege bovengenoemde Vereeniging werd uitgegeven. Haar opende hij zelf
in 1874 met een boekje: d e o o r s p r o n g d e r m o d e r n e r i c h t i n g , en verrijkte
haar ook in 1876, 1879 en 1880 met nummers van zijne hand. Ook de ‘Vereeniging
tot verspreiding van Christelijke blaadjes in modernen geest’ mocht zich in zijne
medewerking verheugen. Van haar hoofdbestuur was hij meermalen lid en voorzitter,
en onder hare tractaatjes ontbreken zijne opstellen niet. Nog weinige dagen voor zijn
sterven zette hij zich, toen hem als voorzitter een concept ontbrak, dat ter perse moest
gezonden worden, aanstonds zelf aan het werk om in dien tijdelijken nood te voorzien.
Z i n n e l i j k e n g e e s t e l i j k , zoo luidde de titel van dit zijn laatste geschrift, van
zijn afscheidsgroet, als n0. 365 der blaadjes in het licht gegeven.
Ook van het bestuur der Amsterdamsche Afdeeling van den Nederlandschen
Protestantenbond was hij lid; hare vergaderingen bezocht hij trouw en deed het zijne
om die vruchtbaar te maken. En aanstonds nadat zijn ambteloos leven was
aangevangen aanvaardde hij haar secretariaat' om dat ijverig te bekleeden tot aan
zijn dood.
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Waarlijk indien van iemand, dan mag met het volste recht van Stricker getuigd worden
dat hij met de warmste belangstelling de godsdienstige behoeften zijner
geestverwanten in de gemeente op het hart gedragen en onvermoeid getracht heeft
om in zoo ruim mogelijken kring zijn licht te laten schijnen.
Hem is het voorrecht te beurt gevallen aan den van der jeugd af aan hem eigenen
lust tot gezette en ijverige werkzaamheid te mogen voldoen, ook bij het klimmen
zijner jaren. Gezond en krachtig naar lichaam en geest mocht hij blijven ten einde
toe. 't Was dan ook niet de behoefte aan rust, die hem na ruim 42-jarige
Evangeliebediening zijn eervol emeritaat deed aanvragen. Wat hem tot dit besluit
heeft genoopt, 't was de voor zijn fijn gevoel op den duur te smartelijke ervaring dat
de kring, waarin hij zich met zijne openbare werkzaamheid bewoog, tengevolge der
toenemende kwijning van het kerkelijke leven al te zeer ging inkrimpen. Daarom
achtte hij den tijd gekomen om af te treden van dit terrein. Op den 17den Februari
1884 nam hij afscheid van de gemeente, sprekende naar aanleiding van Matth. XVI:
18b: ‘de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.’ En straks daarna verscheen
zijn l a a t s t e w o o r d b i j h e t n e d e r l e g g e n z i j n e r
Evangeliebediening, inzonderheid gericht tot de vrijzinnige
l e d e n d e r N e d . H e r v . K e r k . 't Was hem eene behoefte des harten, een eisch
der conscientie zijn post niet te verlaten, zonder met allen ernst te hebben gewezen
op de voornaamste oorzaken der kwijning van het godsdienstig leven, allermeest
onder de vrijzinnigen en tevens op hetgeen, naar zijne meening, als tegengif zou
kunnen dienen. Gaan rusten van zijn ambtelijken arbeid kon hij niet zonder nog
eenmaal beproefd te hebben het oor dergenen te bereiken,
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tot wie de opwekking moest komen, die hij tot motto koos van dit geschrift: ‘Word
wakker en versterk het overige, dat sterven zou’ (Openb. III: 2). Geen vrede voor
hem bij het scheiden, tenzij hij voor zich met eenige vrijmoedigheid kon zeggen:
animam salvavi.
Slechts ongeveer twee en een half jaren heeft Stricker nog mogen leven nadat zijn
emeritaat was ingegaan. Hij bereikte den ouderdom van bijna zeventig jaren, tot aan
zijnen dood krachtig, levenslustig, werkzaam in 't studeervertrek en daarbuiten, waar
hij nog nuttig wezen kon. Na eene kortstondige ongesteldheid, die geene reden tot
ongerustheid gaf, overleed hij plotseling in den nacht van 26 op 27 Augustus. Uit
het leven mocht hij scheiden zonder den dood te hebben gezien.
En zoo zijn wij gekomen aan het einde van zijn levensbericht. Bestemd voor zijne
medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, mocht de treurende
vriend, die het trachtte te leveren de eigenaardige grenzen zijner taak niet
overschrijden. Zij behoeven hem evenwel, naar zijne meening, niet te verhinderen
om aan het slot te doen opmerken in hoe nadrukvollen zin het leven, waarvan hij
bericht gaf, den naam van l e v e n heeft verdiend.
In waarheid, Johannes Paulus Stricker heeft niet slechts een vrij hoogen ouderdom
mogen bereiken, hij heeft ook lang geleefd in den hoogeren zin des woords.
Immers lang heeft hij geleefd, die veel heeft gewerkt. Voor dezen man is leven
en werken één geweest en gebleven zoolang zijn dag mocht voortduren.
Leven is liefhebben. Voor dezen zoon en broeder, voor dezen echtgenoot en vader,
dezen grootvader ook; voor dezen bloedverwant en vriend, voor dezen leeraar der
gemeenten, die hem hadden tot voorganger, is leven en
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lieven één geweest. Daarin stemmen allen overeen, met en voor wie hij mocht leven
en die hem ach zoo noode missen.
Leven in waarheid dat is vroom zijn en vroom handelen. Zoo te leven, 't was hem
heilige ernst. In zijn voorspoed bleef 't zijn leus: Soli Deo gloria! Onder zijne zware
beproevingen schonk zijn kinderlijk geloof in God hem de kracht om zijn kruis op
te nemen en blijmoedig te dragen. De vrijheid had hij lief, maar omdat eerst in haar
de zuivere godsdienst bloeit.
Leven is zoo het leven te leiden, dat men anderen het ware leven leert kennen en
waardeeren. Dat heeft Stricker gedaan door zijn woord, door zijn geschriften, door
zijn eigen voorbeeld allermeest. Hem was de reine godsdienst van Jezus, dien hij
verkondigde, doorgedrongen als in eigen merg en been. En wat velen met ons zijne
nagedachtenis in eere houden doet, 't is niet in de laatste plaats het vriendelijk en
aantrekkelijk licht, waarin hij de echt Christelijke vroomheid te zien gaf, en dat
zonder den minsten zweem van vertooning.
Zoo hebben wij Stricker gekend en liefgehad. Zoo blijft hij onder ons voortleven
naar den geest.
November 1886. H.P. BERLAGE.
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Lijst der uitgegeven geschriften van DR. J.P. Stricker.
Verslagen van nieuw uitgekomen boeken in het blad d e R e f e r e n t , 1842 en verv.
De mutatione homini, secundum Jesu et apostolorum doctrinam subeunda, 1845.
Verhandeling over: de bezetenen in het land der Gadarenen in de G o d g e l .
B i j d r a g e n . 1846.
De helft der biografiën van Oud-Testamentische personen in B i j b e l s c h
w o o r d e n b o e k v o o r h e t C h r i s t e l i j k g e z i n 1852-1855.
Twee catechisatieboekjes, Dordrecht bij Braat.
Togt door het Heilige Land, 1855.
Verh. over den weldadigen invloed van het Christendom op het lot der vrouw,
C h r i s t e l i j k A l b u m , 1858.
Het geloof in J.C. ibid, 1861.
Verhandelingen in het C h r i s t e l i j k M a a n d s c h r i f t , uitgegeven door den
Ring van Amsterdam:
Over de schoonheden van de profetiën van Habakuk, 1856.
Over den ondergang van den Joodschen Staat, 1857.
De koningspsalmen, 1857.
De wonderen door Jezus verricht, in verband met het geloof door hem geëischt,
1857.
De zonden der vromen, 1859.
De Rechabieten, 1859.
De lof der zotheid, van Erasmus, 1860.
De knecht Gods, 1860.
Levensschets van Pius IX, 1860.
De profetie van Nahum, 1861.
De voortreffelijkheid der Christelijke bedeeling boven de Mozaïsche, 1861.
De Christen volgens de Bergrede, 1861.
De onderlinge overeenstemming in het kenmerkend Christelijke 1861.
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Onderscheidene opstellen in den E v a n g e l i e s p i e g e l , uitgegeven door Dr. L.S.P.
Meyboom.
De geschiedenis der Joden, sedert de Babylonische ballingschap tot op den
ondergangvandenStaat,B i b l i o t h e e k d e r E v a n g e l i s c h e M a a t s c h a p p i j ,
1861.
Jezus van Nazereth volgens de historie geschetst, 2 deelen, 1868.
Vier boekjes in de Vo l k s b i b l i o t h e e k , uitgegeven vanwege ‘de Vereeniging
tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel’.
De oorsprong der nieuwe richting, 1874.
Het Evangelie, 1876.
Paulus en zijne tegenstanders, 1879.
De schriftelijke nalatenschap der oud-Israëlitische profeten, wijzen en dichters,
1880.
Wekelijksche bijdragen in de elf jaargangen van het weekblad d e V r i j h e i d .
Voor de werken van de M a a t s c h a p p p i j d e r N e d . L e t t e r k u n d e :
levensbericht van Dr. L.S.P. Meyboom, 1875.
levensbericht van H. Steenberg, 1883.
levensbericht van Dr. A.H. Blom, 1885.
Stichtelijke overdenkingen in verschillende jaargangen van h e t M o r g e n l i c h t
en het B i j b e l s c h d a g b o e k .
Beoordeeling van Spijker's nagelaten leerredenen, en van Keim's: Geschichte Jesu,
in het T h e o l . T i j d s c h r i f t .
Eenige leerredenen, bij V.d. Wiel.
Feestrede over de belijdenis der hope, naar Hebr. X: 23, 24, bij de herdenking van
zijne veertigjarige Evangeliebediening, 1882.
Een laatste woord, bij het nederleggen zijner Evangeliebediening, 1884.
Een opstel, geplaatst in den ‘Tijdspiegel’, Juni 1884, onder den titel: ‘E e n
m e r k w a a r d i g g e s c h r i f t , een verslag behelzend van de door den metropolitaan
bisschop van Nicomedië, Philotheos Bryennios ontdekte Διδαχη των δωδεχα
'Αποστολων, naar de door den Leidschen Hoogleeraar Dr. J.J. Prins bezorgde uitgave.
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Levensbericht van MR. A.E.J. Modderman.
Bij Koninklijk besluit van 18 Augustus 1879 was aan het ministerie Kappeyne het
gevraagde ontslag verleend. In zijn plaats kwam het kabinet van Lynden aan het
hoofd van 's lands zaken. De portefeuille van Justitie was daarbij in handen gegeven
van den Leidschen Hoogleeraar Mr. A.E.J. Modderman. Een ministerieel leven in
Nederland is kort. Ook Modderman heeft niet zeer lang den zetel achter de groene
tafel ingenomen. Aan scherpe beoordeeling zijner woorden en daden, aan heftige
kritiek van zijn regeeringsbeleid heeft het hem in dien korten tijd niet ontbroken. En
dat niet alleen van de zijde zijner tegenstanders. Beproefde vrienden, wier toewijding
aan zijn persoon hem menigmaal ondubbelzinnig was gebleken, betreurden het
onverholen, dat hij de professorale toga verwisseld had voor den ministerrok, dat hij
het stil studeervertrek had verlaten om zich te werpen te midden van het gewoel van
het politieke leven. Met het hart op de tong, zonder eenige terughouding zich uitend
tegenover ieder, die hem met oprechte of met gekunstelde ver-
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trouwelijkheid naderde, onbekwaam om kwaad te denken van zijn medemenschen,
diep ongelukkig als hij iemand in ontevreden stemming of ook maar onvoldaan van
zich moest laten gaan, oprecht als de duiven, zonder zelfs het minste begrip te hebben
van slangenvoorzichtigheid, miste hij vele van die eigenschappen, welke, naar men
beweert, den staatsman onmisbaar zijn. Toch is er wellicht nooit een minister in ons
vaderland geweest, die zich zoozeer woning heeft weten te maken in de harten van
duizenden zijner landgenooten, wiens aftreden door zeer velen zóó oprecht werd
betreurd, als juist Modderman. Dat feit bewijst reeds genoeg, dat Modderman was
een persoonlijkheid; dat hij niet alleen was een geleerde, die door geestesgaven
uitblonk en door beminnelijke hoedanigheden zijne leerlingen aan zich wist te
verbinden, maar dat hij in den tijd, waarin hij leefde was de vertegenwoordiger van
een beginsel, bij welks consequente toepassing als bewindsman, hij scherpe afkeuring,
maar ook tevens warme bewondering opwekte. Dat beginsel is de kracht geweest,
die zijn leven heeft bezield en die hem, ondanks zijn buitengewoon zachte natuur,
gestempeld heeft tot een man. Gevoelsmensch als hij was in hooge mate, leed hij er
onder, meer dan velen zelfs zijner vrienden hebben vermoed, wanneer hij door zijn
optreden antipathiën had opgewekt, of als men zich met onwil van hem keerde. Zelf
een open oog hebbend voor het goede, dat hij vond in iederen mensch, bij iedere
richting, bij elke partij, en daarom voor allen een plaats hebbend in zijn hart, was het
hem steeds een scherpe doorn in het vleesch, wanneer harde woorden of onvriendelijke
blikken hem het bewijs waren, dat men bij de beoordeeling van zijn woorden of
daden geen rekening hield met hetgeen hij voor waar hield en goed. Zelf het goede
opmerkend
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en waardeerend, waar hij het vond, was eene even milde beoordeeling van zijn werken
en streven eene behoefte voor zijn ziel. Maar de koude werkelijkheid toonde hem
telkens weêr, dat de menschenmaatschappij zoo geheel anders is dan hij zich die
wenschte en droomde. Zij leerde hem door menige bittere ervaring, dat wie pal wil
staan voor een beginsel, naast veler sympathie ook veler onwil opwekt. Toch heeft
hij, hoeveel leed hem dit laatste ook kostte, zich door niets laten afleiden van den
weg, dien hij zich had afgebakend. Toch bleef hij het vaandel, waaronder hij zich
had geschaard, getrouw, ook al smartte het hem vaak diep, dat hij daarbij zelfs eigen
partijgenooten van zich vervreemdde.
Idealisme stond er in die banier geschreven. Staatsman mochten velen hem niet
willen genoemd zien, idealist was de eeretitel waarop hij roem droeg. Het recht van
het ideaal heeft hij verkondigd, eerst in zijn bezielend woord, later, toen het hem
gegeven was, zijn beginsel in toepassing te brengen, schier door ieder zijner
regeeringsdaden van beteekenis. Daarin lag het geheim, dat zoo velen met steeds
klimmende ingenomenheid hem zagen deelnemen aan het bestuur van 's lands zaken
en hem met zoo oprecht leedwezen zijn ministerieelen zetel zagen verlaten.
Het was voor zeer velen eene verkwikking, in onze dagen van koud realisme, in
onzen tijd van koele berekening, waarin zooveel verwacht wordt van het verstand
alleen en waarin men vaak zoo weinig begrip toont te hebben van een warm hart,
een vrijzinnig bewindsman te zien optreden, die den moed had om door woord en
daad getuigenis af te leggen van zijn zin voor het ideale, van zijn geloof in en zijn
vertrouwen op het eeuwig ware en goede. Zijn krachtig geloof, zijn oprecht vrome
zin,
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in zoo schoone harmonie met zijn voortreffelijke geestesgaven, hebben hem bij de
nederlandsche natie bemind doen zijn boven velen, en zijn vroegtijdig afsterven bijna
zonder onderscheid door allen doen beschouwen als een nationale ramp. Niet alleen
de groote mate zijner kennis waarvan zijn woord getuigde, maar bovenal de gloed
en de bezieling, die er uit spraken, hebben hem gezag verleend als slechts weinigen.
Nooit heeft hij zich zelf verloochend. Hetzij hij als hoogleeraar ex cathedra tot zijn
leerlingen of als minister tot 's lands vertegenwoordigers het woord voerde, wat hij
gaf, het was geheel zich zelven, geheel zijn eigen persoonlijkheid, zooals zich die
van der jeugd af aan in één zelfde richting had ontwikkeld.
Mr. Antony Ewoud Jan Modderman was Groninger van geboorte. Den 27sten
September 1838 aanschouwde hij het eerste levenslicht te Winschoten, alwaar zijn
vader Hendrik Jacob Herman Modderman procureur was. Aan hem en niet het minst
aan zijne moeder Adriana Sibilla Catharina Emmen gevoelde Ewoud zich met de
innigste banden van kinderliefde gehecht. Wat hij in later jaren is geworden, de
gelukkige ontwikkeling der hem geschonken talenten, zijn warme liefde voor recht
en waarheid, zijn zin voor het schoone en goede, hij dankte het eerst en vooral aan
den invloed der ouderlijke woning. Grootgebracht te zijn door vrome ouders,
Modderman beschouwde het altijd als een der grootste voorrechten, die een mensch
kunnen ten deel vallen. Menigmaal, als hij in later jaren sprak over de nooden van
zijn tijd en over de toekomst van zijn land, betreurde hij het bovenal, dat in zoovele
gezinnen die godsdienstige toon wordt gemist, waarvan hij in het ouderlijk huis de
gezegende vruchten had leeren kennen.
Onder de gunstigste omstandigheden ontwikkelde de
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jonge Ewoud zich reeds vroegtijdig. Toen zijn vader, die in 1840 lid van de 2e kamer
der Staten Generaal was geworden, in 1847 naar den Haag werd geroepen als lid van
den Hoogen Raad, werd hij aldaar op de toen zeer bekende school van den Heer
Burnier geplaatst. Loffelijke getuigschriften telken jare aan hem uitgereikt getuigen
van de buitengewoon snelle vorderingen, die hij maakte. Den 3den September 1850
werd hij toegelaten tot de lessen op het gymnasium, die hij tot 1 September 1856
bleef volgen, op welken dag hij quam honorificentissime promoveerde naar de
Hoogeschool, met het houden eener oratio de Horatii sententia in Epist. ad Pisones
Vs. 309: Scribendi recte sapere est et principium et fons. Aan de academie te Leiden
zette hij de op het gymnasium aangevangen oefeningen voort. Den 15den werd hij
als student aldaar ingeschreven. Een juist beeld van den innigen band, die tusschen
Modderman en zijn moeder bestond, geeft ons de brief, welken zij aan haren zoon
schreef, toen hij het ouderlijk huis verliet, om dat voor de studentenkamer te
verwisselen, een juist beeld ook van de lieve, vrome vrouw, wier zacht gemoed van
zoo grooten invloed is geweest op de vorming van haren Ewoud. ‘Hoe ge thans uwen
kostbaren tijd zult besteden’, zoo schreef zij o.a., ‘daarvan hangt voor het grootste
gedeelte uw volgend levensgeluk af. Zorg dan mijn lieve zoon, dat gij later altijd
met zelfvoldoening en zonder blozen aan dezen tijd terug kunt denken’. Modderman
heeft het vertrouwen zijner moeder niet beschaamd, zijn académietijd is een schoone
periode in zijn leven. Met hart en ziel zich wijdende aan de studie, behoorde hij
echter niet tot die afgezonderd levende blokkers, wiep geen andere herinnering aan
hun academieleven kan bijblijven, dan die aan de collegebanken en aan het
studeervertrek. Hij be-
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woog zîch te midden van het volle frissche studentenleven. Geen der genietingen,
welke dat leven in zoo ruime mate den jongeling schenken kan, bleef hem vreemd.
Eigenaardig heeft hij het vele jaren later, - helaas, het was de laatste maal dat zijn
stem zou worden gehoord! - beschreven, toen hij als voorzitter der algemeene
reuniecommissie den Leidschen studenten van 1885 toesprak en getuigde van de
dagen, ‘waarin men gelijktijdig en vereenigd geniet al dat bijzondere geluk dat aan
de onderscheidene leeftijden eigen is: de onbezorgdheid van de jeugd, de kracht van
den jongeling en de vrijheid van den man, de dagen, waarin vriendschapsbetrekkingen
worden aangeknoopt, zooals op later leeftijd nimmer worden gesloten en die het
gansche lieve leven lang blijven voortduren in onverzwakte kracht’.
Nadat hij zijn mathesis- 19 December 1856 magna, en zijn propaedeutisch examen
6 Juni 1857 summa cum laude had afgelegd, kon hij zich aan zijn lievelingsstudie,
de rechten gaan wijden, zonder daarom zijn oude liefde: de klassieken, te vergeten.
Jong aan de academie gekomen, met bemiddelde ouders, drong niets hem om met
overhaasting zich den doctorstitel te verwerven. Twee jaren besteedde hij voor zijn
studie van het Romeinsche recht, waaruit hij later altijd en altijd weer putte. Met
hoeveel liefde hij zich daaraan had gewijd, bewees zijn candidaatsexamen, dat hij
18 Mei 1859 aflegde. Het examen, zoo liet één der Leidsche hoogleeraren zich tegen
den vriend zijns vaders, den heer Levyson Norman uit, was niet goed geweest, het
was eminent.
Korten tijd slechts mogt de oude heer Modderman, die met de grootste
belangstelling de rechtsgeleerde studiën van zijn zoon volgde, diens aanvankelijk
succes overleven. ‘Werk maar niet te veel, spaar toch uwe gezondheid!’ zoo had
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Ewoud, even voor hij zijn examen deed, zijn vader geschreven. Niet lang daarna
stierf de man, diep betreurd door de zijnen, niet het minst door Ewoud, die met heel
zijn hart aan zijn vader hing. Verschillende omstandigheden maakten het wenschelijk,
dat hij na den dood zijns vaders terstond zelfstandig zou kunnen optreden. Zijn
meerderjarigverklaring werd bij den Koning aangevraagd. Nog in den loop van 1859
werd daarop gunstig beschikt.
In de vier studiejaren, welke nu volgden, legde hij den grond tot die degelijke
kennis van het strafrecht, welke hem voornamelijk tot een man van zoo groote
beteekenis voor zijn vaderland heeft gemaakt. Zijn geheele natuur drong hem daartoe.
De rechterlijke loopbaan zijns vaders had hem reeds op jeugdigen leeftijd de
gelegenheid geschonken, om meer dan anderen te hooren van en te spreken over
onze nederlandsche strafwetgeving en hare toepassing. Zijn ontvankelijk gemoed,
zijn ideale zin, zijn geloof in het goede, dat leeft in iederen mensch, ook in den meest
verdorven misdadiger, bracht hem reeds vroeg in opstand tegen de criminaliteit en
de stelselloosheid van den tot een nederlandsch strafwetboek gevormden Code Pénal.
Ofschoon erkennend, dat de wet van 29 Juni 1854 verbeteringen had aangebracht,
lieten ook hier het gebrek aan een vast stelsel en de halfheid van den genomen
maatregel hem onvoldaan. Een nieuw strafwetboek, op eene zuivere, met den aard
en de behoeften onzer natie strookende theorie gebouwd, was volgens zijne reeds
vroeg gerijpte overtuiging, voor Nederland eene noodzakelijkheid. Die overtuiging
drong hem, om door ernstige en veelzijdige studie en door grondig onderzoek zich
te vormen tot den man, die uit kracht van zijn kennis en bekwaamheid het recht zoude
hebben tegenover de natie op te treden als de verkondiger van die begin-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

63
selen, volgens welke naar zijne innige overtuiging onze strafwetgeving zoude moeten
worden hervormd.
Gaven deze overwegingen, deze roeping, die hij gevoelde, richting aan zijn studie,
zij waren het ook, die zijn pen bestuurden bij het schrijven van het academisch
proefschrift, met welks openbare verdediging hij op den 13den Juni 1863 den graad
verwierf van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht.
Intusschen niet het strafrecht alleen had Moddermans liefde. Philologische studiën
waren hem vaak eene uitspanning. En dat hij reeds als student met groote
belangstelling niet alleen, maar ook met helderen blik de politieke gebeurtenissen
van zijn land volgde, dat bewijzen de berichten, die hij in die dagen als buitenlandsch
correspondent plaatste in het te Frankfurt a.M. uitgegeven liberale dagblad, die Zeit,
en menig stuk van zijne hand over allerlei vragen des tijds door hem geplaatst in het
Vaderland en in de Middelburgsche, vooral echter in de Tielsche Courant.
Hoe hij gedurende den tijd, dien hij aan de Academie doorbracht, ook door zijn
medestudenten als een der bekwaamsten werd geacht en geëerd, blijkt uit zijn
benoeming in verschillende belangrijke commissiën. Zoo was hij lid der redactie van
den Leidschen Studenten-Almanak, waarin hij ook als schrijver optrad, en werd hij
door de leden van het corps benoemd in eene commissie aan welke opgedragen werd
het schrijven van een open brief, naar aanleiding eener redevoering, welke één der
volksvertegenwoordigers in de zitting van de tweede kamer der Staten-Generaal van
8 November 1860 had uitgesproken, waarin, volgens het oordeel der Leidsche
academieburgers, eene zware en ongegronde beschuldiging was geuit, als zoude
onder de studeerende jongelingschap
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zich een ongelukkige geest van gemakzucht en van tegenzin voor inspanning hebben
geopenbaard. Die open brief is zeker wel voornamelijk uit Moddermans pen gevloeid,
getuige het present-exemplaar door de commissie van redactie aan zijne moeder
aangeboden. Hoewel het stuk den nog zeer jeugdigen stylist verraadt, doet de wijze
waarop de schrijver zijne zaak verdedigt, den scherpzinnigen debater van later tijd
reeds herkennen en bewijst het antwoord, hetwelk de commissie van den bewusten
vertegenwoordiger ontving, dat de Leidsche studenten moeilijk een beter pleitbezorger
hadden kunnen verkiezen.
Hoe was inmiddels de jeugdige briefschrijver tot man gerijpt, toen zijne hierboven
reeds vermelde dissertatie (de Hervorming onzer Strafwetgeving. Kritische
beschouwing der wet van 29 Juni 1854 Staatsblad n0. 102 houdende eenige
veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld) het licht zag. Met krachtige hand
breekt hij daarin den staf over onze toenmalige strafwetgeving, ‘stelselloos en vol
ongerijmdheden, beantwoordend noch aan de eischen van wetenschap en praktijk,
noch aan de behoefte der natie, noch aan de belangen van den staat, noch aan den
toestand der beschaving. Een afzichtelijk geheel, den menschenvriend tot aanstoot,
den burger tot gevaar, den vaderlander tot beschaming, voor de rechtsgeleerden een
bron van voortdurenden strijd.’1 Bij deze sterke afkeuring van het bestaande zette
hij zich neêr tot de beantwoording van deze twee vragen: hoe komt het, dat wij tot
dusverre in onze pogingen om ons eene bruikbare, nationale strafwetgeving te
verschaffen, niet zijn geslaagd? Wat moet gedaan worden om deze groote hervorming
tot stand te brengen?

1

A.E.J. Modderman. Hervorming onzer Strafwetgeving pag. 34.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

65
Verschillende overwegingen deden hem besluiten om voor zijn proefschrift slechts
een deel der beschouwingen, waartoe zijne studie hem geleid had, te doen drukken.
Het verscheen als eerste gedeelte, terwijl hij zich voorstelde later een tweede stuk te
doen volgen. Dit voornemen is echter nooit tot uitvoering gekomen. Het is Modderman
gegaan, als menigeen, die de hoogeschool verlaat met het vaste voornemen om de
resultaten van voortgezette studie in geschrift te brengen, maar bij wien die goede
voornemens schipbreuk lijden op de veelzijdige beslommeringen van het
maatschappelijk leven.
Intusschen, de verschijning van Modderman's dissertatie deed de aandacht al
aanstonds in hooge mate op zijn persoon vestigen. De oud-raadsheer van Deinse
roemde het als ‘een helder schitterend licht, waardoor dat van duizende lampen als
het ware werd verduisterd’, en als met een zienersblik schreef professor Bake in het
Leidsche dagblad van 15 Juni 1863: ‘Wanneer zulk eene kritische beschouwing over
de wet van 29 Juni 1854, die over alle deelen onzer strafwetgeving heerschappij
voert, geleverd wordt, als het academisch proefschrift met welks verdediging de Heer
A.E.J. Modderman heden den graad van doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch
regt verkreeg, dan is er hoop op eene spoedige hervorming onzer strafwetgeving,
want dan behoeft men niet ver te zoeken naar het helder en bekwaam hoofd en de
geoefende hand, om in plaats van het fransche Code pénal met zijn aanvullingen en
wijzigingen een nieuw strafwetboek te krijgen, voor het nederlandsche volk geschikt
en voor onzen tijd geijkt.
Niet lang is Modderman dan ook ambteloos gebleven. Hij keerde na zijne promotie
in den Haag terug en legde 4 September 1863 den eed af als advocaat bij den Hoo-
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gen Raad. Maar reeds 25 Augustus van het volgend jaar pleitte hij voor het laatst
voor het provinciaal Hof van Zuid-Holland in een geschil tusschen drie inwoners
van Moordrecht en twee uit de gemeente Langerak, door den jongen advocaat den
raadsheeren voorgesteld als 3 moordrechters en 2 lange rakkers. Na afloop der
behandeling van die zaak kon de fungeerende voorzitter raadsheer Jhr. Mr. Beelaerts
van Blokland in eene korte afscheidsrede, waarin hij met grooten lof gewaagde van
de bekwaamheden van den jeugdigen geleerde, hem gelukwenschen met de eervolle
betrekking, die hem was opgedragen. Den 21sten Juli te voren toch had de
Amsterdamsche gemeenteraad hem benoemd tot Hoogleeraar in de faculteit der
rechtsgeleerdheid aan het Athenaeum Illustre.
Opende die benoeming aan Modderman eene maatschappelijke loopbaan het meest
aan zijne neigingen beantwoordende en het geschiktst voor de verdere ontwikkeling
zijner talenten, zij gaf tevens aanleiding om zijn liefsten wensch in vervulling te
brengen. Voor zijn vertrek naar Amsterdam toch werd hij in het huwelijk verbonden
met Elizabeth Anna Louise de Vos van Nederveencappel, dochter van den lateren
voorzitter van den Hoogen raad van dien naam. Wien het gegund is geweest tot
Modderman's vrienden te behooren en door hem ontvangen werd onder zijn gastvrij
dak, die brengt zich steeds met welbehagen de uren te binnen, waarin hij getuige
mocht zijn van het stil huiselijk geluk in die vriendelijke woning gesmaakt. Een
trouwe gade, een lieve moeder hunner kinderen was hem de levensgezellin, die hij
zich gekozen had. Met liefderijke zorgen hem omringend in de eerste jaren van hun
huwelijk, toen de toekomst beiden nog tegenlachte, was zij in later tijd, toen de
moeiten
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en bezwaren des levens meer en meer zijn voorhoofd rimpelden en zijne haren
vroegtijdig vergrijsden, hem een krachtige steun; een onvermoeide, trouwe zorg
eindelijk, toen de dagen van lichamelijk lijden gekomen waren en een vreeselijke
kwaal zijn nog zoo jong leven sloopte. Maar in die eerste dagen in de hoofdstad dacht
het jonge gezin nog aan geen moeiten en bezwaren. Al spande Modderman zich al
aanstonds met alle krachten in om zijn onderwijs zoo belangwekkend mogelijk te
doen zijn, om door de wijze, waarop hij op zijn colleges de resultaten van zijn studie
mededeelde, bij zijn studenten liefde voor de wetenschap te ontvonken, en al werd
dus menig uur in het stille studeervertrek doorgebracht, toch scheen in dien tijd het
zonnetje van het huiselijk geluk schier onafgebroken in de echtelijke woning; de
zware dagen, die later komen zouden, lagen nog ver in de duistere toekomst.
Den 24sten October 1864 aanvaardde de nieuwe Hoogleeraar zijn ambt met het
houden der gewone inaugurale rede. Straf geen kwaad was de titel, dien hij aan die
redevoering gaf, welke, weldra in druk uitgegeven, niet minder dan zijn dissertatie
veler aandacht trok. Er is weinig van Modderman's hand in druk verschenen; een
schrijver is hij niet geweest. Het meest wat van zijn hand ter perse is gekomen, zijn
gelegenheidsstukken. Maar telkens als hij er toe gebracht werd om het gesproken
woord door den druk meer algemeen bekend te maken, had hij ook een deel van zijn
zieleleven neêrgelegd in hetgeen de omstandigheden hem genoopt hadden te schrijven
en uit te spreken. Zoo ook thans. Hervorming onzer strafwetgeving was ook nu weder
de grondgedachte, die hem tot de keuze van zijn onderwerp had gebracht. Was het
Beccaria geweest, die een eeuw geleden den stoot had gegeven tot hervorming van
de wetenschap en de praktijk
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van het strafrecht, met de strekking om de strafwetgeving in harmonie te brengen
met de zedeleer, er bleef nog veel te doen over. Dat aan te toonen, het zou de
grondtoon vormen van zijn onderwijs. Ter kenmerking dus van den geest, welke dat
onderwijs zoude ademen, gaf hij thans zijne beschouwingen over den rechtsgrond,
het wezen en het doel der straf. Welk beginsel hem tot zijn overtuiging gebracht had,
heeft hij eigenaardig uitgedrukt in het motto, hetwelk hij neergeschreven heeft op
het titelblad van het gedrukte exemplaar zijner redevoering, dat hij, met wit papier
doorschoten, met talrijke kantteekeningen heeft verrijkt. Romeinen XII vers 21:
overwint het kwade door het goede staat daar te lezen. Dat teekent Modderman
geheel. Opheffing van den strijd, welke door de in die dagen nog gewone opvatting
van het strafrecht in het binnenste van den mensch werd in het leven geroepen,
verzoening van het strafrecht met godsdienst en zedeleer, dat was de schoone taak,
die hij zich voorstelde te volvoeren geheel in overeenstemming met zijn ideale
levensopvatting.
Er was in die dagen voor een jongen man, nog nauwelijks de maatschappij binnen
getreden, moed noodig om dat hervormend woord te doen hooren. Hij gevoelde het,
dat hij op veler tegenstand zoude stuiten. Zelf gaf hij in zijn rede aan zijn bestrijders
het woord. De rust van den staat zou in gevaar gebracht worden door de
verwezenlijking zijner theoriën. In naam der voorzichtigheid vooral zou protest
worden aangeteekend tegen zijn leer. Maar gelijk eerst de folterbank, later brandijzer
en geeselpaal waren verdwenen, zoo zou, aldus profeteerde hij, de tijd komen, waarin
ten derde male de vrees als raadsvrouw zou worden afgedankt, waarin de publieke
moraal en de private moraal met elkander zouden worden verzoend,
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waarin de straf zou ophouden een waarachtig kwaad te zijn, zonder nadeel voor de
rechtszekerheid en zonder dat men het oude strafrecht zou betreuren. Is dat eene
gissing? zoo vroeg hij. Neen, dus luidde zijn antwoord, dat is de onverbiddelijke
logica der feiten1.
Inderdaad, de tijd is gekomen, waarin Modderman's theorie, door hem zelf in ons
nationaal strafwetboek nedergelegd, door hem zelf in 's lands hoogste vergaderzalen
verdedigd, heeft gezegevierd over de woordvoerders der voorzichtigheid en over de
nog zooveel heftiger bestrijders, die de humaniteit in het strafrecht afkeurden op
grond van het geschreven woord van God.
Zal zijn voorspelling geheel in vervulling komen? Zal in Nederland het oude
strafrecht niet meer worden betreurd? ‘Wat practisch onuitvoerbaar is, is theoretisch
onjuist,’ heeft Modderman eens gezegd2. Welke uitspraak zal in ons land de praktijk
doen over Modderman's theorie? Wij meenen dat iedere wetgeving rekening moet
houden met de moreele ontwikkeling van het volk waarvoor zij dienen moet. Professor
Pfotenhauer te Bern, die in 1882 den staf brak over de in 1880 in de tweede kamer
door Modderman uitgesproken rede tot bestrijding der doodstraf3, haalt Zwitserland
aan als bewijs van de onhoudbaarheid van Modderman's leer aangaande de straf.
Moge het aan het Nederlandsche volk gegeven zijn te toonen, dat het hoog genoeg
staat om te kunnen leven onder eene strafwetgeving, doortrokken van de humane en
idealis-

1
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Mr. A.E.J. Modderman. Straf geen kwaad, bldz. 53 en 54.
Mr. A.E.J. Modderman. De Methode der wetenschap van het strafrecht, bldz. 19.
Eine Rede des Niederländischen Justizministers Modderman gehalten in der Zweiten Kammer
der Generalstaaten am 26 October 1880 gegen die Todesstrafe; gewürdigt von Dr. E.
Pfotenhauer, Professor der Rechtswissenschaft.
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tische beginselen van zijn betreurden Minister van Justitie.
Modderman's zesjarig verblijf in Amsterdam, waarin hij studenten en ambtgenooten
beide nauw aan zijn persoon wist te verbinden, was een bewijs, dat hij niet alleen
geschikt was voor het studeervertrek en den katheder, maar dat hij zich ook uitnemend
wist te bewegen op het ruime veld van het sociale leven.
Reeds in September 1864 was door zijne benoeming door de Conseil
d'administration de l'association internationale pour le progrès des sciences sociales,
tot lid van het comité ter voorbereiding der zitting van het volgend jaar, gebleken,
dat men ook reeds in het buitenland in hem den man der wetenschap waardeerde.
En ook in ons vaderland werd hij weldra benoemd in verschillende geleerde
genootschappen. Zoo nam in Juni 1865 de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden hem onder hare leden op, van welke vereeniging hij als lid
der commissie van redactie in 1872 de wet hielp herzien. De vereeniging van statistiek
in Nederland, het Historisch genootschap gevestigd te Utrecht, de Hollandsche
Maatschappij van fraaie kunsten en wetenschappen, later ook het Indisch genootschap
telden Modderman onder hunne leden. In de zoogenaamde Vrijdagsche vereeniging
te Amsterdam trad hij herhaaldelijk als spreker op ter verdediging van stellingen,
waarbij hij zich niet slechts bepaalde tot het veld van studie voor zijn professoraat
aangewezen, maar waarin vraagpunten van allerlei aard door hem in debat werden
gebracht. Eene betrekking, die hij tot Maart 1871 met voorliefde vervulde, schonk
hem in Januari 1865 zijne benoeming door den Koning tot lid der Commissie van
administratie over de gevangenissen te Amsterdam. Niet minder aangenaam was
hem zijne verkiezing tot Hoofdbestuurder der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
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Die laatste betrekking gaf hem in 1868, toen hij de 83e Algemeene vergadering der
Maatschappij presideerde, gelegenheid tot het houden eener belangrijke openingsrede,
die wellicht het eerst de oogen deed vestigen op Modderman als politiek persoon.
In die rede, waarin hij de organisatie van ‘het Nut,’ in vergelijking bracht met den
regeeringsvorm onzer oude republiek, was het vooral zijne herinnering aan wat de
Maatschappij tot vestiging en ontwikkeling van het nationaal onderwijs had gedaan,
hetgeen velen in den lande gunstig voor hem stemde en hem deed rangschikken onder
de gelederen der partij, die volksontwikkeling door de volkschool in haar banier had
geschreven. Opmerkelijk is het, hoe reeds bij die gelegenheid door Modderman een
woord werd gesproken geheel in overeenstemming met zijn later in Nederland
spreekwoordelijk geworden: ‘herziet uzelve.’ ‘Zeker, de bondgenootschappelijke
regeeringsvorm onzer republiek,’ zoo sprak hij ongeveer, ‘ik zal ze niet in
bescherming nemen. Doch wetsartikelen en regeeringsvormen hebben voor de
volkeren slechts eene betrekkelijke waarde; indien volken ongelukkig worden, indien
staten te niet gaan, het is niet omdat de wetten, maar omdat menschen ziek zijn’1.
‘Wilt ge uwe wetten herzien, ik ben van wetsherziening niet afkeerig,’ zoo sprak hij
later, toen de ondervinding van nog een tiental jaren over hem was heengegaan,
‘maar tot diegenen, die meenen dat men door herziening van wetten alleen zedelijke
of maatschappelijke kwalen genezen kan, tot hen zeg ik: herziet uzelve’2. Men heeft
over dat woord, toen het werd gesproken de schouders opgehaald en er om gelachen.
En toch het is sedert honderdvoud

1
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Mr. A.E.J. Modderman. Toespraak ter opening van de 83ste Algemeene vergadering der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen blz. 6.
Handel. van de 2e Kamer der Staten-Gener. 1880-1881. blz. 630.
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herhaald in woord en geschrift en heeft men het gevoeld dat het geweest is een ernstig
woord, gesproken door een ernstig man, onder den indruk van den ernst der tijden.
Zij het in Nederland niet te vergeefs gezegd!
Een meer direct aandeel aan de bespreking van de politieke vraagstukken van den
dag had Modderman reeds genomen, toen hij in 1868 voorzitter van de Afdeeling
Amsterdam van het Anti-dagbladzegelverbond en lid van de Commissie van bestuur
der Amsterdamsche Kiesvereeniging Burgerplicht was geworden.
De Amsterdamsche Subcommissie voor de oprichting van een gedenkteeken tot
blijvende herinnering aan den slag te Heiligerlee, had voornamelijk aan zijn initiatief
en aan zijne bemoeiingen haar optreden te danken.
Ook de zorg voor de materieele belangen der stad zijner inwoning nam hij, voor
zoover zijne vele werkzaamheden hem den tijd lieten, gaarne op zich. Zijne benoeming
door den Amsterdamschen gemeenteraad tot lid van de in 1865 geconstitueerde
Gezondheidscommissie en van het bestuur der vereeniging tot verbetering van de
Kleinkinderbewaarplaatsen te Amsterdam gaven hem daartoe ruimschoots de
gelegenheid. Ook in ruimer kring trachtte hij zich nuttig te maken door zijn steun te
verleenen bij de oprichting der vereeniging in het belang der Weezenverpleging en
bij de bijeenroeping in April 1870 van eene vergadering van weesvoogden van alle
richtingen en uit alle deelen des lands, ter voorbereiding van het onderzoek naar de
beste wijze van verpleging van ouderlooze kinderen.
Zoo was Modderman's verblijf in Amsterdam het tooneel geweest van veelzijdige
werkzaamheid, toen hij in November 1870 door den Koning benoemd werd tot
Hoogleeraar in de rechtsgeleerde faculteit te Leiden, ter ver-
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vanging van professor J. de Wal, wien op zijn verzoek met ingang van 1 Januari
1871 een eervol emeritaat was verleend. Dat hij gehoor gaf aan deze roepstem, die
onder zeer vleiende bewoordingen door curatoren der Leidsche Hoogeschool ter
zijner kennis werd gebracht, sprak wel van zelf, hoezeer hij zich ook gehecht gevoelde
aan het Athenaeum te Amsterdam en hoe noode hij zijnen ambtgenooten en zijnen
leerlingen daar een vaartwel toeriep.
Hoe eervol deze benoeming reeds was, kort te voren was hem nog eene andere
onderscheiding te beurt gevallen, die hem in staat stelde reeds aanvankelijk te voldoen
aan het levensdoel, dat hij zich reeds als student te Leiden had voor oogen gesteld.
Het was op voordracht van den minister van Justitie van Lilaar, dat het den Koning
behaagde, den 28sten September 1870 eene Staats-Commissie in te stellen voor de
samenstelling van een Wetboek van Strafrecht, aan welke Commissie werd
opgedragen tot dat einde aan den Koning de noodige voorstellen te doen in den vorm
van wetten met de daarbij behoorende memorie van toelichting. Met de heeren Mr.
J. de Wal, Hoogleeraar te Leiden, Mr. W.F.G.L. Francois, raadsheer in het provinciaal
gerechtshof in Zuid-Holland, Mr. A.A. de Pinto, referendaris bij het Departement
van Justitie en Mr. S. Pols, Advocaat bij den Hoogen Raad te 's-Gravenhage, werd
Modderman tot lid dier Commissie benoemd. Zij schonk den jeugdigen geleerde de
gelegenheid om onder mannen van de praktijk en van langdurige ervaring te getuigen
van die denkbeelden, welke, ingegeven door het vuur van zijn jeudig idealisme, hem
ook na voortgezette studie dierbaar waren gebleven en deel waren geworden van
heel zijn bestaan. Het is bekend met hoeveel toewijding en talent hij zich van die
taak heeft gekweten.
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Den 18den Maart 1871 aanvaardde de nieuwe Leidsche Hoogleeraar zijn ambt met
het uitspreken eener redevoering ‘Over de methode der wetenschap van het Strafrecht’.
Op een breed veld van studie vestigde hij den blik zijner leerlingen, doch hij deed
dit op eene wijze die niet afschrikte van den arbeid, welke ondernomen moest worden,
maar die den lust daartoe ontvonkte en aanmoedigde. Zijn leerlingen te doordringen
van zijn geest, hen te bezielen met die warme liefde voor het ware en goede, voor
het goddelijke, welke hij zelf koesterde voor zijn idealen, daaraan trachtte hij zijn
betrekking dienstbaar te maken. Een zijner bekwaamste leerlingen heeft Modderman's
werkzaamheid als Hoogleeraar, kort na diens overlijden, met meesterlijke hand
geschetst. ‘Het professoraat’, zegt deze, ‘was hem in de eerste plaats een apostolaat
in den dienst dier ideeën van recht en menschelijkheid, die hij lief had met geheel
zijn ziel’.1 Wat Modderman aan zijn studenten gaf was hetzelfde, wat hij later als
minister neerlag in zijn wetgevenden arbeid, het was zijn eigen zieleleven, het waren
de aspiratieën van zijn in een hoogste Eenheid en in een hoogste Liefde innig
geloovend gemoed.
Evenmin als te Amsterdam sloot Modderman zich te Leiden op in zijn
studeervertrek. In den gezelligen, huiselijken kring genoot hij gaarne van den omgang
met zijn oude en nieuwere vrienden, en ook daar buiten bleef hij zich gaarne
beschikbaar stellen, hetzij nuttige werkzaamheden hem riepen, hetzij voor het besturen
van aan het genoegen des levens gewijde vereenigingen of waar een feest moest
worden georganiseerd.
Zoo vereenigde hij zich in Mei 1871 met eenige andere

1

A.E.J. Modderman. In piam memoriam. Door Prof. W. van der Vlugt. De Gids, van 1885
IV bladz. 123.
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wetenschappelijke mannen, op uitnoodiging des Konings tot eene nationale Commissie
ter bevordering in Nederland van de belangen van het internationaal Congres, tot
bespreking der belangrijkste vragen, in verband staande met de bestraffing en
voorkoming van misdrijven, hetwelk op initiatief der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, te Londen zoude worden gehouden. In 1874 was hij lid van het
feestcomité tot viering van het 25 jarig jubileum van den Koning en van het feest tot
herdenking van Leidens ontzet. Achtereenvolgens werd hij lid van het bestuur van
het Departement Leiden der Maatschappij van Toonkunst en Voorzitter van het
bestuur der Societeit Amicitia, terwijl hij in 1879 bij herstemming als kandidaat der
antirevolutionairen en katholieken, ofschoon hij bedankt had, tot lid van den
gemeenteraad werd benoemd. Hij nam die benoeming niet aan omdat hij niet
uitsluitend van die zijde wilde worden gekozen.
Het waren aangename jaren, die Modderman met zijn gezin in Leiden doorbracht.
Rustig en kalm ging zijn leven voorbij. Geacht door zijn ambtgenooten, bemind door
zijn leerlingen, geëerd door allen op wier instemming hij prijs stelde, stond de zon
zijns levens daar op haar middaghoogte. Wat moet hij zich gelukkig gevoeld hebben,
toen hij den 8sten Februari van het jaar 1879 op den 304den jaardag der Leidsche
Hoogeschool als gastheer aan den feestdisch, behalve zijne ambtgenooten, velen
zijner liefste vrienden had vereenigd, die alle om strijd hem den hoogsten lof
toezwaaiden voor de feestrede, waarmede hij des morgens als Rector Magnificus
was opgetreden. ‘De eenheid der wetenschap en het recht van het ideaal,’ aldus had
hij die toespraak betiteld. Meer dan van een gewone rectorale rede was de beteekenis
van dit door den Hoogleeraar in het strafrecht gesproken woord. Niet enkel
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omdat Modderman in die rede toonde zich tehuis te gevoelen op ieder gebied van
het groote rijk der wetenschap; niet alleen omdat hij op dien dag den velen
hooggeleerden, die hem aandachtig aanhoorden, uit eenzette, hoe geen der
verschillende, door ieder hunner beoefende vakken, voor hem gemist kon worden
op den weg, die hem voerde tot zijn ideaal; niet omdat hij dat deed in zoo
meesterlijken vorm, dat wie zijne rede bespreekt, nauwelijks den lust bedwingen
kan, door aanhalingen bewijzen daarvoor bij te brengen; maar omdat die rede als het
ware de kroon zette op het werk, door Modderman jaren geleden aangevangen,
daarom is zij van zoo ongewone beteekenis. Het was alsof de geleerde gevoelde, dat
hij binnen kort uit het studeervertrek zoude worden geroepen tot het werkdadige
leven en dat de Hoogleeraar nog een laatste woord moest spreken, alvorens den
katheder te verlaten om te gaan zitting nemen in den raad der bewindslieden. Voor
de derde maal werd thans Modderman geroepen om ex cathedra te spreken, niet tot
zijn leerlingen alleen, maar tot het groote publiek. De eerste maal bij de aanvaarding
van zijn betrekking te Amsterdam, daarna toen hij te Leiden als Hoogleeraar optrad,
nu bij het begin zijne rectorale waardigheid. Een onmiskenbaar verband bestaat er
tusschen die drie redevoeringen. Niet oneigenaardig heeft men ze vergeleken bij de
werken der Grieksche treurspeldichters en ze te zamen genoemd eene criminalistische
trilogie.1 Humaniseering van het strafrecht, dat was, om zijne eigen woorden te
gebruiken, het levensdoel, dat Modderman zich had gekozen. In zijne dissertatie had
hij dat doel reeds omschreven. Bij zijn komst te Amsterdam had hij de theorie
uiteengezet,
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waarnaar het strafrecht zich volgens hem moest ontwikkelen. De Staat, straffende,
hebbe niet zoo zeer het oog op het misdrijf zelf, als wel op den zedelijken toestand
die door het misdrijf kenbaar wordt. Bij het uitwerken der roeping van den rechtsstaat,
worde de man, die gestraft moet worden, niet buitengesloten uit den kring van het
recht. De straf zelve alzoo een leed, maar geen kwaad, dat was in hoofdzaak de door
Modderman ontwikkelde strafrechtstheorie. Verkondigde die theorie, gebouwd op
de natuur en de bestemming van den mensch alzoo één hoogste rechtsbeginsel,
verheven boven tijd en plaats, onafhankelijk tot op zekere hoogte van de keuze der
straffen, die zich richt naar de moreele ontwikkeling der menschen, een eeuwige wet
dus, een lex aeterna, dan is de methode der wetenschap van het strafrecht als vanzelf
in de eerste plaats eene wijsgeerige. Maar aangezien die wetenschap de studie van
den mensch en van de maatschappij beide in de wisselingen der geschiedenis, als
haar wegwijzer, noodig heeft, daarom is hare methode tevens ook eene historische.
Dat uiteen te zetten had Modderman zich ten doel gesteld, toen hij als Hoogleeraar
te Leiden optrad.
Thans, nu hij zoovele jaren achtereen volgens die methode zijn onderwijs had
ingericht en het ideaal, dat hij zich daarbij had voorgesteld, hem steeds duidelijker
voor den geest was gekomen en meer en meer in zijn geheele natuur was opgenomen,
nu teekende hij in zijn laatste academische toespraak dat ideaal als niet uitsluitend
eigendom van den criminalist alleen, maar als een, dat door alle wetenschappen
gepredikt, door alle ernstige beoefenaren der wetenschap wordt nagestreefd, het
ideaal, dat zijn grond vindt in de erkenning van één Hoogste Macht, tevens één
Hoogste Liefde tot wie, om
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met Modderman te spreken ‘alle wetenschap, zelfs den criminalist, terugvoert.’
Die rectorale oratie was als het ware Modderman's afscheidsrede van de Academie.
Reeds in 1876 was de Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboek
van Strafrecht met haren arbeid gereed gekomen. In April van dat jaar werd zij door
den Koning ontbonden, onder betuiging van Zijner Majesteits bijzonderen dank en
hooge tevredenheid. Twee jaren lang had haar werk gerust in het archief van het
ministerie van Justitie, toen in het najaar van 1878 het Ministerie Kappeyne optrad,
waarin aan Mr. H.J. Smidt de portefeuille van Justitie ten deel viel. Sedert de
ontbinding der Staatscommissie had men de meening hooren verkondigen, dat haar
werk, van hoe groote wetenschappelijke waarde ook, toch nooit eenig resultaat zoude
kunnen opleveren, omdat het ondenkbaar was, dat de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, met hare omslachtige wijze van werken, een nieuw Wetboek van
Strafrecht in het staatsblad zoude kunnen brengen. Mr. Smidt echter had den moed
om aan het onmogelijk gewaande te gelooven en het resultaat van den arbeid der
staatscommissie, hier en daar volgens zijne inzichten gewijzigd, als wetsontwerp bij
de Tweede Kamer in te dienen. Doch, het is bekend, hij mocht de voldoening niet
smaken het ook in de Staten-Generaal te verdedigen. Reeds in den zomer van 1879
trad het liberale kabinet Kappeyne af, om plaats te maken voor een cabinet d'affaires
onder leiding van Mr. van Lynden van Sandenburg. Modderman bracht de dagen,
die de vorming van dat kabinet voorafgingen met zijn gezin door in het schoone
graafschap Zutphen onder de zware eikenboomen van het stille Ruurlo. Weini vond
hij er de rust, die hij er in de zomervacantie
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na ingespannen studie, was gaan zoeken. Het waren dagen van strijd, die hij daar
met de zijnen doorleefde. Mr. van Lynden bood hem de portefeuille van Justitie in
zijne Ministerie aan. Zou hij zich blijven wijden aan de studie alleen en ook thans,
zooals reeds vroeger was geschied, een weigerend antwoord geven op het dringend
verzoek dat tot hem kwam? Of zou hij kalmte en rust vaarwel zeggen, zijn leerlingen
en ambtgenooten, aan wie hij zich nauw verbonden gevoelde, verlaten, de toga
afleggen, om op een inderdaad weinig verkwikkelijk moment in ons politiek leven
zich te steken in den ministersrok, en aan de groene tafel plaats te nemen naast
mannen, met wie hij zich allerminst homogeen gevoelde? De beslissing was niet
gemakkelijk. Toch, wie er zich toen over mocht verwonderd hebben, dat hij het
laatste koos, zeker niet wie met aandacht Modderman's studieleven had nagegaan
en aldus een dieperen blik had geslagen in zijn innerlijk zieleleven. Of de
aantrekkelijkheid van het gezag bij het nemen van zijn besluit gewicht in de schaal
heeft gelegd, doet er weinig toe. Zeker is het, dat hij begreep, dat het juist nu hem
wellicht gegeven zou zijn, om als Minister van Justitie tot stand te brengen, wat hem
reeds als jongeling als noodig en nuttig voor zijn vaderland had toegeschenen en
waarvoor hij als man had gearbeid met al de talenten, die hem geschonken waren:
de hervorming onzer strafwetgeving. Mogt hij, nu zij hem als in den schoot werd
gelegd, de gelegenheid voorbij laten gaan, om de kroon te zetten op de ernstige studie,
die de aspiratiën zijner jongelingsjaren tot een diep gewortelde, mannelijke overtuiging
had doen rijpen? Mocht hij op nieuw weigeren als minister deel te gaan nemen aan
het bestuur van 's lands zaken, hij, die zich een ideaal levensdoel had voorge-
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steld en die nu, met dit doel voor oogen, kon gaan werken in het belang van zijn land
en van zijn volk? Het was nog maar weinige maanden geleden, dat hij als zijne
meening verkondigd had, dat alle kwalen, alle onvolkomenheden, die in de
maatschappij gevonden worden, hetzij van zedelijken, hetzij van intellectueelen,
hetzij van stoffelijken aard, dat die alle, zonder eenige uitzondering eene plaats
bekleeden onder de oorzaken der misdrijven.1 Mocht hij weigeren als bewindsman
op te treden, nu hij niet alleen Nederland een nieuw strafwetboek kon geven, van
zijn geest doortrokken, maar nu hij ook tevens de hand aan het werk zoude kunnen
slaan om naar zijn beste weten die onvolkomenheden weg te nemen of te verbeteren?
Zulke gedachten zullen het geweest zijn, die hem daar te Ruurlo bezig hielden en
er hem toe gebracht hebben de aangeboden portefeuille te aanvaarden. Den 18den
Augustus volgde zijne benoeming tot Minister van Justitie. Hij had zich aanvankelijk
voorgesteld slechts betrekkelijk korten tijd als minister werkzaam te blijven. Zoodra
het werk, dat hij zich voorgesteld had te verrichten, zou zijn afgeloopen, wenschte
hij zijn academisch onderwijs weder te hervatten. Daarom werd hem bij besluit des
Konings van 6 September 1879 verlof verleend als Hoogleeraar gedurende den tijd,
waarin hij de betrekking van minister zoude bekleeden. Natuurlijk zoude hij in dien
tijd geen traktement als professor genieten. Het bleek alras dat deze regeling op
groote bezwaren stuitte. Den 20sten October daaraanvolgende werd hem op zijn
verzoek eervol ontslag verleend als Hoogleeraar.
Het gelukkigst tijdperk van Modderman's leven is daar-
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mede afgesloten. Hoe rijk aan succes zijn ministerieel leven vooral in den beginne
ook kan genoemd worden, hoeveel bewijzen van instemming, van bewondering zelfs,
die hem waarlijk niet onverschillig waren, hij in dien tijd van verschillende kanten
mocht ontvangen, hij was eene te impressionnabele persoonlijkheid, dan dat het
politieke leven hem niet voortdurend moeite, strijd en verdriet van allerlei aard moest
berokkenen. Niet zonder bezorgdheid merkten de zijnen het op, hoe reeds zeer spoedig
na zijn optreden als Minister de zorg rimpels groefde in het tot dusverre gladde
voorhoofd en hoe hij snel vergrijsde onder de moeiten en bezwaren aan zijne
betrekking verbonden. Wij zeiden het reeds, het was geen welaangename tijd, waarin
zijn politiek leven een aanvang nam. Het kabinet dat optrad, geboren uit den drang
der omstandigheden gelijk werd gezegd, zamengesteld uit mannen van allerlei richting,
kon natuurlijk niet rekenen op de onverdeelde sympathie van eenige partij of groep
in de vertegenwoordiging. Al waren er vele leden der liberale partij, die hun
aanvankelijk vertrouwen in het ministerie uitspraken juist op grond, dat de beide
Hoogleeraren Modderman en Vissering er zitting in hadden genomen, het is bekend,
dat niet weinig leden dierzelfde partij het juist dien beiden mannen niet vergeven
konden, dat zij den formeerder van het kabinet de behulpzame hand geboden hadden
bij de vervanging van het ministerie Kappeyne. Reeds de eerste ontmoeting van
Kabinet en Kamer was verre van vriendschappelijk. Op het ontvankelijk en tot op
zekere hoogte nog zoo naief gemoed van Modderman maakte die eerste ondervinding,
die hij van het politieke en parlementaire leven opdeed, reeds een pijnlijken indruk.
Hij had zich dat zoo niet voorgesteld. Hij had, nu de langdurige crisis eindelijk was
opgelost, op
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welwillendheid, althans van zijne partij, gerekend. In plaats daarvan werd het hem
duidelijk gemaakt, dat hij veler tegenstand te verwachten had. Dat ontnam hem reeds
dadelijk eene illusie. Trouwens zoo is het zijn geheele ministerieele leven door steeds
gegaan. Hij begon altijd zich de menschen voor te stellen, zooals hij die zich het
liefst had gewenscht. Kwaad denken of veronderstellen kon hij niet. En als nu het
werkelijk leven hem telkens weêr zijn illusiën aangaande veel en velen ontroofde,
dan bezorgde hem dat zielepijn. Hij nam zijn hooge en belangrijke betrekking waar
met al de toewijding van een waarlijk ernstig man. Dag noch nacht gaf hij zich rust.
Weinige uren bleven er over, waarin hij zich aan zijn gezin kon wijden. Met angstige
bezorgdheid zag zijne echtgenoote het aan, hoe hij zich vaak zelfs geen tijd gunde
voor het middagmaal en hoe hij na aanhoudend ingespannen debat over belangrijke
wetsontwerpen tot laat in den nacht zich weer gereed maakte voor den volgenden
dag. Maar hoezeer de drukte, gevolg van het met nauwgezetheid volbrengen van zijn
arbeid hem vaak mocht aftobben, niets was er wat steeds zoozeer zijn gemoedsleven
aangreep als onaangename ondervindingen bij zijn aanraking met de menschenwereld.
Hij trok het zich aan, hetzij men hem niet of verkeerd begreep, of met onwil
behandelde, hetzij zijn idealistische levensbeschouwing zich kruiste met meer nuchtere
opvattingen of in botsing kwam met de realistische stroomingen van onzen tijd. En
daartoe heeft hij in den tijd, waarin hij zetelde in het nieuw gebouwde Ministerie
van Justitie, gelegenheid te over gehad. Want aan het beginsel, dat tot dusver het
richtsnoer van zijn leven was geweest is hij getrouw gebleven, ook als minister.
Gebeurt het niet zelden, dat mannen, die hun denkbeelden in geschriften
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hebben nedergelegd, als zij geroepen worden om in de praklijk op te treden, het best
bestreden worden met hun eigen vroeger geschreven woord, met Modderman niet
alzoo. De Hoogleeraar en de Minister zijn dezelfde persoon gebleven. De laatste is
in woord of daad nooit ontrouw geworden aan het ideaal dat de eerste zich had gesteld
en dat zijn uitdrukking vond in het motto dat hij boven zijn laatst te Leiden gehouden
feestrede liet drukken:
Was ist denn Recht und was ist Unrecht? Was?
Die Liebe ist das Recht, das Unrecht ist der Hasz.

Getrouwheid aan zijn levensbeginsel, zelfs zijn grootste tegenstanders, die soms met
een kwalijk verborgen glimlach over dezen onpraktischen dweeper de schouders
ophaalden, zullen hem die niet kunnen ontzeggen. Zij is juist de oorzaak geweest
van de oppositie, die hij zoo vaak door zijn woorden en zijn in wetsvoorstellen
belichaamde denkbeelden in de Vertegenwoordiging heeft opgewekt. Maar ook
daarom had hij, als b.v. bij de Drankwet, te meer recht om zich over de inconsequentie
te bedroeven van anderen, die vroeger bij de bespreking van volksondeugden en de
middelen om die te bestrijden wel aan zijne zijde hadden gestaan, maar die zich
terugtrokken, nu het er op aan kwam van het woord een daad te maken.
Dat hij zelf daartegen niet opzag, heeft hij al spoedig na zijn optreden bewezen.
In de tweede helft van Augustus Minister geworden, kon hem alreeds in October
daaraanvolgende van verschillende kanten worden dank gezegd ‘voor de afschaffing
der barbaarsche folteringen bij de marine-executiën.’ Zijn drankwet, zijn ontwerpen
van wet tot regeling der tucht op de koopvaardijschepen, van den kinderarbeid en
tot bescherming van nuttige dieren zijn
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spoedig daarop gevolgd. Men moge over die wetten, over zijn bestrijding van het
duivenschieten, zijne behandeling der eedsquaestie, over het initiatief dat hij nam
om den zoogenaamden handel in blanke slavinnen tegen te gaan, denken gelijk men
wil, men zal altijd moeten erkennen dat Modderman bij dat alles zich zelf is gebleven,
dat Modderman de Minister, wat zijn beginselen betrof, nog dezelfde Modderman
was, die in 1863 de Academie van Leiden verliet. Dat hij het was, die eindelijk eene
nieuwe wettelijke regeling van het auteursrecht tot stand bracht, en het wetsontwerp,
reeds in 1877 ingediend, tot wet wist te doen verheffen, mag hier allerminst worden
vergeten. Maar zijn standaardwerk, waardoor zijn naam voor goed verbonden blijft
aan de geschiedenis der ontwikkeling van zijn vaderland, is het Wetboek van
Strafrecht, dat na eene verdediging, waaraan zelfs de oppositie haar lof niet heeft
onthouden, onder zijn Ministerie in het Staatsblad is geplaatst. De politiek heeft hem
de gelegenheid benomen het Strafwetboek zelf in te voeren. Doch toen hij zijn
departement aan zijn opvolger overdroeg, waren schier alle wetsontwerpen die voor
de invoering noodig waren, door hem reeds in gereedheid gebracht.
Eene levensbeschrijving in de annalen der Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde is de plaats niet voor politieke beschouwingen. Ook Modderman's
politieke leven blijve dus verder hier onbesproken. Trouwens een geheel afzonderlijke
behandeling zou daarvoor noodig zijn, waardoor de perken aan dit levensbericht
gesteld verre zouden worden overschreden. Modderman's politieke persoonlijkheid
is zoo innig verbonden met den eigenaardigen tijd waarin wij leven, dat hij niet te
beoordeelen is zonder in beschouwing te treden over dien tijd zelven, waarin de vraag
aangaande het belang van het religieus element

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

85
voor de ontwikkeling onzer maatschappij zulk eene groote beteekenis heeft.
Dit is zeker, dat zeer velen in ons land daarom Modderman het meest hebben
geacht en liefgehad, omdat hij als vrijzinnig bewindsman den moed heeft gehad om
het recht van het ideaal, dat is het recht van den godsdienst te bepleiten ook aan de
groene tafel op het Binnenhof. De sympathie en de waardeering die hij daardoor van
verschillende zijden ondervond, en waarvoor niemand dankbaarder kon zijn dan hij,
vergoedde hem menige bittere ervaring in de laatste jaren zijns levens. Het
geeerbiedigd Hoofd van den Staat ging voor in de erkenning der verdiensten van den
Minister van Justitie. Was hij in Februari 1880 benoemd tot ridder van den
Nederlandschen Leeuw, na de aanneming van het Wetboek van Strafrecht volgde in
Maart 1881 zijne benoeming tot Commandeur in die orde. En nauw had hij tengevolge
der aftreding van het geheele kabinet in April 1883 zijne portefeuille weder ter
beschikking des Konings gesteld, of den 29sten van diezelfde maand benoemde Z.M.
hem tot Minister van Staat, met welke hooge onderscheiding hij 's Konings
persoonlijke gelukwenschen per telegraaf ontving. Bovendien was hem zijne
benoeming in October 1881 tot regent der Koninklijke School te Apeldoorn reeds
een bewijs geweest van 's Konings bijzondere sympathie.
In April 1881 werd hij benoemd tot gewoon lid van de afdeeling voor de taal-,
letter-, geschiedkundige en wijsgeerige wetenschappen der Koninklijke Academie
te Amsterdam; voor eene benoeming van Commissaris der Nederlandsche
Rijnspoorweg-maatschappij bedankte hij reeds vroeger, omdat hij begreep dat die
betrekking niet wel te vereenigen was met die van Hoofd van het Departement van
Justitie.
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Talrijk waren de betuigingen van instemming, die hij uit alle oorden des lands ontving
na de totstandkoming der drankwet. Het eerelidmaatschap van den Volksbond,
vereeniging tegen drankmisbruik, werd dankbaar door hem aanvaard, evenals een
tastbaar bewijs van hulde, hetwelk de vereeniging tot bescherming van dieren hem
aanbood na de verdediging der zoogenaamde vogelenwet. Onbescheiden zou het zijn
de talrijke meer intieme betuigingen van achting en waardeering hier te vermelden,
die hem door mannen van gezag en naam werden toegezonden. Zij waren hem zoovele
zonnestralen op zijn levenspad. Want het was Modderman verre van onverschillig
hoe men over hem dacht, hoe men hem beoordeelde en of men hem begreep. Voor
lof of blaam was hij niet ongevoelig. Hij had behoefte aan instemming en sympathie
en hij was niet gewoon dit achter eene voorname voorgewende onverschilligheid te
verbergen. Dat er niet weinigen waren, die na het aftreden van het ministerie van
Lynden, Modderman gaarne met de vorming van een nieuw Kabinet hadden belast
gezien, het was hem een niet onwelkom teeken, dat de wijze waarop de regeeringstaak
door hem was opgevat, bij velen instemming had gevonden.
Doch helaas, wat hij zich zelf ook van de toekomst mag hebben voorgesteld, ze
hield voor hem een lot verborgen, waarop niemand, zelfs van zijne naaste betrekkingen
was voorbereid.
In April 1883 als minister afgetreden, nam hij in Juni daarop de benoeming aan
tot Curator van het Gymnasium in den Haag, daarmede toonende dat hij zich gaarne
weder voor het openbare leven beschikbaar stelde. In het begin van den zomer vertrok
hij voor de gezondheid zijner echtgenoote met een gedeelte van zijn gezin naar Wies-
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baden. Kort na zijn komst aldaar openbaarde zich de vreeselijke ziekte, die na een
lang en zwaar lijden eindelijk zijn jong leven zou sloopen. Al spoedig kwamen
aangaande zijn toestand onrustbarende berichten naar het vaderland over, die maar
al te waar bleken te zijn, toen men vernam dat na herhaalde operatiën van den
beroemden von Langenbeck, zijn ziekte zich telkens met vernieuwde hevigheid
openbaarde. Maanden lang werd bij herhaling het ergste gevreesd, tot eindelijk het
nieuwe jaar beterschap scheen te brengen en de hoop op herstel weer begon te
herleven. Ik herinner mij hoe ik in Februari 1884 hem en de zijnen te Wiesbaden
bezocht en hoe gelukkig ik hen allen daar vond, in de overtuiging dat het ergste was
geleden en dat geheel herstel spoedig volgen zou. Vol moed om weldra weer aan het
werk te gaan, in de hoop dat binnen niet al te langen tijd wellicht de gelegenheid
zich voor hem zou opdoen om weder in eene aan zijne positie passende betrekking
te worden geplaatst, keerde hij kort daarna in het vaderland terug. Blijde werd hij
verwelkomd door allen, die er zich oprecht in verheugden, dat zijn kostbaar leven
voor het land was gespaard. Helaas de vreugde was van korten duur. Zijn gezondheid
bleef wankelend. Kort na zijn terugkomst, in het begin van April werd hem door
Curatoren der Hoogeschool te Groningen dringend verzocht het professoraat in de
rechten aldaar in de plaats van den overleden Hoogleeraar Gratama te aanvaarden.
Hoewel het verzoek zeer ernstig door hem werd in overweging genomen, eindigde
hij toch met het van de hand te wijzen. Het gevoel, dat de oude kracht nog niet was
teruggekeerd, was zeker een der hoofdredenen, die hem tot dit besluit brachten.
Evenzoo werd hem later door zijn geneesheeren ten sterkste afgeraden een aangeboden
candidatuur voor de tweede Kamer te aanvaar-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

88
den. Gedurende den zomer was zijn toestand weer minder goed geworden. Het was
op nieuw voor hem noodig gebleken zich onder chirurgicale behandeling te stellen.
Zelf echter steeds vol hoop, dat zijn ziekte slechts van voorbijgaanden aard zoude
wezen, vormde hij allerlei plannen voor de toekomst, niets liever verlangend, dan
zich weder aan 's lands dienst te wijden. In het begin van het volgend jaar scheen die
wensch vervuld te zullen worden. Den 29sten Mei 1885 werd hij tot lid van den Hoogen
Raad benoemd. Het is hem echter niet gegeven geweest als zoodanig zitting te nemen.
Terwijl bijzondere omstandigheden vertraging brachten in zijn eedsaflegging, werden
zijn krachten minder. Toch begaf hij zich nog in Juni naar Leiden ter bijwoning der
academie-feesten en beantwoordde er als voorzitter der algemeene reunie-commissie
de toespraak, waarmeê de rector van het studentencorps de reunisten had begroet.
In den Haag teruggekeerd gevoelde hij zich vermoeid en afgemat. Toch dacht zelfs
zijn medicus naar het schijnt nog niet aan gevaar voor zijn leven. Men hoopte dat
een badkuur te Oeynhausen in Westphalen hem zijn gezondheid zoude kunnen
hergeven. Zijn verblijf daarheen was reeds vastgesteld, toen in het begin van Augustus
zijn toestand plotseling zoozeer verergerde, dat een overhaaste terugkeer zijner
echtgenoote, voor herstel van eigen gezondheid naar het buitenland vertrokken,
noodig was. Alle hoop op zijn behoud was vervlogen. Na een zeer smartelijk maar
met het meeste geduld gedragen lijden blies Modderman aan den avond van den 7den
Augustus 1885 den laatsten adem uit. De slag trof nog zóó onverwacht, dat velen
zijner liefste vrienden, die toevallig in het buitenland waren, aan zijne groeve werden
gemist. Alleen Modderman's opvolger, Baron du Tour van Bellinchave hield er eene
lijkrede

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

89
waarin hij met groote pieteit zijne verdiensten vooral als Minister van Justitie schetste.
Maar al is er het woord niet gehoord van vrienden, die het diep betreurden, dat zij
niet in de gelegenheid waren, den overledene een laatste hulde te bewijzen, dat men
het geheel het land door gevoelde, welk een verlies Nederland door Modderman's
dood had geleden, daarvan getuigde de oprechte waardeering, waarmede in schier
alle bladen van iedere richting de overledene als mensch, als geleerde, als staatsman
werd herdacht. Het spreekt van zelf, dat bij dat in memoriam verschillende accoorden
werden aangeslagen. De overledene had in ons land, waar, bij de groepeering der
verschillende politieke partijen, niet het minst bij de zamenstelling der liberale partij,
veel te weinig rekening is gehouden met verschillende vrij uiteenloopende
geestesrichtingen, eene zoo eigenaardige positie ingenomen, dat het bij de
beoordeeling van zijn persoon duidelijk wordt, hoe hij bij meer dan ééne gelegenheid
geen der bestaande partijen had bevredigd. Wellicht zoude hij, ware hem een langer
leven vergund geweest, het middenpunt geworden zijn van hen, die, zich met hart
en ziel aan de vooruitstrevende richting van onzen tijd aansluitend, daarbij tevens
protest aanteekenen tegen de realistische en materieele opvattingen, die eveneens
onzen tijd kenmerken. Maar hoe verschillend men ook dacht over zijn godsdienstige
richting en over den grooten invloed daarvan op zijn politiek leven, hetzij men
instemde met de merkwaardige geloofsbelijdenis, die hij in de zitting der 2de Kamer
van 9 December 1880 had afgelegd aangaande den toestand onzer maatschappij en
de middelen om de gevaren, die haar bedreigen te ontgaan, hetzij neen zijn idealisme
onpraktisch noemde, of hem gebrek aan waar geloof verweet, hierin waren allen het
eens, dat
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met Modderman's dood een man was weggenomen, die voor Nederland niet te
vergeefs had geleefd en dat er een machtige persoonlijkheid was heen gegaan, die
zijn kracht had geput in geloof, in zijn onwrikbaar geloof in het goede, dat is in het
Goddelijke.
d e C l o e s e , Augustus 1887. Mr. C.J. SICKESZ.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

91

Bijlage. LIJST VAN MODDERMAN'S GESCHRIFTEN.
1.

Leidsche Studentenalmanak 1860 bevat
twee stukjes van Modderman's hand:
Een miskend weldoener der Menschheid.
Kruiwagens.

2.

De hervorming onzer strafwetgeving.
Kritische beschouwing der
wet van 29 Juni 1854 St. bl. n0 102,
houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld.
Eerste gedeelte. Academisch proefschrift. 's-Gravenhage W.P.
van Stockum 1863.

3.

Straf geen kwaad. Redevoering bij de
aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Rechtsgeleerdheid aan
het Athenaeum Illustre
te Amsterdam den 24sten October 1864
uitgesproken door Mr. A.
E.J. Modderman. Amsterdam, Frederik
Muller 1864.

4.

Gids van Augustus 1864 pag. 328.
Politiek overzicht.

5.

Toespraak tot opening van de 83ste
Algemeene Vergadering der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op
Dinsdag 11 Augustus 1868,
opgenomen in de Handelingen der
Maatschappij.

6.

Het openbaar Ministerie bij den Hoogen
Raad en het recht van
verdediging in cassatie door Mr. A.E.J.
Modderman, Hoogleeraar
te Amsterdam. Themis 1ste stuk, Maart
1870.
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7.

De Methode der wetenschap van het
strafrecht. Redevoering bij
de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt
in de Rechtgeleerdheid
aan de Hoogeschool te Leiden den 18den
Maart 1871 uitgesproken door Mr. A.E.J. Modderman.
Leiden S.C. van Doesburgh. 1871.
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8.

Juridische Spectator van 1 Mei 1875.
Artikel door Modderman
geschreven met prof. Goudsmit over art.
250 Wetboek van Strafvordering.

9.

De Rechtspraak van den Hoogen Raad
door Mr. Leon. 2de vermeerderde druk door Mr. A. Teixeira de
Mattos, beoordeeld door
Mr. A.E.J. Modderman in Themis 2de
stuk 1876.

10.

De eenheid der wetenschap en het recht
van het ideaal. Feestrede op den 304den jaardag van de
Leidsche Hoogeschool 8
Februari 1879 uitgesproken door den
rector magnificus Mr. A.
E.J. Modderman, Leiden E.J. Brill 1879.

Vo o r n a a m s t e R e d e v o e r i n g e n v a n d e n M i n i s t e r v a n
J u s t i t i e Mr. M o d d e r m a n , b i j d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e
volgende onderwerpen.
Handelingen 1879-1880.
Tw e e d e K a m e r .
Hoofdstuk IV Staatsbegrooting 1880.
Blz.
408.

Alg. beschouw.

417.

Art. 7 (tractem. presidenten enz.
rechtbanken).

417.

Art. 8 (idem kantonrechters, enz).

418.

Art. 14 (reiskosten openb. min.
kantonger.)

419.

Art. 15 (Hoog Militair Gerechtshof).

420.

afd. 5 (Jacht en Visscherij).
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422.

afd. 6 (Kosten gevangenissen).

424.

afd. 7 (Gebouw).

Eerste Kamer.
126.

Hoofdst. IV Staatsbegrooting 1880.

Handelingen 1880-1881.
Tw e e d e K a m e r .
Hoofdstuk IV Staatsbegrooting 1881.
623,633.

Alg. beschouw.

635.

Art. 3 (Nieuw Departementsgebouw).

636.

Art. 8 (tractem. kantonrechters, enz,).

637.

Art. 11 (onkosten H. Raad).
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637.

afd. 5 (jacht en visscherij).

640.

Art. 32 (tract. beambt. gevang.)

644.

Art. 36 (onderhoud. gevang.)

645.

Art. 40 (opvoedingshuis Alkmaar).

120.

Doodstraf.

Drankwet.
Blz. 13/79, 89, 97, 1403, 14/17, 27, 31, 42, 44, 46, 47, 14/49, 50, 51, 52, 53, 58,
60, 62, 14/66, 72, 90, 91, 92, 94, 1500, 15/01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 14, 15/15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 29 15/30, 31, 33, 34.
Eerste Kamer,
212,214.

Hoofdstuk IV Staatsbegrooting 1881.

Strafwetboek.
283,286.

Alg. ber.

294,298.

Eerste boek.

301.

Tweede boek.

304,305.

Derde boek.

Drankwet.
345, 349.
Handelingen 1881-1882.
Blz.
41.

Voorstel v.d. heer Heydenrijck tot het
interpelleeren v.d.
Min. v. Justitie over den eed.

55,95.

Interpellatie v.d. heer Heydenrijck over
den eed.

523,527.

Interpellatie v.d. heer v. Houten over de
eedsquaestie (naar
aanleiding weigering benoemd
gemeenteraadslid te Assen tot
eedsaflegging).

Regeling van het auteursrecht.
Blz. 1639. 1650-1651.
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Handelingen 1882-1883.
609.

Duivenschietwedstrijd.
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Levensbericht van DR. J.H. Holwerda1.
Toen mij het vereerend verzoek werd gedaan een levensbericht van Dr. J.H. Holwerda
op te stellen, nam ik dit zonder aarzelen aan, omdat het mij in de gelegenheid stelde
iets mede te deelen omtrent een man dien ik in vele opzichten hoog heb geacht, en
die, omdat hij op het veld der wetenschap min of meer alleen stond, door velen niet
recht gekend is geworden. Toen ik mij echter aan den arbeid zette, gevoelde ik dat
het niet gemakkelijk is een beeld te ontwerpen waarin de kenmerkende trekken goed
uitkomen, en, terwijl men de verdiensten van éénen in het licht wil stellen, tevens
volkomen billijk te zijn jegens anderen. In het volgende heb ik althans getracht dit
te doen.
Jan Hendrik Holwerda werd 16 September 1805 te

1

Wie uitvoeriger omtrent den wetenschappelijken arbeid van Holwerda wenscht te worden
ingelicht, verwijzen wij naar het levensbericht van denzelfden schrijver in het Jaarboek der
Koninklijke Academie van Wetenschappen voor 1887.
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's-Gravenhage uit achtenswaardige ouders geboren en behoorde tot den goeden
burgerstand. Hij had het geluk in zijne jeugd onderwijs te genieten van bekwame
mannen, van Dermout bij wien hij ter catechisatie ging, van den praeceptor aan de
Latijnsche school, later hoogleeraar, Bosscha en van den rector Kappeyne van de
Coppello. Vooral aan den laatste sloot hij zich aan en nog in lateren leeftijd herdacht
hij hem vaak als een trouw leidsman en vriend. In 1823 student te Leiden geworden,
werd hij weldra opgemerkt door de hoogleeraren Bake en Hofman Peerlkamp, en
dat hij terecht door hen als een knap student werd gewaardeerd, bleek, toen hij als
candidaat in de letteren eene prijsvraag beantwoordde, door de letterkundige faculteit
te Leiden uitgeschreven: Over de meeningen der grieksche sceptici omtrent het
kenmerk van waarheid. Dit antwoord toch werd der bekroning waardig gekeurd en
verraadt inderdaad veel meer studie dan men van een student zou verwacht hebben,
die drie jaren de academische lessen gevolgd had; wat wij in al zijne latere geschriften
opmerken zien wij reeds in dezen eersteling: de behoefte om de bronnen zelve te
raadplegen.
De 's-Gravenhaagsche rector had altijd gewenscht dat Holwerda zich geheel aan
de studie der klassieke letteren zou wijden, waarvoor hij bijzonderen aanleg toonde,
en bood hem zelfs de betrekking van praeceptor aan zijne school aan, maar Holwerda
voelde zich te zeer aangetrokken door de theologie om aan die uitnoodiging gehoor
te geven. Met de meeste liefde volgde hij de lessen van Hamaker over Oostersche
talen en over kritiek van het Oude Testament; overigens genoot hij van de theologische
colleges weinig, want reeds vóór hij zijne studiën had kunnen voleindigen verliet hij
de academiestad. De ziekte zijns vaders riep hem naar den Haag terug, en daar bleef
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hij, toen deze overleed, verblijf houden, hoewel hij zich als student liet inschrijven.
Hij promoveerde in de theologie met eene dissertatie over het gesprek van Jezus met
Nicodemus en werd spoedig daarna beroepen als predikant op 't Woud bij Delft;
vandaar werd hij beroepen te Assen en in 1837 werd hij predikant te Gorinchem,
waar hij een aanvang maakte met het uitgeven van de geschriften, waarop ik straks
de aandacht zal vestigen. Ook in die laatste stad genoot hij veler achting. Hij was er
lid der schoolcommissie, curator der Latijnsche school en regent van het
burgerkinderen-weeshuis, welke laatste betrekking hem vooral zeer ter harte ging.
Na het vertrek van den rector der Latijnsche school in 1866 werd hij als diens opvolger
benoemd; hij bleef die betrekking bekleeden, toen hij in 1872 die van predikant
neerlegde, en toen, zeven jaren later, die school werd opgeheven - hij was toen 73
jaren oud - ging hij zich metterwoon eerst te Voorschoten, later te Oegstgeest vestigen,
waar hij in April dezes jaars op ruim tachtigjarigen leeftijd overleed. Behalve van
de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde was hij lid van het Provinciaal
Utrechtsch genootschap en de Kon. Academie van Wetenschappen.
Hij was in 1838 gehuwd met Mej. T.C. Bertling, en uit dit huwelijk sproten zeven
kinderen, waarvan vier nog in leven zijn.
Het spreekt van zelf dat iemand van zijne vorming zich voornamelijk bezig hield
met de exegese des Nieuwen Testaments. Maar hij was niet als vele exegeten, die
zich beperken tot het bestudeeren van dat eene boek en verder alleen in andere
schrijvers een blik werpen als zij eene plaats ter vergelijking aangehaald vinden, of,
erger nog, zich tevreden stellen met aanhalingen uit de tweede hand.
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Met de klassieke schrijvers Thucydides, Xenophon, Plato en Aristophanes was hij
vertrouwd; inzonderheid maakte hij werk van latere schrijvers, wier taal hem bij de
verklaring van het Nieuwe Testament dienst kon bewijzen, van Plutarchus nl., zooals
vele aanteekeningen onder zijne nagelaten papieren getuigen, maar vooral van Flavius
Josephus en Philo Judaeus.
Van Flavius Josephus was na het verschijnen van Haverkamps uitgave betrekkelijk
niet veel werk gemaakt. Ernesti had daarop vele en goede aanteekeningen gegeven,
die in zijne Observationes opgenomen zijn; de Joodsche oorlog en het strijdschrift
tegen Apio waren in deze eeuw opnieuw uitgegeven, maar het hoofdwerk van den
Joodschen schrijver, de Joodsche geschiedenis, 'Ιουδαικη αρχαιολογια, wachtte nog
steeds op eene betere bewerking. Deze werd ter hand genomen door W. Dindorf,
maar, hoeveel beter zijn werk ook was dan dat van zijne voorgangers, aan strenge
eischen kon het niet voldoen. De geleerde schrijver erkende zelf in zijne voorrede
dat hij niets dan een hier en daar verbeterden tekst gaf, en bovendien ontbreekt geheel
de opgave van handschriften waaruit hij geput heeft, zoodat het hoogst moeielijk is
hem na te rekenen. Inmiddels had nu ook Holwerda, die reeds lang in Josephus
gewerkt had, het voornemen opgevat om eene nieuwe uitgave te bezorgen, - ook na
Dindorfs arbeid kon die immers moeielijk overbodig schijnen, en als voorbereiding
daartoe gaf hij in 1847 een Emendationum Flavianarum specimen. Hij maakte daarbij
gebruik van een nog niet gecollationeerden codex der Leidsche bibliotheek, die het
11de tot het 15de boek der Archaeologie bevatte, maar deed voornamelijk uitkomen
hoe uit de door Haverkamp opgegeven variae lectiones menigmaal de ware lezing
kan worden opgedolven. Zijn ge-
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schrift bevatte hoogst belangrijke bijdragen tot de kennis van het spraakgebruik van
Josephus, en stelde in het licht dat het laatste gedeelte van het 15de en de vier volgende
boeken zonderlinge afwijkingen van dit spraakgebruik vertoonen. Holwerda meende
dit hieruit te moeten verklaren, dat Josephus groote stukken van andere schrijvers in
zijn werk heeft ingelascht.
Zijn plan werd op grond van dit specimen door bevoegde beoordeelaars als Bake
en Geel zeer toegejuicht en werd door de Leidsche letterkundige faculteit zoo
belangrijk geacht, dat hem de titel van doctor in de letteren honoris causa werd
toegekend, maar tot eene uitgave kwam het, helaas! niet.
Allerlei redenen werkten daartoe mede. Een belangrijk gedeelte van den arbeid
was reeds afgedaan. Toch bleef het plan rusten. Later gaf hij in de Mnemosyne en
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie nog vele opmerkingen over den
tekst van het 18de boek der Archaeologie, over den stijl van Josephus, over zijne
voorstelling van de Messiaansche verwachtingen en over de leer der Pharisaeën,
maar vele zijner aanteekeningen zijn ongebruikt gebleven. Onder zijne nagelaten
papieren bevindt zich o.a. een lexicon Flavianum, dat Holwerda echter niet voor den
druk, maar voor eigen gebruik bestemd had.
Van de door hem uitgegeven opmerkingen en gissingen is gebruik gemaakt door
B. Niese, die verleden jaar een deel van eene nieuwe uitgave van Josephus het licht
heeft doen zien. Dat deel bevat het 6de en de vier volgende boeken der Archaelogie.
Over den tweeden schrijver, dien ik noemde, Philo Judaeus, heeft Holwerda niet
zoo veel uitgegeven. Wel heeft hij hem vlijtig bestudeerd, daar zijne taal en zijne
denkbeelden van groot belang zijn voor het goed
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verstand van het Nieuwe Testament, en heeft hij een aantal annotaties verzameld,
maar daarvan is niet meer dan een gedeelte in de Verslagen en Mededeelingen der
Academie verschenen. Of hij de overige niet belangrijk genoeg geacht heeft, durf ik
niet beslissen.
Nu moet ik mij tot het gebied begeven waarop Holwerda zich het meest bewogen
heeft, de exegese des Nieuwen Testaments, en, om duidelijk te maken welke plaats
hij daar inneemt, moet ik iets zeggen over den toestand der exegetische studiën een
veertigtal jaren geleden.
Terwijl in het eerste gedeelte dezer eeuw de klassieke philologie krachtig
voorwaarts schreed, scheen de exegese des Bijbels als met lamheid geslagen. Al
stonden hare beoefenaars op verschillend standpunt wat hunne dogmatiek betreft,
allen wenschten toch, daar zij min of meer aan het gezag der Schrift vasthielden,
hunne meeningen in dat boek terug te vinden. Wat aanstoot kon geven wilden zij
wegnemen, wat tegenstrijdig scheen vereffenen, alle scherpe hoeken afronden; maar
zij konden dit alleen door eene wijze van verklaring te huldigen, die niet beantwoordde
aan de eischen die aan iederen philologischen arbeid gesteld mogen worden. Over
geleerden als Storr, Heinrichs, Kühnöl is vaak een streng vonnis uitgesproken, maar
onrechtvaardig was dat vonnis niet, wanneer men maar niet uit het oog verliest dat
nog tegenwoordig commentaren verschijnen en een grooten naam hebben die eigenlijk
niet beter zijn dan de hunne.
Geen wonder was het dat een man als G. Hermann zich niet kon weerhouden
zulken exegeten eene strenge berisping toe te dienen, en hij stond daarbij niet alleen.
Dat de exegese een anderen weg moest inslaan begrepen twee Duitsche geleerden,
wier werken nog met eere ge-
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noemd worden. Lücke, die in 1817 zijn commentaar op Johannes uitgaf, en Winer,
die eenige jaren later zijn bekend werk schreef: Grammatik des Neutestamentlichen
Sprachidioms als sichere Grundlage der Neutestamentlichen Exegese. In ons land
was voorganger op dienzelfden weg de hoogleeraar Van Hengel, die voornamelijk
door zijne commentaren op den brief aan de Philippiërs, op 1 Cor. XV en op den
brief aan de Romeinen zijn roem vestigde. Zijne woorden vonden weerklank; men
kan van hem zeggen dat hij eene school stichtte, en vele verhandelingen van
exegetischen inhoud waren vruchten van het door hem gestrooide zaad. Voornamelijk
door zijnen invloed kwam het besluit van de synode der Ned. hervormde kerk tot
stand om eene nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het leven te roepen.
Door de synodale commissie ùitgenoodigd, stelde hij eene Proeve van grondslagen
op, en, toen het plan tot rijpheid gekomen was, beval hij het aan de godgeleerde
wereld aan door een nieuw geschrift: Het wenschelijke eener nieuwe Nederduitsche
bijbelvertaling.
Van die wenschelijkheid nu was Holwerda niet overtuigd; hij meende dat van eene
nieuwe vertaling bij den toenmaligen stand der kritiek weinig te verwachten was en
dat, al vereischte de Staten-vertaling verbetering, de arbeid van de exegeten dier
dagen geen waarborg voor deugdelijkheid opleverde. Maar, om hetgeen Holwerda
daarover schreef te verstaan, moeten wij een ander geschrift van den genoemden
hoogleeraar niet uit het oog verliezen: De betrekking van het gevoel tot het uitleggen
van den Bijbel, inzonderheid van de schriften des Nieuwen Testaments. De
hoogleeraar gaat daarin o.a. na wat uitleggen is, bespreekt de vraag of de theologische,
de wijsgeerige, de aesthetische uitlegging aanbeveling verdient, en schaart

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

101
zich naast hen ‘die van de grammatikale uitlegging niet alleen de historische maar
ook de logische en psychologische onderscheiden’. Ook onderzoekt hij wat men
onder uitlegkundig gevoel heeft te verstaan en geeft hij daarvan eene omschrijving.
In datzelfde jaar nu, in 1853, verscheen het eerste theologische geschrift van
Holwerda: De betrekking van het verstand tot het uitleggen van den Bijbel,
inzonderheid van de schriften des Nieuwen Testaments.
Dit boek behelst iets anders dan de titel doet verwachten. Wijsgeerige vertoogen
over verstand vinden wij daarin niet. Met uitlegkundige regels is de schrijver niet
ingenomen. ‘Wij laten’, zoo schrijft hij, ‘de hermeneutiek en exegetiek aan hare
plaats. Heeft de uitlegger er tijd en lust toe, laat hij, wat ons aangaat, zijne regels tot
één geheel samenvoegen, er nog wat philosophie bijdoen en op die wijze, gelijk men
tegenwoordig wel eens spreekt, de uitlegkunde tot eene wetenschap zoeken te
verheffen. Doch het zou wel eens kunnen gebeuren dat men hem toeriep: Maak toch
dat wij de schrijvers, die gij behandelt, eindelijk eens begrijpen’. Wat Holwerda
vooral hinderde was dat, terwijl de duistere plaatsen even duister bleven als vroeger,
de exegeten deden alsof alles duidelijk, althans verklaarbaar was. De verbeteringen,
door Van Hengel in zijne Proeve voorgesteld en door velen luide toegejuicht, voldeden
hem niet. Het kan ook niet ontkend worden dat diens exegetische arbeid, hoe
verdienstelijk in vele opzichten, zeer zwakke zijden had. Van Hengel wilde, evenals
Lücke, Winer en anderen een dam opwerpen tegen willekeur en drong aan op
nauwkeurigheid; hij wilde consequent zijn en hetzelfde woord op alle plaatsen waar
het voorkwam op dezelfde wijze vertaald zien, maar het behoeft geen betoog dat de
zoo ver-
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kregene nauwkeurigheid meer in schijn dan in wezen bestaat1.
Aan die wijze van interpreteeren nu die van dergelijke stelregels het gevolg moest
zijn, verklaarde Holwerda den oorlog; tevens trachtte hij in het genoemd geschrift
en in een volgend ‘Bijdragen tot de uitlegging van het Nieuwe Testament’, van vele
plaatsen die eenige moeielijkheid opleverden de juiste verklaring te geven en over
grammatische vragen licht te verspreiden. Ook wijst hij de bron aan van de vele
gewrongen verklaringen en taalkundige ketterijen die hij op zijn weg aantrof. ‘De
voorname oorzaak van dit alles’, schreef hij, ‘is deze, dat men den tekst voor veel
zuiverder aanziet dan hij werkelijk is’. Dit was inderdaad het geval. In het laatst der
vorige eeuw en het begin der onze dacht men er nog anders over. Venema stelde een
aantal conjecturen voor en Wassenbergh, die de opmerkingen van Valckenaer op het
Nieuwe Testament uitgaf, wees op vele interpolaties. Maar hun werk had weinig
waarde; hun voorbeeld wekte niet tot navolging, en, sinds de Duitsche geleerden de
eerste plaats op het gebied der exegese hadden ingenomen, waren ook hier te lande
de theologen op het punt van tekstkritiek behoudend geworden. Van Hengel erkende
het recht dier critiek, maar in de praktijk werd er weinig van bespeurd.
Holwerda was de eerste die een anderen toon aansloeg. Hij toonde aan dat menige
plaats van het Nieuwe Testament in den loop der eeuwen veel geleden heeft en beriep
zich o.a. op het getuigenis van Origenes. In zijne Bijdragen, en later in eene
beoordeeling van Tischendorfs uitgave, gaf hij rekenschap van de beginselen die
hem bij zijn kritischen arbeid hadden geleid. De regels door

1

Vgl. wat ik daarover schreef in het tijdschrift de Gids, Jaarg. 1861.
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Tischendorf gesteld, die door sommigen als een vaste grondslag geroemd werden,
lachten hem niet toe. Hij meende dat men een anderen weg moest inslaan. Uit zijn
onderzoek was hem gebleken dat de codices B en C de betrouwbaarste waren, en hij
gaf den raad, wanneer voor twee lezingen evenveel te zeggen was, deze codices den
doorslag te laten geven. Het kan de vraag zijn of hij aan codex C niet te veel waarde
hechtte, maar ten opzichte van den Vaticanus had hij zeker gelijk. Hij staafde zijne
meening door tal van voorbeelden, en tegenwoordig, ook na de ontdekking van den
Sinaiticus, wordt zij door de groote meerderheid der geleerden aangenomen. Men
zou kunnen aanmerken dat Holwerda de andere codices wat veel uit het gezicht
verloor. Aan de onderscheiding van verschillende familiën van codices hechtte hij
te weinig. De onderzoekingen van Westcott en Hort hebben bewezen dat men, zonder
willekeurig te werk te gaan, wel degelijk verschillende redacties kan onderscheiden,
die in verschillende streken gangbaar zijn geweest. Zij komen evenwel, evenals
Holwerda, tot de slotsom dat de Vaticanus, natuurlijk met oordeel gebruikt, den
voornaamsten grondslag van het kritisch onderzoek moet uitmaken.
Van die beginselen uitgaande trachtte hij enkele plaatsen door gissing te herstellen.
Hij ging daarbij geenszins, wat hem door tegenstanders te laste gelegd werd, onbesuisd
te werk. Men verbaast zich over eene dergelijke beschuldiging, als men ziet hoe lang
hij wachtte eer hij tot het stellen eener conjectuur overging. Hoe noode hij dit middel
aangreep toonde hij in zijne Annotatio critica op de Hellenica, waarin hij zocht te
betoogen dat vele door den hoogleeraar Cobet voorgestelde veranderingen onnoodig
waren. Omtrent het Nieuwe Testament schreef hij: ‘De mislukte pogingen van zoo
vele uitstekende geleerden
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moesten mij wel voorzichtigheid leeren’ en ‘het is genoeg, wanneer ik, om in het
vervolg alle misverstand voor te komen, mijne meening kort en bepaald voordrage.
Zij komt hierop neder: het getal der bedorvene plaatsen in het N.T., welke door
emendatie of conjectuur hersteld kunnen worden, is niet zeer groot. Wil men nu
hieruit afleiden dat al het overige gezond moet zijn, dan zal men zich ongetwijfeld
bedriegen’. Holwerda's conjecturen zijn dan ook niet talrijk, en zeer dikwijls bepaalt
hij zich tot het aanwijzen van de moeielijkheid en van de vermoedelijke bedoeling
des schrijvers. Maar dat dit reeds een verdienstelijk werk is, begrijpt men, wanneer
men kennis maakt met de onmogelijke verklaringen welke ook in de bekendste
commentaren worden aangetroffen.
Het spreekt van zelf dat zulke geschriften niet onopgemerkt bleven. Bake gaf den
schrijver in een brief zijne ingenomenheid met den inhoud te kennen, en Geel, met
wien Holwerda tijdens het opstellen in voortdurende briefwisseling was geweest,
verheugde zich evenzeer over de uitgave, maar wat daarover in tijdschriften gezegd
werd, met uitzondering van eene aankondiging in de Boekzaal, klonk geheel anders.
‘Wij hopen’, zoo liet Waarheid in liefde zich hooren, ‘wij hopen dat zulk eene
philologie, die in de letterkunde en in de H.S. schier alleen bij de woorden en de
letters blijft staan, geen veld zal winnen bij de wetenschappelijke uitlegging des
Bijbels en bijzonder des Nieuwen Testaments’. En in de Godgeleerde bijdragen
verscheen eene recensie van een ongenoemde, die door felheid zocht te vergoeden
wat haar aan wetenschappelijke waarde ontbrak. Van Holwerda heette het daar dat
hij te weinig liefde voor de schrift had om haar uitlegger te kunnen zijn en bovendien
dat hij onbekend was met eenvoudige regels der grieksche taal. Die hevig-
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heid had haren grond in de wijze waarop Holwerda geschreven had. Hij had zich
verklaard tegen het plan der synode om eene nieuwe vertaling van het Nieuwe
Testament te doen maken, een plan dat in vrijzinnig theologische kringen veel bijval
had gevonden. Hij had eene methode van kritiek aanbevolen die te zeer afweek van
de toen gevolgde. Hij had de exegese van Van Hengel aangevallen, die bij velen zulk
een gezag had, dat eene verwerping daarvan al spoedig aan onedele bedoelingen
werd toegeschreven, en hij had dat gedaan op een toon die in de theologische wereld
ongewoon was. In commentaren was men gewend alle meeningen, hoe verkeerd
ook, uitvoerig te weerleggen; Holwerda volgde den stijl der philologen, die, vooral
als zij latijn schrijven, wel eens adjectiva bezigen, die niet tot den goedhartigen stijl
behooren. En ontkend kan het niet worden, dat hij zich vaak te scherp had uitgedrukt.
Een aangenamer indruk maakt de pennestrijd welken hij in dienzelfden tijd voerde
met een bekend vaderlandsch geleerde. In 1855 verscheen een werkje getiteld:
Opmerkingen betreffende de Staten-overzetting van de Evangeliën en de Handelingen
der Apostelen. De schrijver noemde zich niet, maar het is zeker dat deze niemand
anders was dan de oudhoogleeraar Hofman Peerlkamp. Dit boekje bevatte naast
uitstekende conjecturen vele uiterst gewrongene verklaringen. Holwerda maakte hem
daarop opmerkzaam; de schrijver repliceerde, en zoo verschenen er verscheidene
tijdschriftartikelen, waarin zij ook bij verschil van meening en van richting Peerlkamp was in zijne theologische denkbeelden zeer behoudend - met waardeering
elkanders arbeid bespraken.
Holwerda was echter gewoonlijk niet zacht in zijn oordeel, vooral wanneer hij
ontwaarde dat hetgeen hij voor
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dwaling hield grooten opgang maakte. Reeds in zijne eerste exegetische geschriften
- ik merkte het reeds op - spaarde hij niemand en deed hij ook niets om zijn afkeurend
oordeel te verzachten. Hij geeft zelf de verklaring in zijne Bijdragen, blz. 70:
‘Nauwelijks was ik predikant geworden, of ik gevoelde groote behoefte om het N.T.
grondig te verstaan. Natuurlijk wendde ik mij tot de uitleggers, vooral tot hen, die
men zeide dat het meeste vertrouwen verdienden. Doch hoe vond ik mij niet
teleurgesteld! De een, zoowel als de andere, gaf mij niet hetgeen hij stilzwijgend
beloofd had mij te zullen geven. De moeite, het verdriet - ik mag wel zeggen: de
kwelling, die ik daardoor heb ondervonden, vooral toen ik te Assen ook
bijbeloefeningen moest houden, was waarlijk niet gering. En nu zoude ik nog verplicht
zijn hen te bewierooken! Hebben zij zich over mij, of heb ik mij over hen te beklagen!’
Of dit anderen onaangenaam was, of hij zich zelven ook benadeelde door zoo te
schrijven: dit alles kwam voor hem niet in aanmerking waar het de vraag gold of iets
waar was of niet. Daarom kon hij ook, wanneer hij het inzag, erkennen dat hij
gedwaald had. In een brief aan zijn vriend, den predikant Vissering, schreef hij: ‘Gij
betoont mij eene belangstelling veel grooter dan ik ooit van iemand heb verlangd.
Wanneer anderen van wie ik veel meer dan van u in zienswijze verschil, mij slechts
een tiende gedeelte van de welwillendheid hadden betoond die ik van u ondervond,
ik zou nooit zoo scherp zijn geworden.’ En wat hij was in een vertrouwelijk schrijven,
was hij ook in het openbaar. Na de onbillijke recensie, die ik reeds vermeldde, schreef
hij in den aanhef zijner antikritiek: ‘Ik begin met de bekentenis dat ik een anderen
toon had moeten voeren. Het spijt mij
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dat ik het niet gedaan heb. Het ware veel beter geweest voor mij zelven die nu een
geheel ander mensch schijn te zijn, dan ik werkelijk ben. Het ware veel beter geweest
voor de goede en heilige zaak der waarheid, die ik nimmer uit het oog verloren heb.
Intusschen zou ik de oogen niet durven opheffen wanneer ik niet, indien het nuttig
en noodig zijn mogt, de redenen kon blootleggen, die mijne verontwaardiging hebben
opgewekt en gaande gehouden.’
Men moest hem goed kennen om hem te waardeeren. De hoogleeraar Geel, die
hem meer dan eens een wetenschappelijker werkkring had toegewenscht, bleef tot
het laatst toe hem de grootste genegenheid toonen. Met Vissering was hij zeer bevriend
en een groot aantal brieven, grootendeels van wetenschappelijken inhoud, getuigen
van het belang dat zij in elkanders arbeid stelden. Hoewel Holwerda niet veel van
eene nieuwe bijbelvertaling verwachtte, zoo deed hij toch wat hij kon om Vissering
in zijn werk behulpzaam te zijn, en in de voorrede erkent deze dan ook dankbaar de
verplichting welke hij aan Holwerda had.
Ik zelf herinner mij nog zeer goed dat hij mij eene zekere vrees inboezemde toen
ik hem de eerste maal ontmoette, maar weldra week die, toën ik bespeurde dat hij
op de eerstelingen van mijn exegetischen arbeid niet uit de hoogte neerzag, en, was
ook meer dan eens zijn oordeel niet vleiend voor mijne eigenliefde, later was ik hem
daarvoor erkentelijk.
Gedurende het laatste vierdedeel zijns levens miste hij de opgewektheid die hem
vroeger eigen was. Ondervond hij ook in zijne gemeente veler achting, zooals ook
bleek na het neerleggen van zijn predikambt, dat hij bij vele vakgenooten zoo weinig
waardeering ondervond, dat zijn
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arbeid, somwijlen zonder wetenschappelijke gronden, in den ban werd gedaan, dat
griefde hem zeer. Zorgen bogen hem. Het rectoraat aanvaardde hij op veel te laten
leeftijd - hij was 61 jaar - om er zich geheel in te kunnen voegen. Hadden
omstandigheden hem toegelaten die betrekking alleen te bekleeden, hij zou meer
rust gevonden hebben; nu werd hij door de bezigheden zijner dubbele betrekking
overstelpt, daar hij steeds aan meerdere klassen alle vakken moest onderwijzen. En
al spoedig openbaarde zich de kwaal die de krachten van zijn lichaam en zijn geest
ondermijnden, die hem gedrukt maakte en zwaartillend. Nog bleef hij ijverig
werkzaam, maar vooral na 1870 werd de achteruitgang maar al te merkbaar, die jaren
zou aanhouden.
Holwerda was philoloog in merg en been. De Hellenistische schrijvers kende hij
zooals weinigen, en de grondige kennis van het Hebreeuwsch stelde hem in staat de
taal des Nieuwen Testaments goed te beoordeelen. Voor de vragen der zoogenoemde
Inleiding, de vraag bijv. naar het onderling verband der Synoptici, zooals die door
Holtzmann en anderen behandeld werd, had hij geen oog omdat die te veel aanleiding
gaven tot losse hypothesen. Zijne blijvende verdienste is dat hij den weg heeft
aangewezen dien de kritiek des N.T.'s moet bewandelen, en in hoofdzaak heeft de
tijd hem reeds gelijk gegeven.
Op zijne theologische beschouwingen hadden de Tubingsche hoogleeraar F.C.
Baur en Strauss grooten invloed uitgeoefend. Hij geeft daarvan onomwonden
rekenschap in het afscheidswoord, dat hij tot zijne gemeente in Gorinchem richtte.
Noch het supranaturalisme, noch het rationalisme hadden hem bevredigd, noch de
Groningsche school, noch de moderne theologie, wier voor-
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standers hij evenwel verdedigt tegen onrechtvaardige beschuldigingen. Het meest
verklaarde hij zich aangetrokken door hetgeen Strauss als het blijvende in het
Christendom had aangewezen, maar in werkelijkheid had hij meer van zijne vroegere
denkbeelden behouden dan hij zichzelven wel wilde bekennen. Van dat
afscheidswoord stem ik dadelijk toe dat het geen leerrede is en beter in een tijdschrift
dan op den kansel tehuis behoort, maar toch zal m.i. niemand die het
onbevooroordeeld leest met het afkeurend vonnis instemmen, dat daarover is
uitgesproken.
Holwerda leefde voor zijn werk. Ledigheid kende hij niet, ook niet in den laatsten
tijd zijns levens: toen hij zijne laatste annotatio op Philo uitgaf, was hij 79 jaar. Hij
was niet spoedig tevreden over zijn arbeid; hij wachtte doorgaans lang eer hij iets
uitgaf, en zijne eigene exemplaren van zijne geschriften zijn geheel bedekt met
kantteekeningen. Wat hij zich ten doel had gesteld jaagde hij na met al zijne kracht.
‘Het is niet te denken’, zoo luidt het slotwoord van een zijner geschriften; het zij ook
het slotwoord van dit levensbericht, ‘het is niet te denken dat wij het N.T. ooit geheel
en al zullen verstaan. In alle schriften der oudheid vindt men onherstelbaar bedorven
plaatsen, welke niemand ontraadselen kan. Maar toch veel, zeer veel zullen wij beter
leeren begrijpen dan tot nog toe het geval was. Een onvermoeide arbeid komt wel is
waar niet altijd alles te boven, maar een onvermoeide arbeid kan en zal toch nooit
geheel vruchteloos zijn. Laten wij dan, ieder op zijne wijze, voortgaan om de waarheid
te zoeken en in het licht te stellen. 'Εαν γαρ ουτω δρωμεν, zegt Plato, δυοιν ατερον,
η ευρησομεν εφ' ο ερχομε α, η ηττον οιησομε α ειδεναι ο μηδαμη ισμεν.’
W.H. VAN DE SANDE BAKHUYZEN.
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Lijst der Geschriften van Dr. J.H. Holwerda.
Jani Henrici Holwerda, Hagani, Responsio ad quaestionem a clarissimo Philosophiae
theoreticae et literarum humaniorum ordine in acad. Lugd. Bat. a. 1825 propositam:
Quaenam fuit veterum Scepticorum sententia de veri iudicio? Quibus argumentis
eam tueri conati sunt adversus dogmaticos, imprimis Socraticos et Stoicos? Quomodo
denique sceptica philosophandi ratio, observata hominis indole, natura atque ingenii
progressione explicanda et coercenda videtur? Quae praemium reportavit 8 Febr.
1827.
Dissertatio theologica inauguralis de colloquio Jesu cum Nicodemo. Hagae comitis
1830.
Emendationum Flavianarum specimen scripsit et de novae operum Josephi editionis
consilio disseruit J.H. Holwerda. Gorinchemi, ap. J. Noorduyn et fil. 1847.
De betrekking van het verstand tot het uitleggen van den Bijbel, inzonderheid van
de schriften des N. T's. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon 1853.
Uitlegkundige aanteekeningen op eenige plaatsen uit het N.T. ib. 1853.
Observationes criticae in Flavii Josephi Antiquitatum Judaicarum librum XVIII.
In de Mnemosyne van 1853, p. 111 sqq.
Nog eenige opmerkingen betreffende Matth. 3 : 15, 27 : 28, Marc. 15 : 36, Luc.
13 : 28, Joh. 19 : 29. In de Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie, dl. XII.
1ste stuk.
Bijdragen tot de uitlegging van het N.T. Leyden, Jac. Hazenberg Cz. 1854.
Antikritiek. Bedenkingen van den schrijver van het werkje: Bijdragen enz. tegen
de recensie daarvan voorkomende in het tijdschrift Godgeleerde Bijdragen 1855, St.
IX, blz. 671-685. In Boekzaal der gel. wereld 1855 II, blz. 524.
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Aankondiging van: Opmerkingen betreffende de Statenoverzetting van de Evangeliën
en Handelingen der Apostelen, Amst. 1855. In de Algemeene Konst- en Letterbode
No. 44 van het jaar 1855.
Een woord aan den schrijver van het werkje: Opmerkingen betrefende enz. In het
Bijblad van den Referent 1856.
Open brief aan den schrijver van het werkje: Opmerkingen betreffende enz. In het
Bijblad van den Referent 1856.
Iets over de plaats van Ignatius in Ep. ad Philad. 8. In de Jaarboeken v. wetensch.
theologie. 1856. p. 131.
Proeve eener verklaring van Rom. 9 : 5. In de Nieuwe jaarboeken voor
wetenschappelijke theologie, Dl. I, p. 55 en volg. 1858.
Nog een woord over Rom. 9 : 5. Ibid. Dl. II, p. 358 en volg. 1859.
De gedachte aan het oordeel des Heeren het wapen en de staf van den getrouwen
evangeliedienaar. Kerkelijke rede over 1 Cor. 4 : 4b ter bevestiging van een
ambtgenoot. Gorinchem, van der Mast. 1860.
Tischendorfs editio septima Novi Testamenti. In de Nieuwe Jaarboeken voor
wetenschappelijke theologie. Dl. III, p. 548 en volg. 1860.
Verklaring van 1 Petr. 3 : 18-4 : 6. In de Nieuwe Jaarboeken voor wetenschappelijke
theologie. Dl. V, p. 447 en volg. 1862.
Levensberigt van C.G. Boonzajer. In de Handelingen der maatschappij der Nederl.
Letterkunde van 1863.
Annotatio critica in Xenophontis Hellenica. Amst. C. van Helden 1866.
Bijdragen tot de geschiedenis van den canon des N.T. In de Godgeleerde Bijdragen
van 1868.
Allerlei uit Josephus. In de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wet.
Afd. Letterkunde, 2de Reeks, dl. II, 1871.
Herinneringen van een predikant na een en veertigjarigen dienst tevens
afscheidswoord. Gorinchem, C. Schook 1872.
Annotatio critica in Philonem Judaeum. In de Verslagen en Mededeelingen der
Kon. Acad. v. Wet. Afd. Lett. 2de Reeks, Dl. III. 1873.
Moderne orthodoxie en vergelijkende godenleer. In de Levensbode 1873, Dl. VI.
1ste stuk. p. 14 en volg.
Annotatio critica in Philonis Judaei librum de posteritate Caini. In de Verslagen
en Mededeelingen der Kon. Acad. v. Wet. 3de Reeks, Dl. I, 1884.
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Levensbericht van Barend Glasius.
Toen den 30sten October des vorigen jaars Dr. R.C.H. Römer, predikant der Herv.
Gem. te Deil en Enspijk, overleed, ontviel daardoor tevens de pen aan de bevoegde
hand, die eene schets van het leven van Dr. B. Glasius voor de Levensberichten onzer
Maatschappij zoude leveren. Niet dan met grooten schroom gaat schrijver dezes er
toe over hem in dat werk te vervangen, te meer daar hij den man, wiens leven in de
volgende bladzijden beschreven moet worden, alleen uit diens geschriften gekend
heeft. En werd dit gemis aan persoonlijke bekendheid eenigermate vergoed door
eigenhandige biographische aanteekeningen van Dr. Glasius1, door mondelinge en
schriftelijke mededeelingen van hen, die hem hadden gekend, inzonderheid door de
welwillend verstrekte gegevens van den gepens. Majoor der Infanterie, L.J.M.

1

De hier bedoelde biographische aauteekeningen eindigen helaas in het midden van 1836. Zij
werden opgeteekend in de jaren 1881 en 1883.
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Glasius, oudsten zoon van den overledene, de lezer zal het wel niet als eene ijdele
plichtpleging beschouwen, indien ik zijne toegevendheid inroep voor een arbeid, als
deze, en met mij instemmen in den wensch, dat Dr. Glasius een levensbeschrijver
mocht gevonden hebben, die in staat was een beeld te schetsen, zooals alleen uit de
pen kan vloeien, van hem, die den persoon, over wien hij schrijft, in zijn persoonlijk
en uitwendig leven heeft gekend.
Barend Glasius, zoon van den Amsterdamschen makelaar Gerrit Glasius1 en van
Johanna Maria van Nuys Klinkenberg2, dochter van den geachten en geleerden Jakob
van Nuys Klinkenberg3. predikant en hoogleeraar te Amsterdam, werd den 13den
April 1805 in de hoofdstad geboren. Als kind doorleefde hij de stormachtige tijden
van den Eersten Napoleon, welke op zijn levenslot een veel grooteren invloed hebben
geoefend, dan hij toenmaals konde beseffen. Immers èn de aanhoudende oorlogen,
èn het Continentale stelsel èn de Tierceering ‘gaven den doodsteek aan den
financieelen toestand [zijner] familie’. Zij maakten het aan zijne ouders onmogelijk
hem eene wezenlijk goede school te bezorgen4. Toch deden zij wat zij konden voor
den knaap, die een was van de vele kinderen, waarmede het huwelijk zijner ouders

1
2
3
4

Geboren te Amsterdam 1766, overleden 1837. Hij was afkomstig uit een oud Friesch geslacht,
waarvan een der leden zich in het begin der 18de eeuw te Amsterdam gevestigd had.
Geboren 1768, overleden te Amsterdam 1832.
Geboren 20 Febr. 1744, overleden 14 Sept. 1817. Zie over hem vooral Glasius, Godgeleerd
Nederland. Dl. H, blz. 270-278.
Aldus getuigt zijne autobiographie. De heer L.J.M. Glasius schreef mij echter dat dit wat
donker getint is. Er was evenwel een groot onderscheid tusschen den toestand der familie,
vóór en nadat de jonge Glasius ter schole ging.
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gezegend werd. Met woord en voorbeeld leidde vooral de moeder zijne eerste schreden
op den weg van zedelijke en godsdienstige opvoeding. Aan haar, ‘die nooit klaagde,
veel bad, nog meer deed, altijd tevreden was en bemoedigde’ verklaart de zoon veel
te danken te hebben.
Van kindsbeen af was lezen zijn grootste ontspanning. Vooral geschiedkundige
boeken trokken hem aan, de groote daden onzer voorvaderen vervulden hem met
opgewondenheid. En zooals het met menig kind van dien leeftijd gaat, werd hij door
het lezen der tochten van een de Ruyter, een Tromp enz. niet alleen geboeid, maar
ook opgewekt, een zelfde leven te zoeken, als dat van de helden zijner fantasie.
Ofschoon zijne ouders en vooral zijn grootvader Klinkenberg hem liever predikant
wilden zien worden, gaven zij toch aan zijn verlangen toe. In het najaar van 1817
werd hij ingeschreven als kweekeling op de Kweekschool voor de Zeevaart te
Amsterdam.
Doch niet lang zou hij de pet met het vergulde anker op het hoofd dragen. Daartoe
werkte het volgende mede. Zijn grootvader Klinkenberg was in September 1817
overleden, en toen diens testament geopend werd, bleek hij bepaald te hebben, dat
zijne handschriften en boeken (voorzoover zij van aanteekeningen voorzien waren)
bewaard moesten worden en ter hand gesteld aan den kleinzoon, die als student in
de theologie zou ingeschreven zijn. Was er zulk een kleinzoon niet, dan moesten zij
vernietigd worden. Nu was de jonge Glasius de eenige kleinzoon, die nog kon
studeeren, en hing het dus van hem af, of de geschriften zijns grootvaders bewaard
of vernietigd zouden worden. Het ging hem aan het hart, dat zulk een schat, zooals
hij meende, door zijn toedoen zou verloren gaan. Dit en de tegenzin zijner moeder
de-
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den hem besluiten zijn ontslag als kweekeling te doen aanvragen. Het ontslag werd
verkregen.
En nu wachtten den jeugdigen Glasius de lessen in de Latijnsche school zijner
geboortestad. In den zomer 1818 toegelaten, begon hij de beoefening der klassieke
talen onder leiding van een man, die allesbehalve de gave en den lust bezat zijnen
leerlingen belangstelling en liefde voor hun werk in te boezemen. Gelukkig dat hij
zelf dit gebrek eenigermate wist te vergoeden door een aangeboren aanleg voor het
‘studium pulchri’, en door eene ijverige beoefening van geschiedenis en nieuwere
letterkunde, ook van onze oude klassieken, Vondel, Huygens, en vooral Hooft, wiens
historiestijl men in de dialogen van Glasius' latere romantische werken herkent, een
bewijs, welken diepen indruk de ‘Nederlandsche Historiën’ op zijn jeugdig gemoed
gemaakt hebben en bleven maken. Toen eindelijk de hoogste school, de Rectorsschool,
werd bereikt, nam de studie eene geheel andere richting, dan in de vorige klassen.
De Rector, W.J. Zillesen, was een man niet alleen van groote geleerdheid maar ook
van gekuischten smaak, die, zooals de leerling getuigt, de liefde tot het schoone en
goede wist op te wekken. Onder zijne lessen kreeg oud-Hellas en Latium nieuw
leven, en de groote gestalten der oudheid verrezen als mannen van vleesch en bloed
voor de oogen der leerlingen. Thans was echter het einde der Gymnasiale studie
nabij. In Sept. 1822 werd Glasius na het houden van eene redevoering ‘de imperio
sui’ tot de Academische lessen bevorderd, eene gebeurtenis door den jeugdigen
Potgieter in een aan zijn vriend Glasius gericht vers bezongen op eene wijze, die
reeds voorspelde wat er later van den dichter der verzen worden zou.
David Jacob van Lennep, Van Swinden, en Willmet
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waren de aangewezen leeraars voor den aan het Athenaeum Illustre ingeschreven
student in de theologie, terwijl de hoogleeraar Van Hengel hem het eerste onderwijs
in de Godgeleerdheid zelve gaf. Nadat hij in het voorjaar van 1825 zijn propaedeutisch
examen te Utrecht had gedaan, begaf hij zich in September van dat jaar voor goed
derwaarts om de theologische lessen bij te wonen. Daar genoot hij het onderwijs van
Pareau, Bouman, Heringa en Royaards. Onder dezen trokken hem vooral Royaards
en Heringa aan. Royaards' persoonlijkheid, zijne beschaving, zijne vrije voordracht,
inzonderheid de inhoud zijner colleges over de algemeene en Nederlandsche
kerkgeschiedenis en historia dogmatum deden hem in Glasius een dankbaar, leerzaam,
en ijverig discipel vinden. Maar niet minder won Heringa de liefde van den uit
Amsterdam overgekomen theologant. Zooals bekend is, heeft Heringa tweeërlei soort
van leerlingen gehad, en beriepen zich twee richtingen in de Ned. Herv.
predikantenwereld op hem. Tot eene dezer richtingen, en wel de meer liberale, meer
rationalistische behoorde Glasius. Reeds als leerling van de Latijnsche school zijner
geboortestad had hij door het onderricht van den Godsdienstonderwijzer Salm, die
hem ook (hij was Israëliet geweest) het Hebreeuwsch leerde lezen, kennis gemaakt
met de critiek der Boeken des O. en N. Testaments, en met vrijzinnige voorstellingen
omtrent de Bijbelsche leerstellingen. Geen wonder dan ook, dat hij, die met gretigheid
de lessen van Salm gevolgd was, aan de Utrechtsche Academie gekomen, behoorde
tot die leerlingen van Heringa, welke hem beschouwden als een man, die zijn tijd
verre vooruit was, en uit schroom zijn ware gevoelens alleen liet doorschemeren,
zoodat men bij hem tusschen de regels moest doorlezen. Onder deze lessen werd
zijne Academi-
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sche studie allengskens voltooid. De voorbereiding voor de praktijk der
Evangeliebediening naderde. In 1827 candidaat in de theologie geworden, legde hij
8 Mei 1828 te Utrecht het proponentsexamen af. Dit examen was voorafgegaan door
het houden van twee voorstellen in de Pieterskerk te Utrecht. Over het laatste dezer
twee een enkel woord. Den dag voor het uitspreken kwam Glasius het oordeel van
Heringa over zijne leerrede vernemen. Dat oordeel was, wat den inhoud aanging,
hoogst ongunstig. Heringa vraagde hem of hij geen andere leerrede had. Op het
ontkennend antwoord bood Glasius hem aan eene andere te maken (het was toen 2
uur en den volgenden dag te 11 uur moest hij in de kerk zijn). Naar Heringa's oordeel
was de tijd veel te kort. Toch maakte de candidaat eene nieuwe leerrede, welke hij
des morgens te 9 uur aan den Hoogleeraar overhandigde. Aan het slot der critiek
voegde de Hoogleeraar hem toe: ‘mijn vriend, u is de gave geschonken van vlug en
gemakkelijk te werken; zorg dat het ook altijd degelijk is.’ Wij maken melding van
dit voorval, omdat het ons wijst op eenige trekken, welke Glasius kenmerken, de
onverschrokkenheid, vlugheid en werkkracht, waarvan zijn arbeid én toen én later
getuigenis aflegde.
De ure was nu geslagen, waarop Glasius zich wijden zou aan den dienst der Kerk.
Van de hem gedane aanbiedingen nam hij het beroep aan naar Slijk Ewijk en
Oosterholt in de classis van Nijmegen. Den 31sten Augustus 1828 werd hij aldaar
door den consulent Ds. W.N. Coenen te Herveld bevestigd, terwijl hij des namiddags
zijne intrede deed met de woorden van Rom. 15 : 30. Had de jeugdige leeraar zich
veel van zijne gemeente en den arbeid aldaar voorgesteld, was zijne werkzaamheid
ook niet geheel zonder vrucht, toch ondervond hij al de te-
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leurstellingen welke gemeenlijk hem treffen, die het werkelijke leven en den toestand
der menschen niet bij ervaring kent. Daarbij kwam nog in dit bijzonder geval, dat
de gemeente te Slijk Ewijk en Oosterholt verstrooid was door de zorgeloosheid van
den vorigen predikant en de langdurige vacature. Het was daar als een dorre woestijn.
Geen wonder dan ook dat Glasius zich na de drukten van Kerstmis en Nieuwe Jaar,
in Januari 1829 ziek en somber gevoelde, eene somberheid nog vermeerderd door
het gevoel van eenzaamheid, dat het verblijf op een afgelegen dorp, vooral in die
dagen van beperkt verkeer, vanzelf deed ontstaan.
De overkomst van een vriend, die ter voorbereiding voor het proponentsexamen,
eenige maanden bij hem kwam vertoeven, gaf eenige verademing. Maar daarna kwam
de oude eentonigheid terug, totdat - en dit is merkwaardig voor de kennis van zijn
aard - de Belgische opstand uitbrak. Zijn voor het Vaderland warm kloppend hart
werd met geestdrift vervuld, de somberheid maakte plaats voor opgewektheid, en
eenige dichtzangen onder den titel: ‘Bemoediging’ uitgegeven, bewezen dat ook in
zijn hart nog moed en frischheid woonde.
Toch besefte hij, dat de eenzaamheid op den duur zijn leven zoude ondermijnen,
ernstig vatte hij het voornemen op om in het huwelijk te treden, een voornemen door
hem ten uitvoer gelegd, toen hij den 16den September 1831 in den echt verbonden
werd met Mejuffrouw Cornelia Gerardina Visser, die gedurende meer dan veertig
jaren lief en leed met hem deelde, en hem zes kinderen schonk1.

1

C.G. Visser, geb. te Schiedam 30 Dec. 1808, overleden te Geertruidenberg, 10 Maart 1872.
Zij behoorde tot eene oude deftige Schiedamsche familie. Haar vader was laatstelijk ontvanger
der Convooien en Licenten. De kinderen uit dit huwelijk zijn le eene dochter geb. 30 Mei
1832, bij de geboorte overleden 2e L.J.M. Glasius, geb. 28 Mei 1833, gepens. Majoor der
Infanterie, 3e G.H.A.E. Glasius (dochter), geb. 30 Aug. 1835, ongehuwd overleden 7 Dec.
1878, 4e J.J.M.A. Glasius, geb. 27 Aug. 1838, Hoofdinspecteur bij de Staatspoorwegen te
Luik, 5e B.C.G. Glasius, geb. 21 Dec. 1843, kapitein aan de Kon. Mil. Acad. te Breda, 6e
H.P.A. Glasius, geb. 7 Juni 1849, weduwe van den heer H. Muntendam, in leven predikant
eerst te Made en daarna te Beets.
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Dit huwelijk had een gunstigen ommekeer ten gevolge in zijn huiselijk leven, maar
niet het minst oefende het invloed uit op zijn openbaar leven. Als ongehuwd man
kende hij de zorgen niet, welke menig predikant heeft, die leven moet van een
betrekkelijk klein traktement, thans als echtgenoot en straks als vader moest hij ook
daarin gewikkeld worden. De gemeente Sl. E. en O. had pastoralia, die thans ±ƒ 2000
opbrengen; toenmaals was het land uitgemergeld, gedeeltelijk zelfs overzand, en
bracht nauwelijks ƒ 400 op. Het Rijk nam daarop het toezicht over en verleende den
predikant een vast inkomen van ƒ 750. Doch het spreekt van zelf dat deze
omstandigheden eene krachtige drijfveêr vormden om den bij Glasius reeds bestaanden
lust tot studie aan te wakkeren, en de vruchten daarvan aan te wenden tot steun van
zijn aangroeiend gezin. Zoo gaf hij dan van 1833-1836 zijn eerste werk Geschiedenis
der Christelijke Kerk en Godsdienst in de Nederlanden vóór het vestigen der
Hervorming, uit, een werk sinds dien tijd door vele andere gevolgd, alle opgenomen
in de lijst achter dit levensbericht geplaatst.
Tijdens de uitgave van dit werk, in 1835, kwam hem ter oore dat de gemeente
Geertruidenberg vacant zou worden, en daar hij thans, na de zeven jaren reeds in
Slijk Ewijk doorgebracht, hartelijk naar eene verandering verlangde, ging hij in het
najaar bij Z.M. Willem I ter
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audientie1. Het zal den lezers misschien zonderling voorkomen, dat een predikant,
om een beroep te krijgen, bij den Koning ter audientie gaat; daarom acht ik het niet
onnoodig te zeggen dat de Koning het collatierecht bezat van meer dan 150
predikantsplaatsen, daaronder ook van die te Geertruidenberg, en dat Willem I gewoon
was dit recht zoo uit te breiden, dat hij een predikant benoemde zonder voorkennis
van den Kerkeraad der Gemeente, die daarna het beroep uitbracht, niet wetende, dat
hem een recht tot weigering toekwam, of niet durvende handelen tegen den
uitgesproken wensch des Konings. Deze Koninklijke Collatiën zijn thans gelukkig
opgeheven.
Glasius verkreeg zijn wensch. Den 29sten April 1836 werd hij benoemd, den 9den
Mei beroepen tot predikant te Geertruidenberg. Den 24sten Juli 1836 tot den dienst
ingeleid door P.A. Giltay, predikant te Made en Drimmelen (tekst: Marc. 16 : 15,
16), verbond hij zich aan zijne nieuwe gemeente met de woorden Coloss. 1 : 28, eene
gemeente waaraan zijn naam gedurende meer dan veertig jaren verbonden bleef.
Glasius was thans in eene geheel andere omgeving verplaatst. Geertruidenberg
was eene plaats met historische herinneringen, en dit moest van zelf eene eigenaardige
aantrekkelijkheid hebben voor den man, die reeds met liefde voor onze schoone
geschiedenis vervuld was, en zulks gedurende zijn lang leven telkens zou openbaren.
Reeds spoedig vinden wij dan ook in de Vaderl. Letteroefeningen (1838) een stukje
over de verrassing van Breda, waarvoor de stof aan het Stedelijk Archief van
Geertruidenberg ontleend was. Zoo schreef hij ook Geertruidenberg van 1573-1593
(in den Rec. v.d. Rec. 1845) ter-

1

Hier eindigen de biographische aanteekeningen.
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wijl hij later een Beschrijving der stad en vesting G. in het licht gaf.
In de kerk te Geertruidenberg was ook het graf van den Luitenant-Admiraal J.A.
Zoutman, en het kan ons niet verwonderen, dat weldra bij hem het plan opkwam,
een gedenkteeken te zijner eere op te richten. Het plan werd met goeden uitslag
bekroond en den 14den Mei 1846 werd het praalgraf onthuld, waarbij Glasius eene
rede hield.
Was hij zoo werkzaam om de historische herinneringen te Geertruidenberg in het
geheugen van het nageslacht terug te roepen, niet minder was hij ijverig in de
verdediging van het Protestantisme tegenover de kerk van Rome, waartoe zijne
Brabantsche omgeving hem eene ongezochte aanleiding gaf. Zouden wij tegenwoordig
wellicht anders oordeelen over de Ultramontaansche beweging, dan hij omstreeks
1840 daarover dacht, dit neemt niet weg dat wij zijne pogingen moeten waardeeren,
om de werkzaamheid dezer richting in het rechte licht te stellen. Vier brochures (in
de lijst hierachter op 1840 en 1842 vermeld) dankten daaraan hun ontstaan.
Eenige andere stukjes waren de vrucht zijner werkzaamheid voor de lezingen van
het Nut voor het Algemeen te Geertruidenberg. Want ook van deze Maatschappij
was Glasius een hartelijk voorstander, steeds bereid zijne gaven aan te wenden tot
voorlichting harer leden1. De lezingen in de Vergaderingen aldaar gehouden werden
dikwijls gedrukt in het tijdschrift De Recensent ook der Recensenten, in welk
maandwerk Glasius buitendien nog andere bijdragen leverde. Ik denk hier vooral
aan zijne

1

Deze lezingen, voor zoover zij gedrukt zijn, vindt men in de lijst der geschriften op de jaren
1846, 1847 en 1849.
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studie over Constantijn Huygens, in 1844 verschenen. En waarom ik juist deze
bijdrage vermeld? Omdat Glasius daarin getuigenis aflegt, van datgene wat volgens
hem de kracht der vaderen uitmaakte. ‘Huygens en zijne tijdgenooten handelden uit
het vast beginsel der wijze vroomheid: dat gaf hun kracht en moed, dat verheft hen
nog in het oog der nakomelingschap, en deze zelve moge onderzoeken, of het niet
te dikwerf door een ander, zoo dit beginsel heeten mag, het onvaste en wisselbare
des belangs, vervangen is. Moge dat der Vaderen tot allen terugkeeren, opdat
Nederland in het oog des vreemdelings in waarheid eerbiedwaardig zij!’
Zoo vinden wij van zelf hier gereede aanleiding om een blik te slaan op zijn arbeid
als predikant te Geertruidenberg. Immers wat hij gansch Nederland wilde inprenten,
én door deze verhandeling én door elk later geschrift, dat de grootheid van Nederland
afhankelijk is van zijn godsdienstzin, dat was ook het doel van zijn streven te
Geertruidenberg. Waar hij in 1878 op zijne vijftigjarige prediking terug zag, naar
aanleiding van de woorden 2 Tim. 4 : 7 ‘Ik heb het geloof behouden’, zegt hij o.a.:
‘ Ja van het geloofsstelsel, zooals dit vóór 50 jaren was, [nl. het rationalistisch
supranaturalisme, door hem te Slijk-Ewijk gepredikt] is veel verloren gegaan,
inzichten zijn veranderd, het begrip van Jezus' Godsdienst is ruimer en helderder
geworden: het religieus gevoel meer opgewekt, maar behouden, ontwikkeld en
krachtiger het geloof, dat God onze Hemelsche Vader is, aan wien wij ons gerustelijk
mogen toevertrouwen en dat de hoofdzaak van Jezus' Godsdienst bestaat in kinderlijk
en vurig streven naar eenswillendheid met dien God door onvermoeide inspanning
van al, wat in ons is, om meer volkomen te worden in heiligmaking en liefde’. Dit
kenschetst ons de
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richting, in welke hij te Geertruidenberg allengskens meer gewerkt heeft, althans
gedurende de latere jaren van zijn verblijf aldaar.
Menige nuttige inrichting werd door hem opgericht of ondersteund, getrouw in
het bezoek van kranken en bezochten, welwillend, humaan, milddadig jegens
hulpbehoevenden, won hij en behield hij de achting van velen. Zijne leerredenen
getuigden van groote kanselgaven, de taal werd door hem beheerscht, een rijkdom
van beelden stond te zijnen dienste, zijn stijl was krachtig en schoon. De
gemakkelijkheid van spreken, die hem eigen was, ontsloeg hem van lezen en
memoriseeren, althans gedurende de laatste helft van zijn predikdienst. Was hij
ongesteld, hij behoefde slechts den kansel te bestijgen, en aanstonds was elk spoor
van zwakheid geweken, vol vuur stroomde het woord van zijne lippen, en uit de kerk
bracht hij de opgewektheid mede naar de pastorie. Slechts enkele zijner leerredenen
zijn gedrukt. Die mij bekend zijn, zijn vermeld in de lijst der Geschriften op de jaren
1840, 1844, 1849, 1854 en 1860. Op eene enkele uitzondering na zijn zij vernietigd.
Doch niet alleen voor Geertruidenberg heeft Glasius gearbeid, de Classis van
Breda riep hem in 1863 tot het lidmaatschap van het Classikaal Bestuur en vaardigde
hem in 1869 af naar het Provinciaal Kerkbestuur van Noordbrabant. Van 1871 tot
1879 was hij in deze laatste betrekking werkzaam als President. Naar het getuigenis
van een zijner medeleden ‘heeft hij zich als zoodanig de achting zijner medeleden
in hooge mate verworven door zijne groote humaniteit, zijne grondige adviezen,
zijne veelzijdige kennis, zijn onvermoeiden ijver in de behartiging der belangen der
kerk en der gemeenten. Als examinator onderscheidde hij zich door strikte onpartijdig-
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heid, en die gemakkelijkheid van vragen, die getuigt dat men zijn onderwerp meester
is.’ Zoo werd hij dan ook in 1870 naar de Synode afgevaardigd en woonde hij de
vergaderingen der Synode in de jaren 1870 en 1871, 1873 en 1874 bij, en wel in
1873 als Voorzitter en in 1874 als onder-Voorzitter. Zoo werd het zijne taak de
belangen der Ned. Hervormde Kerk in haar geheel te behartigen, gelijk hij dat reeds
in een stuk geplaatst in ‘de Tijdspiegel’ van 1870, handelende over de doopsformule
gedaan had. In dat stuk openbaart hij zich, schoon zelf de bekende formule
gebruikende, als tegenstander van elke bindende formule, waardoor degenen die zich
van eene andere formule bedienden als tegenstrevers der kerkelijke verordeningen
zouden moeten gestraft worden. In de Synode ademden zijne adviezen eenen
concilianten geest. Het was hem bij alles te doen om den vrede in de kerk te bewaren,
ondanks het verschil in richting. Hij geloofde dat aanhangers van onderscheidene
richtingen vreedzaam in een zelfde genootschap konden verkeeren. Daarom steunde
hij als Voorzitter der Synode in 1873 en 1874 ook een voorstel tot reorganisatie der
kerk, waardoor ook aan de minderheden zekere rechten werden toegekend, welk
voorstel door hem verdedigd werd in eene brochure: De Synodale Besluiten enz.
's-Hertogenbosch 1874. Nadat hij de Synode verlaten had, trad hij nog eens op
algemeen kerkelijk terrein in het jaar 1876, toen de Synode de oude vragen bij de
bevestiging der lidmaten handhaafde, en de voorstellen verwierp die op verandering
dier vragen betrekking hadden. Wat te wachten en te doen na de jongste synodale
besluiten (Haarlem 1866), dat was de vraag, die hij zich stelde. Vreeze voor scheuring
der Ned. Hervormde Kerk was niet ongegrond en het noodlottige van zulk eene
scheuring stond aan Glasius duidelijk voor den geest. Alles
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wilde hij aanwenden om haar te voorkomen. Wat dan te doen? Eerstelijk te blijven
hopen op eene verbetering, de vrijzinnige partij sluite zich verder nauw aaneen en
vorme daardoor eene macht, zij werke ernstig en gemoedelijk om licht om zich heen
te verspreiden, eindelijk petitionneere zij bij de Synode en dringe zij aan om alles,
wat naar gewetensdwang zweemt, uit de kerkelijke verordeningen weg te nemen.
Glasius geloofde aan de eindelijke zegepraal der vrijzinnige richting en het woord
van ‘de Hervorming’ maakt hij tot het zijne: ‘Aan die zegepraal te gelooven, is te
gelooven aan God!’
Nog van andere kerkelijke commissies was Glasius lid, zoo van de Commissie
van voordracht voor de benoeming van kerkelijke professoren in 1877, toen de eerste
nominatie van Hoogleeraren gemaakt werd, en ook in die Commissie heeft hij grooten
invloed gehad, als ook van de Commissie van toezicht op den druk en de uitgave der
Evangelische gezangen, in welke commissie hij eerst als gewoon lid sinds 1874 en
later tot zijnen dood als Secretaris zitting had.
Doch niet alleen was het de Classikale vergadering die zijne verdiensten erkende,
niet slechts het Provinciaal Kerkbestuur of de Synode, ook van andere zijde ontving
hij talrijke blijken van waardeering. Bij besluit van 12 Mei 1874 werd hij benoemd
tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, doch deze onderscheiding was
voorafgegaan door vele andere. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
het Historisch Genootschap te Utrecht, het Noordbrabantsch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen benoemden hem tot hun medelid respectievelijk in de jaren 1844,
1851 en 1869, terwijl de Utrechtsche Hoogeschool in het jaar 1861 hem den graad
van doctor in de Theologie honoris causa verleende. De
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laatste onderscheidingen golden natuurlijk zijne wetenschappelijke verdiensten, en
daar ik mij voorstel daarbij straks opzettelijk stil te staan, zij hier slechts de vermelding
hunner waardeering genoemd.
Doch aleer ik daartoe overga, zij het mij vergund het biographisch gedeelte voort
te zetten. Glasius bleef predikant te Geertruidenberg tot April 1879. Sedert tal van
jaren leed hij aan chronisch asthma, de laatste tien jaren vóór zijn overlijden waren
ook zijne beenen, ten gevolge van spierverzwakking, die wederom een aanhoudend
zittend leven tot oorzaak had, niet of nauwelijks meer tot zijn dienst. De geringste
afstanden moest hij per rijtuig afleggen; ofschoon de pastorie van Geertruidenberg
vlak bij de kerk ligt, moest hij in de laatste jaren zijner bediening met moeite derwaarts
geleid worden, leunende op zijn stok. En hoewel hij, eens op den kansel zijnde, de
gebreken zijns lichaams niet scheen te gevoelen en met krachtige en welluidende
stem, soms met geestdrift en gloed sprak, zoo dwong hem toch een langzaam verval
van lichaamskrachten het emeritaat aan te vragen, dat hem met ingang van April
1879 eervol verleend werd. Den 30sten Maart 1879 predikte hij zijn afscheid naar
aanleiding van 1 Johannes 2 : 18a ‘Kinderkens, het is de laatste ure’ om straks, met
de pastorie, tevens de gemeente Geertruidenberg te verlaten.
Hij vestigde zich te Breda, waar hij eerst met zijn oudsten zoon, later met zijne
eenig overgebleven dochter samenwoonde, de rust genietende, die zijn lichaam
behoefde, al noopte hem zijn lidmaatschap der Gezangencommissie, en vooral eene
uitgebreide correspondentie over kerkelijke zaken het werk niet geheel te staken, en
al bleef hij - zijn geest bleef tot het einde helder - ook thans nog zijne geliefde studiën
aanhouden. Zoo bracht
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hij zijne laatste dagen door, totdat hij den 12den Juli 1886 te Breda overleed. Zijn
stoffelijk overschot werd den 16den daaraanvolgende in zijn graf te Geertruidenberg
bijgezet, terwijl zijn opvolger aldaar, de heer Bommezijn in tegenwoordigheid van
eene talrijke schare, ook uit Drimmelen en Breda overgekomen, een hartelijk woord
van waardeering en hulde uitsprak.
Gelijk wij ons in het voorafgaande opzettelijk onthouden hebben van critiek, welke
door onze Maatschappij in deze Levensberichten noch verlangd, noch verwacht
wordt, zoo zullen wij denzelfden regel zooveel mogelijk volgen bij de bespreking
van de geschriften van Dr. Glasius. Het is ons daarbij meer te doen om enkele lijnen
te trekken, het meest om hem te teekenen als beoefenaar der geschiedenis. Wij zullen
daarbij niet noodig hebben elk zijner talrijke geschriften afzonderlijk te beschouwen.
De lijst achter deze bladzijden gevoegd noemt ze alle. Slechts die waaruit wij zijne
eigenaardigheid kunnen leeren kennen, of welke boven de andere uitmunten, zullen
het voorwerp vormen van ons onderzoek.
Het arbeidsveld van Dr. Glasius was voornamelijk de Kerkgeschiedenis van
Nederland. Heeft hij ook het terrein der Algemeene Kerkgeschiedenis betreden, zijn
arbeid daarin was meer van bijkomstigen aard, maakte ook de Staatkundige
Geschiedenis onzes Vaderlands een voorwerp uit van zijne studiën, het waren toch
bijna zonder uitzondering die tijdperken, waarin Godsdienst en Kerk een
overwegenden invloed oefenden. Daarom moeten wij even het standpunt beschouwen,
waarop de wetenschap der Kerkgeschiedenis in ons land in het eerste derde deel
onzer eeuw stond. Het is niet te veel gezegd als wij spreken van een tijdperk van
diep verval. Wel
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kan men wijzen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk van IJpey
en Dermout, en inderdaad bevat dit werk een rijkdom van wetenswaardige
bijzonderheden en getuigt het van nauwgezette en ijverige geschiedvorsching, maar
wanneer wij het werk als geheel beoordeelen, als wij ons rekenschap geven van den
indruk, die de hier beschreven Kerk op ons maakt, dan kunnen wij daarin niet veel
anders zien dan de vrucht van onwetenschappelijke bekrompenheid, die vreemd aan
den geest der Kerk, en ontoegankelijk voor de juiste waardeering der godsdienstige
bewegingen, misteekent, wat zij niet vat, en veroordeelt, hetgeen zij niet verstaat.
Beter werd het toen Royaards te Utrecht, en Kist te Leiden zich tot de beoefening
der Kerkgeschiedenis zetten. Maar ook van deze mannen, hoe groot hunne verdiensten
mochten zijn ondanks de wijsgeerige geschiedbeschouwing van den eerste, en het
bronnenonderzoek van den laatste, heeft onze Kerkgeschiedenis niet die ontwikkeling
erlangd, welke hunne gaven konden doen verwachten. Eene vergelijking onzer
historisch-theologische wetenschap met de Duitsche valt zeer ten nadeele van ons
land uit, gelijk zij ook nu nog geenszins gelijk staan.
Glasius was, wij hebben dit vroeger gezien, een leerling van Royaards, en gelijk
deze beter dan IJpey en Dermout onze Kerkgeschiedenis verstond, zoo verwondert
het ons niet, dat wij reeds in de vroegere werken van Glasius een vooruitgang bij
vroeger opmerken, zoo niet in de geschiedvorsching, dan toch in de
geschiedbeschouwing. Doch vooral is dit zichtbaar uit zijne latere werken. Glasius
is toch niet stil blijven staan, hij heeft niet vast gehouden aan de eens opgevatte
beschouwing der feiten, het licht, dat voortgezette onderzoekingen van anderen, en
ook van hem zelven, op zijne

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

129
stof wierpen, is voor hem niet vergeefsch geweest, en zijn laatste kerkhistorische
studie over de Synode van Dordrecht bewijst, wat van hem te verwachten was
geweest, indien hij in een anderen tijd dan juist in het eerste derde deel onzer eeuw
de grondslagen zijner latere studie had gelegd. Behalve op den stand der historische
wetenschap moeten wij nog op andere omstandigheden wijzen. Glasius heeft zijn
leven doorgebracht te Geertruidenberg verre verwijderd van eenig wetenschappelijk
middelpunt; levendig gevoelde hij de bezwaren, welke dit voor zijn wetenschappelijk
onderzoek opleverde, te meer daar hij, die zoovele tijdelijke zorgen had, niet in staat
was zijne boekerij te verrijken met alle die werken, welke hijzelf voor zijne studie
wenschelijk en noodig achtte. Oefenen deze omstandigheden geen invloed op de
objectieve waardeering zijner geschriften, waar het aankomt op subjectieve
waardeering van zijn arbeid mogen zij niet uit het oog verloren worden.
Doch reeds te lang hebben wij ons met voorloopige opmerkingen beziggehouden.
De geschriften zelf vragen onze aandacht, in de eerste plaats zijne Geschiedenis der
Christelijke Kerk en Godsdienst in de Nederlanden vóór het vestigen der Hervorming
[in 1579], verschenen 1833-1836 in drie deelen. De aanleiding tot dit werk was een
dictaat over de Nederl. kerkgeschiedenis, onder de papieren van Van Nuys
Klinkenberg bewaard, en door dezen bewerkt voor een cursus van aanzienlijke
Amsterdammers. Dit werk had vele gebreken, alle bronnenstudie werd gemist, toch
kon het den jeugdigen Glasius eenige leiding geven bij de behandeling van hetzelfde
onderwerp. Hij gevoelde zelf dat het schrijven van zulk een werk eene stoute
onderneming was, wellicht zou hij op lateren leeftijd er voor zijn teruggedeinsd een
werk te beginnen,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

130
waarbij hij geen enkelen voorganger had dan Van Heussen en Van Rijn, die de stof
nochtans op geheel andere wijze bewerkt hadden. De Utrechtsche Bibliotheek, het
Provinciaal Archief, de Archieven der Vijf Kapittelen verschaften hem de noodige
bouwstoffen en allengskens kwam het werk, dat zich eerst tot de Invoering van het
Christendom in Nederland wilde bepalen, maar op verzoek van den uitgever tot 1579
werd voortgezet, tot stand. De Voorrede wijst ons het standpunt aan, waarop de
schrijver staat: De geschiedenis vermaakt den menschelijken geest, door hem met
de gebeurtenissen van vorige dagen bekend te maken, zij is ook de leerschool, welke
hem nu eens op de schitterendste voorbeelden van ware deugd wijst en dan weder
den toegang tot de gulde lessen der ondervinding ontsluit. Zij vormt den staatsman,
den held, den beoefenaar der wetenschappen en den.… burger, terwijl zij den
opmerkzame het bestaan eener wijze en zorgende voorzienigheid aantoont. De
kerkgeschiedenis van Nederland geeft ons voorbeelden van braafheid, moed en
onbezwekenen ijver voor waarheid en verlichting. In de duistere middeleeuwen
vertoont zich in Nederland nu en dan reeds een enkele lichtstraal. Geestelijken dorsten
zich tegen Rome's Hiërarchie verzetten. De grondslagen voor de Hervorming werden
gelegd o.a. door Gerard Groot, Wessel Gansfort enz. Maar ook leert zij ons het
Godsdienstig en zedelijk karakter der Nederlanders kennen. In haar toch leeren wij
dit, als tuk op vrijheid, eenvoudig, met liefde voor de waarheid en voorouderlijke
zeden vervuld, naijverig op iederen inbreuk van zijne regten, vatbaar voor verlichting
en beschaving, voor zachte leiding geschikt, maar tegen elke aanmatiging en harden
dwang zich met kracht en geweld verzettende kennen. Zij toont ons dat de weidsche
pracht van het Zuiden het
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eenvoudige Noorden niet kan behagen. Onder warmere luchtstreek, in de wereld der
Idealen, waar de zoete Hemel en de geuren van duizend bloeijende bosschen wellust
en zinnelijkheid ademden, kon het den Roomschen bisschop gelukken zich in een
heilig duister te wikkelen en hart en zinnen zoo te begoochelen, dat aller knieën zich
voor den gewaanden Stedehouder Gods nederbogen. De koele bewoner van het
Noorden, gewoon de zaken te beschouwen zooals zij waren, blikte door dien duisteren
wierooknevel henen, en zag in den aangebedenen Kerkvoogd en diens trawanten
weldra belagers van zijne vrijheid, aanranders van zijn zuur gewonnen eigendom,
menschen, welke, onder den schijn van den Heer des Heelals te dienen, zich zelve
op den troon der Godheid wilden plaatsen. Somwijlen mocht die duistere damp ook
hen bedwelmen; de zinnelijkheid en heerschzucht der Geestelijkheid zelve wekte
hen daaruit weder op, en spoedig verhieven zich aller handen om de huichelarij haar
gruwzaam masker af te rukken.’ Uit deze Voorrede blijkt ons, dat naar Glasius'
beschouwing licht en donker hetzelfde zijn als verzet tegen, of aanhankelijkheid aan
de Roomsche hiërarchie, en tevens dat de geschiedenis der Kerk in Nederland voor
hem nog niet in den strengen zin des woords wetenschap is.1
Het werk van Glasius vond een gunstig onthaal, geen wonder dan ook dat de
schrijver aangemoedigd werd, de Geschiedenis der Kerk in Nederland ook na de
Hervorming voort te zetten. Hij deed dit in zijne Geschiedenis der Christelijke Kerk
en Godsdienst in Nederland na

1

De Hoogleeraar W. Moll heeft in zijne Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming,
I, blz. XXVIII zijn oordeel over dit werk van Glasius uitgesproken.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

132
het vestigen der Hervorming tot den troonsafstand van Koning Willem I als Leesboek
voor den beschaafden stand bewerkt. Het werk verscheen in drie deelen 1842-1844.
Zooals reeds uit den titel blijkt, maar ook in de opdracht aan den Secretaris-Generaal
J.D. Janssen werd uitgesproken, was dit werk geenszins bestemd de Geschiedenis
van IJpey en Dermout te vervangen. Bewerkt voor lezers uit den beschaafden stand,
moest het een minder wetenschappelijk karakter dragen. Het doel dat de schrijver
daardoor wenschte te bereiken gaf hij zelf op in de bovengenoemde opdracht, waar
hij zegt: ‘Moge dan ook deze arbeid, onder Gods zegen, de hartelijke belangstelling
in de gewigtigste zaak des levens bevorderen, en, waar die op de daden en handelwijze
der Vaderen wijst, het nageslacht opwekken, om het vele goede van dien vroegeren
tijd na te volgen: maar ook voor het verkeerde van den zelven niet blind te wezen;
om de toen door bittere ervaring gekochte lessen niet te vergeten, maar ze op het
tegenwoordige toe te passen; om dankbaar te vertrouwen op Hem, wiens
beschermende hand gedurende alle eeuwen zoo zichtbaar voor de Christelijke Kerk
in Nederland waakte!’
Wij hebben dan ook in dit boek geene ontsluiting van nieuwe bronnen te zoeken
en over het geheel treffen wij ook geen nieuwe gezichtspunten aan. Moge ook het
oog van Glasius eenigszins anders gevormd zijn geweest dan dat van IJpey en
Dermout, en hem tot grooter onpartijdigheid bekwaamd hebben, de stof, waarop dat
oog rustte, was noch vermeerderd, noch anders geordend. De grondslagen der
geschiedbeschouwing waren niet herzien.
Zien wij, hoe het Glasius in zijne meeste geschriften te doen is, niet in de eerste
plaats of voornamelijk voor de wetenschap te arbeiden, maar het Nederlandsche volk
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zelf onmiddelijk te dienen met de vruchten zijner pen, om het tevens daardoor op te
leiden tot liefde voor zijne geschiedenis en tot toepassing der lessen, door haar aan
de hand gedaan, hij heeft dit ook op andere wijze, dan door geschiedkundige werken
gedaan. In 1856 verscheen van zijne hand, doch zonder zijnen naam De Boetprediker
te Utrecht. Een verhaal uit de veertiende eeuw, het eerste zijner romantische verhalen,
samengesteld gedurende eene ongesteldheid (aan de oogen), die hem verhinderde in
zijnen gewonen werkkring bezig te zijn. ‘Welligt, zegt hij, zal het ook dezen en genen
lezer een uur van uitspanning kunnen aanbrengen, en zoo gehoopt wordt, eenen man
uit vroegere dagen leeren hoogachten, die rechtmatige aanspraak op den eerbied der
nakomelingschap heeft.’ Om dit laatste, het schetsen van een beeld van Geert Groote
- want deze is de boetprediker - was het den schrijver te doen. Daartoe wendde hij
het kleed der Romantiek thans voor de eerste maal aan. Houden wij dit doel in het
oog, bedenken wij dat de vorm én hier én in alle latere romantische verhalen van
Glasius, slechts middel is, om een breeder kring van lezers bekend te maken met de
groote mannen en groote gebeurtenissen onzer Godsdienstige en Vaderlandsche
Geschiedenis, dan mogen wij daartegen uit literarisch-critisch oogpunt wellicht
bedenkingen kunnen inbrengen, maar wij zullen daarom juist deze geschriften meer
als geschiedkundige tafereelen, dan als letterkundige kunstwerken moeten
beschouwen. En zoo beschouwd, zijn de verhalen, die Glasius in zijn schoonen en
krachtigen stijl, treffende beelden en levendige schilderingen samenstelde, in staat
het door hem voorgestelde doel uitnemend te bereiken. Vooral is dit het geval met
Machteld (onder den pseudoniem G. van den Berg in 1858 in twee deelen verschenen),
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dat ons de Remonstrantsche en Contra-Remonstrantsche twisten, de nederlaag der
partij van Oldenbarnevelt en de zege van Maurits, de synode van Dordrecht en hare
gevolgen schetst. Men gevoelt het, hier is de schrijver op een gebied, waarop hij
volkomen tehuis is, en de hoofdpersoon, wier naam de titel meldt, heeft een wezenlijk,
zij het ook een lijdelijk aandeel, in alles wat ook het gansche land met onrust en
verwarring vervult, hetgeen niet van alle hoofdpersonen in Glasius' romans kan
gezegd worden. Want Machteld is nog gevolgd door drie andere romantische verhalen.
In 1870 verscheen Bertha. Vóór driehonderd jaren. Door G. van den Berg. Het
verhaal was gewijd aan de gedenkwaardige en noodlottige jaren 1567 en 1568. Meer
dan elders doet hier de inkleeding te kort aan het tragische der gebeurtenissen, en
neemt het romantisch verhaal de aandacht weg, welke aan den toestand des volks
moest gewijd zijn.1 Dit is geenszins het geval met een ander werk getiteld 1572.
Historisch Romantisch verhaal door den Schrijver van Machteld (Amsterdam, 1872).
Hier is het romantisch verhaal innig samengeweven met de geschiedenis des
vaderlands en hangt het lot der hoofdpersonen daarmede ten nauwste samen. Een
doel, dat niet in die mate bereikt wordt in Glasius' laatste werk: De jonker van
Adrichem, verhaal uit de laatste levensdagen van Prins Willem I.
Doch noemden wij zooeven het laatste werk van Dr.

1

Ten blijke dat hier, zeker tegen de bedoeling van Dr. Glasius, de inkleeding meer de aandacht
trekt, dan de geschiedkundige inhoud, wijs ik er op dat dit de eenige roman van den schrijver
is, die een tweeden druk heeft beleefd. Mijns inziens beantwoordt dit werk meer dan eenig
ander aan de eischen, die aan een roman gesteld kunnen worden.
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Glasius, het is niet om hiermede ons overzicht te eindidigen, want nog blijft ons de
beschouwing over van de drie meer wetenschappelijke werken, welke zijne pen heeft
opgeleverd. Het oudste dezer drie is de door het Haagsch genootschap tot verdediging
van de Christelijke Godsdienst met goud bekroonde Verhandeling over Erasmus als
Nederlandsch kerkhervormer. ('s Gravenhage, 1850). De vraag was door het Haagsch
Genootschap aldus gesteld. De meening dat Erasmus een kerkhervormer was, ja de
grootste der hervormers, was door IJpey en Dermout uitgesproken en gehandhaafd,
en al was ook in den loop des tijds de vastheid dezer overtuiging bij velen ondermijnd,
de meening was geopperd dat de eigenaardige denk- en handelwijze van Erasmus,
ten aanzien van de Kerkhervorming, vooral ook in zijn aanleg en zijn karakter als
Nederlander haren grond heeft: en dat wederkeerig de groote invloed, dien hij op de
Hervormingsgezinden en den gang der Hervorming in ons Vaderland geoefend heeft,
uit eene natuurlijke overeenstemming der Nederlanders met dezen hunnen landgenoot
schijnt te zijn voortgevloeid. In zijne beantwoording den stelregel volgende van
Royaards, dat men onderscheiden moet tusschen hervorming der zeden, die der
Hiërarchie, en die der leer, en dat alleen die mannen welke ze alle drie beproefd
hebben, hervormers mogen genoemd worden, ontzegt Glasius in een nauwkeurig en
op tal van bewijsplaatsen gegrond betoog aan Erasmus den naam van Hervormer. In
eene Tweede afdeeling tracht hij aan te toonen dat Erasmus' denk- en handelwijze
echt Nederlandsch is en dat de Hervorming in Nederland een Erasmiaansche kleur
vertoonde, terwijl in eene Derde afdeeling de invloed van Erasmus op de Nederlanders
wordt geschetst. Ook in dit geschrift openbaarde Glasius zijne onafhankelijkheid
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van zijne voorgangers, en indien ons geslacht waarschijnlijk de slotsommen ten
opzichte der Tweede Afdeeling niet meer beaamt, wij moeten niet vergeten dat het
woord van S- die het geschrift van Glasius in de Godgeleerde Bijdragen van 1851
beoordeelde toenmaals in ons land als de stem eens roependen in de woestijn
weêrklonk.
Toen de Verhandeling over Erasmus verscheen, was Glasius reeds lang met een
nieuw werk bezig, het nuttigste zijner geschriften, dat onder den titel Godgeleerd
Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden in drie
deelen 1851-1856 in het licht kwam. De meer dan 1800 octavo-bladzijden, waaruit
dit werk bestaat, bevatten een rijkdom van opgaven omtrent de voornaamste
Godgeleerden, die in Nederland hebben gearbeid. Door de uitgave zijner gedurende
vele jaren verzamelde aanteekeningen heeft hij het Godgeleerd publiek en niet minder
de beoefenaars der Geschiedenis van ons volk ten hoogste aan zich verplicht. De
artikelen, die gemiddeld twee bladzijden beslaan, zijn nu eens meer, dan weder
minder uitgewerkt, meestal naar mate van de belangrijkheid van den persoon, wien
zij gelden, maar ook wel in verhouding tot de berichten, die door vroegeren geleverd
waren. Bijna altijd is de stof uit gedrukte bronnen geput, eene enkele maal, zooals
bij het artikel C. Hanecop vinden wij de vermelding van schriftelijke (in dit geval
de acta van de Classis van Breda, zie Dl. II, blz. 19-23).
Noemden wij het Biographisch Woordenboek zijn nuttigste werk, wij aarzelen
niet zijne Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht
en hare voorgeschiedenis, handelingen en gevolgen (twee deelen, 1860 en 1861)
zijn beste werk te noemen. Dat hij eene hachelijke taak aanvaard had met het
ondernemen
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van dit werk, bleek hem weldra. De Synode, die voor dien tijd zelden of nooit
genoemd werd zonder de hartstochten op te wekken, die ten allen tijde geprikkeld
had tot den diepsten haat of tot vurige liefde, fel bestreden door een Dwinglo,
Wtenbogaert, Brandt en anderen, ten laatste ook door IJpey en Dermout, krachtig
verdedigd door Triglant, Ruyl, Leydekker, den Procureur van de Vaderlandsche
kerke en ten slotte door Van der Kemp in zijn De Eere der Nederlandsche Hervormde
Kerk gehandhaafd tegen IJpey en Dermout kon ook in 1860 slechts bij weinigen
eene billijke beoordeeling vinden. Wij weten niet of van de zijde der tegenstanders
eene berispende critiek op het werk van Glasius gevolgd is, maar niet zoodra was
het eerste stuk verschenen of de oude strijder die in 1830 en volgende jaren zijn
zwaard tegen IJpey en Dermout gewet had, Mr. C.M. Van der Kemp trok het bij
vernieuwing uit de schede, en gaf een tegenschrift: Geschiedenis der Nationale
Synode ..... volgens de besehrijving van B. Glasius ..... naar de waarheid der historie
beoordeeld en veroordeeld.1
De aanval miste echter het doel. Mocht de heer Van der Kemp van zijn standpunt
gegronde aanmerkingen maken op het dogmatisch standpunt van Glasius, had hij
recht om op dien grond eene andere beoordeeling der Remonstrantsche en
Contraremonstrantsche twisten als de juiste te beschouwen, hij had niet het recht om,
waar het eene leerstellige overtuiging gold, zijne beoordeeling en veroordeeling uit
te spreken op grond van de waarheid der historie. Want kunnen er al aanmerkingen
gemaakt worden op sommige in het werk uitgesproken stellingen,

1

Drie stukken daarvan verschenen het eerste in 1860 bij Van der Meer en Verbruggen, de
beide laatste in 1861 te Rotterdam bij Verbruggen en Van Duym.
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alleen de bevooroordeelde kan spreken van de ‘leugenachtigheid en lasterzucht des
Schrijvers.’ Het meest overtuigend bewijs, dat Van der Kemp zich in zijn bestrijding
ten eenen male vergist had, wordt geleverd door het Derde Stuk, waarin hij moest
getuigen: ‘Geene geschiedenis schrijvende, willen wij slechts bij enkele scheeve
voorstellingen des Schr. stilstaan, hem gaarne de hulde doende, dat hij de groote
feiten der geschiedenis met juistheid heeft opgegeven.’ Aan dit getuigenis heeft de
opmerkzame lezer genoeg. Het is Glasius gelukt, zonder zijn standpunt te
verloochenen, eene Geschiedenis der Dordtsche Synode te leveren, geschreven sine
ira et studio; het beste werk dat wij tot nog toe over deze kerkvergadering bezitten,
met groote nauwgezetheid naar alle beschikbare bronnen bewerkt. Dit werk toont
ons Glasius op het hoogtepunt zijner wetenschappelijke werkzaamheid, welke hij
daarmede ook besloten heeft. Wanneer wij het vergelijken met zijn eerste
geschiedkundige werk, dan is er een groot onderscheid op te merken. De lijn der
oude geschiedbeschrijving is verlaten, de blik verruimd, de opvatting van het
historisch proces dieper, de waardeering ook van andere denkbeelden dan de zijne
mogelijk en werkelijk geworden. En vergissen wij ons niet, dan moet deze verandering
in de eerste plaats aan zijn waarheidszin en toenemende bronnenkennis, maar niet
het minst aan het optreden van Scholten toegeschreven worden. De man die de
theologie onzer Vaderen weder in eere bracht, heeft ook krachtig medegewerkt om
de mannen der 16de en 17de eeuw beter te leeren begrijpen. Maar naast Scholten zal
ook wel een aandeel toekomen aan de invloed der geschriften van Mevrouw
Bosboom-Toussaint. Evenwel wij wagen het niet hier met zekerheid te spreken, de
biographische aanteekeningen toch, die veel licht ver-
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spreiden over Glasius' vroegere ontwikkeling, ontbreken, wat de latere perioden
aangaat, geheel.
Het voorafgaande in verband met de hiervolgende lijst van geschriften, zal den lezer
overtuigd hebben, dat in Glasius een man is heengegaan, voor wien het Labor vita
als zinspreuk niet misplaatst zou zijn. Gedurende zijn gansche leven heeft hij gearbeid,
in verschillenden kring en op onderscheiden gebied, en deze arbeid was bijna zonder
uitzondering gewijd aan de belangen van ons volk. Niet in dien zin, dat hij praktisch
in den gang van zaken heeft ingegrepen; maar zoo dat hij het thans levend geslacht
door de lessen der historie gewezen heeft op datgene, wat, in zijne oogen het beginsel
en de kracht der voorouders, ook nu nog aan Nederland nieuwe kracht en eere kon
schenken. In hoeverre de invloed van Glasius in ons land gewerkt heeft, is niet te
zeggen, bij de beteekenis van Groen van Prinsterer en Mevr. Bosboom-Toussaint,
van Van Lennep en Potgieter, die een gelijk of verwant doel hebben nagestreefd,
treedt de werkzaamheid van den Geertruidenbergschen predikant van zelve op den
achtergrond; maar toch mogen die, welke in dit werk een nederiger plaats hebben
ingenomen, niet vergeten worden, en daarom verblijdt het ons dat wij een kleine
bijdrage hebben mogen leveren tot waardeering van een man, die zijne krachten heeft
gebruikt ten dienste van het vaderland, dat hij zoo vurig liefhad, en van het volk,
waartoe hij het zich eene eere en een zegen achtte te behooren.
H.G. KLEYN.
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Lijst der geschriften van Dr. B. Glasius.
1830.

Bemoediging. Eenige dichtstukjes ter
opwekking van Vaderlandsliefde en Moed (Amsterdam, J.M.E.
Meyer).

1833-1836.

Geschiedenis der Christelijke Kerk en
Godsdienst in de
Nederlanden vóór het vestigen der
Hervorming in drie deelen,
1ste deel 1833, 2de deel 1834, 3de deel
1836 (Leiden, S. en
J. Luchtmans).

1836-1838.

Geschiedenis der Christelijke Kerk voor
mingeoefenden
in vier deelen, 1e en 2de deel 1836, 3de
deel 1837, 4de deel
1838 (Amsterdam, Lastdrager en Zoon).

1838.

Iets over de verrassing van Breda door
middel van een turfschip in 1590 (in de Vaderlandsche
Letteroefeningen van
October).

1840.

Aan mijne landgenooten na het lezen van
de Toespraak aan
de Katholijke helft der natie in den
Noordbrabander van 24
Maart 1840 (zonder den naam van den
schrijver, Dordrecht,
H. Lagerwey).
Verbodene Boeken of Waarom maakt de
Noordbrabander
onder de door hem verbodene en bij den
Uitgever dezes in
het licht verschenen werken slechts met
een enkel woord gewag van des Hoogleeraars Rheinwalds
reizen van eenen Saksi-
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schen Edelman ter opsporing der ware
Godsdienst? (z.n.v.d.
schr. Dordrecht, H. Lagerwey).
Onze hope is bij God. Opwekkingsrede
bij het afsmeeken
van den Goddelijken zegen over de
regeering van Z.M. Koning
Willem II den 11 October 1840
(Dordrecht, H. Lagerwey).
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Godsdienstig Leesboek. Onderwijs in de
Bijbelsche Geschiedenis en in de Christelijke Godsdienstleer
bijzonder ten gebruike bij de vraagboekjes van L. Egeling
(Dordrecht, H.
Lagerwey).
1841.

Toespraak bij het graf van den heer G.
Lagerweij, overleden,
den 19 December, 1841 te
Geertruidenberg (Dordrecht, H.
Lagerweij).

1842.

Wat moet de Protestantsche Leeraar doen,
om in onze dagen
de Roomsche Kerk, zooals zij het
Protestantisme bedreigt,
tegen te werken? Een woord voor
Leeraars en Gemeenten.
Naar het Hoogd. van J.S. Eichler,
Super-Intendent te Räudten (z.n.v.d. schr. Amsterdam, A.B.
Saakes).
Eene stem uit Noord-Brabant over
Concordaat en Concordaatsverdedigers die in het overige
gedeelte van Nederland
wel gehoord mag worden. (z.n.v.d. schr.)

1842-44.

Geschiedenis der Christelijke Kerk en
Godsdienst in Nederland na het vestigen der Hervorming
tot den troonsafstand
van Koning Willem I als leesboek voor
den beschaafden
stand bewerkt in drie deelen, 1e deel
1842, 2de deel 1843,
3de deel 1844, (Amsterdam, Johannes
van der Hey en Zoon).
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1843.

Erasmus' wankelmoedige denk- en
handelwijze beschouwd in
derzelver voordeeligen invloed op de
Kerkhervorming der zestiende eeuw (Recensent ook der
Recensenten, No. 8).

1844.

Aäron zweeg stil. (Dordrecht).
De Jonkvrouw van Delft (Rec. o.d. Rec.
No. 1).
Over het juist onderscheiden van
waarheid en onwaarheid
(Rec. o.d. Rec. No. 3).
Constantijn Huygens, en het vaste
beginsel, waarvan hij
uitging, uit zijne geschriften beschouwd
(z.n.v.d. schr. Rec.
o.d. Rec. No. 11).
Zalig zijn de dooden, die in den Heere
sterven. Leerrede
uitgesproken na het afsterven van den
heer J. Lagerweij Gzn.
(Dordrecht, H. Lagerweij).

1845.

Geertruidenberg van 1573 tot 1593 (Rec.
o.d. Rec. No. 5).
J. Lagerweij, Gz. geschetst als Christen
in de verschillende
betrekkingen zijns levens; (Dordrecht, H.
Lagerweij).
Tafereelen uit het leven van
Christen-Martelaren (Dordrecht, H.
Lagerweij).

1846.

Op welke wijze kan de vrouw werkzaam
wezen aan de bevordering van het doel der maatschappij:
Tot Nut van het
Algemeen? (Rec. o.d. Rec. No. 2).
Rede uitgesproken bij de plegtige
onthulling van het gedenkteeken bij het graf van den
Luitenant-Admiraal J.A. Zout-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

142

man in de kerk der Hervormden te
Geertruidenberg op den
14den Mei 1846 (Dordrecht, H.
Lagerweij).
Korte beschrijving der stad en vesting
Geertruidenberg (Dordrecht, H. Lagerweij).
Wat moet het doel van ons lezen zijn, en
op welke wijze
kunnen wij ons meest en best verzekeren
dat doel te zullen
bereiken? (Rec. o.d. Rec. No. 8).
1847.

Voorheen en Thans (Rec. o.d. Rec. No.
9).
De voornaamste gebeurtenissen der
Kerkhervorming in Nederland verhaald aan de Vaderlandsche
jeugd (Amsterdam,
Joh. van der Hey en Zoon).
De invoering van het Christendom in
Nederland aan de
Vaderlandsche jeugd verhaald
(Amsterdam, Joh. van der Hey
en Zoon).

1849.

Het vormen van een juist begrip der
beteekenis van de woorden, die men gebruikt, een krachtig
middel om niet in den
stroom van valsche meeningen, bijzonder
aan onze dagen
eigen, medegevoerd te worden (Rec. o.d.
Rec. No. 4).
Des Konings lijk bij Geertruidenberg,
Eene herinnering aan
den 3de April 1849. (Dordrecht, H.
Lagerweij).

1850.

Verhandeling over Erasmus als
Nederlandsch Kerkhervormer
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(Verhandelingen uitg. d.h. Haagsche
Genootschap sedert deszelfs Vijftigjarig bestaan. Deel X, 2de
stuk, 's Gravenhage,
Erven Thierry en Mensing).
1851.

Girolamo Savonarola, Eene schets uit de
Italiaansche Hervormings-geschiedenis, naar het Engelsch
(Amsterdam, Ten
Brink en De Vries).
Schetsen en beelden uit de Nederlandsche
HervormingsGeschiedenis ('s Hertogenbosch, Gebr.
Muller).

1851-1856.

Godgeleerd Nederland. Biographisch
Woordenboek van
Nederlandsche Godgeleerden in drie
deelen, 1ste deel 1851,
2de deel 1853, 3de deel 1856 ('s
Hertogenbosch Gebr. Muller).

1854.

Lijkrede ter Nagedachtenis van P.A.
Giltay, in leven predikant te Made en Drimmelen, uitgesproken
den 16 April 1854
(Dordrecht, H. Lagerweij).

1855.

Over den Hoogleeraar H.J. Royaards
(overgedrukt uit ‘Godgeleerd Nederland’ 's Hertogenbosch.
Gebr. Muller),

1856.

De Boetprediker te Utrecht. Een verhaal
uit de veertiende
eeuw. (zonder naam van den schrijver.
Dordrecht, H. Lagerweij.)

1858.

Drie malen aan den leeuwenmuil
ontsnapt. [Coelio Secundo
Curione] (Europa N0. 3).
Leerrede over Marcus 4 vs. 30-33 door
Isbrandus Balckius
of Trabius, uitgesproken te Antwerpen
op den 9 April 1567.
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Naar de tweede uitgave, uitgegeven door
B.G. (Dordrecht,
H. Lagerweij).
Machteld in twee deelen (onder den
pseudoniem G. van den
Berg, 's Hertogenbosch, Gebr. Muller).
1859.

De Kloveniersdoelen te Dordrecht (door
G.v.d.B. Europa
N0. 2).

1860.

Voortzetting der Hervorming, Leerrede
(geplaatst in de Leerredenen uitgegeven onder red. van A. van
Toorenenbergen).

1860 en 1861.

Geschiedenis der Nationale Synode in
1618 en 1619
gehouden te Dordrecht in hare
vóórgeschiedenis, handelingen
en gevolgen 1ste en 2de deel (niet verder
verschenen) 1e deel
1860, 2de deel 1861 (Leiden P. Engels).

1863.

Vijftig jaren geleden. 1813-1863 ('s
Hertogenbosch, H. Palier
en Zoon).

1870.

Een wets-voorstel, maar dat gelukkig nog
geen wet is. (Tijdspiegel, N0. 5).
Bertha. Vóór drie-honderd jaren (door G.
van den Berg,
Amsterdam, G.L. Funke, 2de druk ald.
1872).

1872. 1572.

Historisch Romantisch verhaal door den
schrijver van
‘Machteld’ (Amsterdam, K.H. Schadd).

1874.

De Synodale Besluiten ter reorganisatie
der Kerk, Een woord
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tot de Hervormden in Nederland ('s
Hertogenbosch, Gebr.
Muller).
Beoordeeling van E.F. Kruyf,
Geschiedenis van het AngloKatholicisme (in de Vaderl.
Letteroefeningen).
Beoordeeling van J. Wtenbogaert en zijn
tijd door H.C.
Rogge 1ste deel (in de Vaderl.
Letteroefeningen N0. 10).
De Jonker van Adnchem, verhaal uit de
laatste levensdagen
van Prins Willem I door G. van den Berg,
schrijver van
‘Machteld’ enz. ('s Hertogenbosch, Gebr.
Muller).
1876.

Beoordeeling van J. Wtenbogaert en zijn
tijd door H.C.
Rogge, 2e en 3e deel (in de Vaderl.
Letteroefeningen).
Wat te wachten en te doen na de jongste
Synodale besluiten; (Haarlem, Kruseman en Tjeenk
Willink).

Bovendien nog zeer vele artikelen in de Evang. Kerkbode, de Kerkelijke Courant,
andere week- of dagbladen, het te Dordrecht uitgegeven Godsdienstig Dagboek,
waarvan wij alleen nog vermelden ‘Het Leidsche Akademiefeest en de ontwerp-wet
op het Hooger Onderwijs ten opzichte der theologische fakulteiten’ in het Utrechtsch
Prov. en Sted. Dagblad van 10 Febr. 1875.
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Levensbericht van M.E.C. Plemp.
1 Januari 1829 - 11 November 1886.
Een bescheiden woord volsta ter herdenking van een bescheiden man. Niet anders
màg het wezen waar 't de nagedachtenis geldt van een gewaardeerden vriend, die,
toegerust met tal van schoone gaven, veel gedaan heeft van 'tgeen zijn hand vond
om te doen, maar daarbij allen ophef versmaadde, en wiens schalke humor slechts
een goedhartig spotlachjen overhad voor 't onderling wierooktoezwaaien der dii
minorum gentium.
Michiel Elisa Cornelis Plemp werd, op 1 Januari 1829, te Rotterdam, geboren uit
het huwelijk van den daar gevestigden assuradeur Michiel Plemp en Elisabeth Cornelia
Snellen. Na te dier stede het voorbereidend onderwijs van den heer Walger te hebben
genoten, vertrok hij, op zestienjarigen leeftijd, naar de Koninklijke Akademie te
Delft, en verliet die in 1850 met het diploma van Civiel Ingenieur. In deze betrekking,
twee jaren later, zijn maatschappelijke loopbaan begonnen bij de toenmalige
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Maatschappij tot Landaanwinning in de Oosterschelde, ontving hij reeds spoedig
daarna, met eenige vakgenooten, van Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen
een opdracht voor de waterpassing in dat gewest, en, - na 't volbrengen van die taak
in 1857, - een andere tot het leveren van bestekken, met daarbij behoorende
begrootingen, voor te verbeteren scheepvaartkanalen, waaraan hij tot in November
1860 werkzaam was. Inmiddels gehuwd met Aleida Jacoba, de jongste dochter van
den verdienstelijken Groninger boekhandelaar-uitgever van Boekeren, zag Plemp
zich, op 22 November 1860, als Adjunct-Ingenieur geplaatst bij de, toen nog uit te
bakenen, lijn Zutphen-Arnhem der Staatsspoorwegen, een werk waarbij hij toonde
ambtstrouw te kunnen vereenigen met schoonheidszin. Menigen woudreus van
Biljoen en Middachten wist deze ingenieur te ontzien en te sparen, die lichtelijk zou
zijn gevallen indien een minder voor natuurschoon geopend oog de richting der baan
had moeten bepalen. Sedert in gelijke betrekking overgeplaatst naar de aan te leggen
lijn Helder-Amsterdam, was hij, van 7 Juni 1861 tot in Mei 1865, te Alkmaar belast
met de berekening der waterpassingen van de door dien weg in te nemen terreinen,
en het ontwerpen van den bovenbouw der beide bruggen over het
Groot-Noordhollandsch-Kanaal benoorden laatstgenoemde stad. Van dezen arbeid
echter mocht hij de voltooiing niet aanschouwen, daar de gezondheidstoestand zijner
gade hem noopte naar een woonplaats om te zien minder blootgesteld aan zeedampen
en polderuitwasemingen dan Kinheims noordelijke metropool. Zoo vroeg en verkreeg
hij een eervol ontslag uit den staatsdienst, maar tevens een aanstelling als leeraar in
't rechtlijnig teekenen, de mechanika en technologie aan de gemeentelijke Hoogere
Burgerschool, en Burgeravondschool,
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te Maastricht. Aan de vervulling dezer betrekking wijdde hij een twaalftal zijner
levensjaren. In dat tijdvak vooral valt de bewerking van wat hij, op ruimere schaal,
voor de drukpers heeft geleverd. Tusschen 1870 en 1874 verscheen, te Leiden bij
Noothoven van Goor, zijn naar den breslauer Promnitz bewerkt handboek ‘De
practische timmerman’. Omstreeks dienzelfden tijd leverde hij tevens onder den titel
van ‘Bouwkundig Album’, een versameling van kleine ontwerpen voor architekten
enz., die, zonder vermelding van jaartal, te Groningen uitkwam bij Noordhoff en
Smit. Ook tijdschriften, als bijv. ‘Kennis en kunst, Elk wat wils’, werden in die dagen
door hem bedacht met kortere opstellen, doch die, getuigenissen van zijn rijke
belezenheid, stalen geheugen en gekuischten smaak, het hunne zullen hebben
toegebracht om hem door de Maatschappij van Letterkunde, in 1872, haar
lidmaatschap te doen opdragen.
Ontbrak hem noch de gave der mededeeling, noch het voor den docent zoo
onmisbaar geduld, - wat duidelijk blijkt uit menige dankbare verklaring van
jongelieden die later privaatonderricht van hem genoten, - voor het werk in de school
was hem zijn bijziendheid een groote hindernis. Daarbij is 't een vraag of de ingenieur,
die gedurende de dertien eerste jaren van zijn loopbaan zich meer op zijn eigen terrein
heeft bewogen, de geschiktste man is om werkzaam te zijn aan een inrichting van
onderwijs waar leerlingen in de vlegeljaren door den band wel wat al te geneigd zijn
zich als ‘heeren akademieburgers’ te beschouwen? Een andere: of de protestant met
zijn sterk ontwikkeld eerbiedwaardig onafhankelijkheidsgevoel, en de echte gentleman
tevens, wel op zijn rechte plaats was als gemeenteambtenaar in het klerikale
Maastricht? Een en ander heeft er toe bijgebracht dat, toen
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't herstel zijner gade na een maandenlange ziekte, een niet al te kortstondig verblijf
in Italië wenschelijk maakte, door hem, in 1877, zijne betrekking werd neêrgelegd.
De laatste, hem kortgemeten, levensspan bracht hij ambteloos door, maar in een
echt otium cum dignitate. Van de Italiaansche reis teruggekeerd, bleef Plemp tot zijn
dood in Limburgs hoofdstad gevestigd, als een ijverig, belangstellend man van
initiatief en volharding in de kleine protestantsche kolonie onder die overwegend
ultramontaansche bevolking, veelzijdig werkzaam tot bevordering van volksonderwijs,
volksgezondheid en godsdienstige belangen. Het Maastrichtsch Departement der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dat toen 't hem in zijn Bestuur koos tot een
tiental leden was geslonken, zag die gideonsbende weldra verachtvoudigd, en had
het vooral hèm te danken dat sprekers van naam in zijn vergaderingen optraden,
aangenaam beloond door 't gul onthaal in zijn gastvrij huis, gekruid door de musikale
gaven zijner echtgenoot en zijn eigen geestig onderhoud, dat rijke getuigenis gaf van
zijn niet gemeene vertrouwdheid met de meesterwerken der letterkunde in de nieuwere
talen. De toenmalige Luthersche predikant aldaar, Böhringer, was bij 't inblazen van
dat nieuwe leven in dien kring zijn -, hij Böhringers wakkere medestander. Sterk
aangetrokken door diens gaven, karakter en werkzaamheid, toonde Plemp zich, met
het doel om óók in die richting nuttig te zijn, den echten remonstrant, - voor wien
namen van kerkgenootschappen minder gelden dan de geest die zich onder hare leden
openbaart, - door zich aan diens gemeente aan te sluiten, en, tot lid van haren
kerkeraad gekozen, in deze betrekking op velerlei wijs haar belangen te bevorderen.
Het duurzaamst gedenkteeken van zijn verblijf te Maastricht zal hij zich echter wel
gebouwd
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hebben door zijn doortastende bemoeiingen ten voordeele der door Böhringer en
eenige geestverwanten, omstreeks 1865, op kleine schaal, in het leven geroepene
Alexander-Bewaarschool. - In 1867 uitgenoodigd tot het aanvaarden van 't
penningmeesterschap dier instelling, heeft hìj vooral haar gemaakt tot hetgeen ze
thands is: een flink gebouw, door hèm ontworpen, met ruime lokalen, een grooten
speeltuin, voldoende woning voor de onderwijzeres en de suppooste, waarvoor hij
sedert 1876 een vast fonds wist bijeen te brengen, later nog uit zijn eigene middelen
op waardige wijze versterkt.
In dezen geest werkzaam zoolang het voor hem dag was, omdat hij dien arbeid
beminde, leefde de ambtelooze burger voor de stad welke hij zich ten verblijf had
gekozen, tot een aandoening der ademhalingswerktuigen, op 11 November 1886, na
een vijfdaagsche gewelddadige slooping, plotseling den steeds gezonden, opgeruimden
man, in de kracht des levens ontscheurde aan den kring dergenen die hem wisten te
waardeeren.
Multis ille bonis flebilis occidit.
Alkmaar.
VAN HEIJST.
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Levensbericht van Pieter Harting.
Den 27en Februari 1812 werd Harting te Rotterdam geboren, de oudste der
Hoogleeraren welke Utrecht aan die stad binnen tien jaren tijds te danken had. Met
Loncq, Van Oosterzee en Opzoomer was hij een sieraad der Utrechtsche Hoogeschool
en deed hij de Wis- en Natuurkundige Faculteit, gelijk, Loncq de Medische, Van
Oosterzee, de gevierde kanselredenaar, de Theologische, en Opzoomer de
letterkundige en rechtsgeleerde Faculteit binnen en buiten 's lands met eere noemen.
Hij was aanvankelijk voor den koopmansstand bestemd, maar toen hij nog slechts
zeven jaren oud zijnen vader Dirk Harting verloor, vestigde zijne moeder Jeannette
Blijdensteyn zich in Utrecht waar hare familie woonde. Aan onderwijs en
ontwikkeling werd veel zorg gewijd. Langzamerhand kwam het eerst opgevat plan
van bestemming op den achtergrond, want weldra bleken de zonen zulke vorderingen
op de lagere scholen te maken, dat de verstandige moeder er toe besloot onzen Harting
en zijn broeder Dirk Harting, wier wenschen het meest op weten-
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schap gericht waren, voor de Akademische studiën te doen opleiden.
Te Utrecht bij Van Bierde en Van Toorenenbergen gevormd en door privaatlessen
verder voorbereid, ging onze Harting in 1823 naar het zoo gunstig bekende Instituut
van Admiraal van Kinsbergen te Elburg, en ook de moeder vertrok twee jaren later
met de beide andere broeders naar die plaats.
Hoefhamer, Geelhoed en Koops onderwezen aldaar de oude en nieuwe talen en
de wis- en natuurkundige wetenschappen. De natuurkunde trok al spoedig het meest
Harting's opmerkzaamheid. Zijne voorliefde voor deze laatste, welke zich ook daarin
uitte, dat hij telkens trachtte een of ander werktuig samen te stellen om daarmede
proeven te doen, zijne begeerte om daarvan meer te weten werden vooral levendiger,
toen hij in eenige vacantiedagen als 15-jarige jongeling bij Buys vertoevende, wiens
Natuurkundig schoolboek hij te Elburg gelezen had, aldaar Van Marum en Moll
ontmoette. De gesprekken daar gehoord maakten een grooten indruk op hem en
bepaalden waarschijnlijk de richting die hij later volgen zou. Men kent den
persoonlijken invloed van Moll, den eenigen van deze drie dien ook ik gekend en
gehoord heb, op leerlingen, die zich aan hem overgaven en voor wie hij dan, gelijk
ook G.I. Mulder dat met zooveel warmte erkent, geen moeite te groot achtte. Ieder
hing aan zijne lippen, hetzij hij door zijn aangenamen en opwekkenden verhaaltrant
of ook door zijn veelomvattende historische kennis de hoorders verbaasde en de
ontwikkeling der wetenschap, zooals die van lieverlede tot stand gekomen was, deed
zien. Zooveel is zeker, dat Harting te Elburg teruggekeerd met verdubbelden ijver
op de natuur- en scheikunde zich toelegde en in deze beide takken van wetenschap
zich nu
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zelf in zijne kamer praktisch oefende. Scheikundige proeven werden door hem
genomen en het instrument, waarvan hij zich later met zoo uitnemend goed gevolg
bediende, de mikroskoop, eigenhandig uit eenige glazen samengesteld. Zoo verschafte
hij zich zelf dat werktuig, dat nu zooveel volkomener voor betrekkelijk weinig geld
dadelijk den student in handen wordt gegeven, maar toen zooveel duurder was, zoodat
hij het zich toen niet kon koopen. Hij zou het zeker niet zoo goed hebben leeren
kennen, indien hij niet zelf door afwisselende teleurstellingen de beteekenis van
allerlei kleinigheden had leeren inzien en met moeite was te boven gekomen.
In 1828, zestien jaren oud, werd hij naar de Utrechtsche Hoogeschool
gepromoveerd en begon hij zijne studiën als student in de geneeskunde. Moll en
Schröder trokken hem bijzonder aan in de wis- en natuurkundige faculteit. Onder de
bezielende voordracht van den een vormde hij zich tot natuurkundige, terwijl de
hooge beschaving en het ernstig karakter, de door de studenten van alle faculteiten
zoo te recht hooggewaardeerde lessen van den ander zijn gemoed ontwikkelden, den
eerbied voor waarheid en eerlijkheid, door zijne moeder hem reeds ingeplant,
bevestigden. Botanie en Zoölogie, waarin hij later zou leven, schijnen toen niet
bijzonder zijne opmerkzaamheid getrokken te hebben. Veel later brachten hem zijne
mikroskopische onderzoekingen daartoe en de kennismaking met J. Van der Hoeven
en W.T. De Vriese.
Zijne propaedeutische studiën werden welhaast afgebroken, de liefde tot het
vaderland omvatte bij hem reeds vroeg alle caritates, en toen 's Konings roepstem
klonk, volgde hij die en trok hij weldra met de jagerscompagnie der Utrechtsche
studenten tegen België te velde. Daar was geen gelegenheid tot studie, daar kon hij
ook geene
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proeven nemen, maar enkel met geestverwanten - en daaronder was Vorselman de
Heer - nu en dan in de weinige uren die de dienst hun overliet menig belangrijk eu
opwekkend gesprek voeren. Dit gebruik maken van die enkele gelegenheden om
zich met de wetenschap te verpoozen, stelde hem in staat zeer spoedig na zijne
terugkomst zijn propaedeutisch examen af te leggen en tot de medische studiën over
te gaan. Den 28 November 1835 verwierf hij den graad van Doctor in de geneeskunde,
na verdediging zijner dissertatie: Observationes choreae Sancti Viti, et febris
puerperalis.
Te Oudewater zette hij zich neder en bleef aldaar zes jaren. In den aanvang eischte
natuurlijk de praktijk niet zooveel tijd, zij liet hem gelegenheid genoeg om in rust
de vruchten der volbrachte studie te ordenen en te doen rijpen. De natuurkundige
onderzoekingen werden niet vergeten, maar daaraan kon toch ook niet alle beschikbare
tijd uitsluitend besteed worden. Zijn roeping was nu medicus te zijn en een man als
Harting kon niet anders dan zijn plicht nauwgezet betrachten. Hij wijdde zich aan
zijne zieken, deelde in hun leed, verzachtte dat zooveel hij kon, verheugde zich
hartelijk met hen en hunne nabestaanden als zij mochten herstellen, en mocht niet
alleen in hunne dankbaarheid en gehechtheid voldoening vinden maar ook zelfs als
hij ze verloor - voor elken geneeskundige, vooral voor zulk een belangstellend en
menschlievend man als hij, een zoo treurige gebeurtenis - won of bevestigde hij de
achting en liefde hunner nabestaanden. Nog in deze jaren sprak ik menschen die zich
zijner toewijding herinnerden.
Toch was dat alles niet voldoende om hem volkomen vrede te doen hebben met
zijn betrekking. In de geneeskundige praktijk vond zijn geest, die op de natuurkundige
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wetenschappen gericht was, geen voldoening. Zeker was nu wel de geneeskunde het
naast aan de natuurkunde verwant, maar miste toch nog de juiste waarneming en
bezegeling der besluiten door de waarneming, welke noodzakelijke toetsing in de
natuurkunde elk oogenblik voorkomt, doch toen vooral nog zoo zeldzaam in de
geneeskunde. Men bedenke dat eerst omstreeks dezen tijd de physische
onderzoekingsmethode zich begon te ontwikkelen, waardoor de diagnose zooveel
zekerder is geworden en dus ook vaster grondslag verkregen wordt om goed
onderscheiden ziekten te genezen.
Maar waartoe, zoo vraagt menigeen, waartoe dan het beroep van geneesheer
gekozen? Ja, alsof de keus geheel vrij ware. In die jaren en nog twintig jaren later
was er volstrekt geen uitzicht voor natuurkundigen om eene eenigszins bezoldigde
betrekking te verkrijgen, die althans zooveel opleverde dat men zonder te veel zorgen
zich aan zijne betrekking ongestoord kon geven. Hoe menig jong mensch, die mij
zijn lust te kennen gaf om zich op wiskunde of natuurkunde toe te leggen en die
daartoe ook goeden aanleg toonde, heb ik niet moeten afraden zich daaraan te wijden,
indien hij geen genoegzame middelen van zich zelven had!
Die overweging zal ook Harting voor een groot deel geleid hebben, en hem hebben
doen volhouden in zijn besluit, niettegenstaande hij menigmaal moet gevoeld hebben,
dat niet bij die studiën uit eigen aandrift zijn denken verwijlde. Steeds drongen zich
vraagstukken aan hem op, die met moeite werden ter zijde gesteld, deels omdat hij
ze te Oudewater niet met anderen kon bespreken, deels omdat hij gevoelde nu zijn
beste krachten aan de geneeskunde en de praktijk te moeten geven. Eerst toen de
benoeming tot Hoogleeraar te Franeker tot hem
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kwam, gevoelde hij vrijheid die roepstem te volgen en opende hij aldaar nog voor
het einde van 1841 zijne lessen.
Inmiddels had hij het geluk gehad nog te Oudewater den 31 Mei 1837 in het
huwelijk te treden met Mejuffrouw Catharina Susanna Goetzee. Aan de zijde van
deze achtenswaardige en beminnelijke vrouw, evenals hij zelf hare menschenliefde
en zelfopoffering allen toonende met wie zij in aanraking kwam en natuurlijk het
meest aan hem, die haar nu het naast stond, verheugde hij zich bijna vijftig jaren lang
in een hoogst gelukkig huwelijk. Wederkeerige waardeering en liefde heerschten in
dat huisgezin, blijkbaar aan ieder die het mocht binnentreden. Zoo kon aan velerlei
zorgen het hoofd geboden worden. Zoo werden beiden door elkander opgewekt om
zich te ontwikkelen, de opgevatte taak te vervullen tot heil der menschheid, en voor
de beoefening der wetenschap te leven.
Te Franeker ving hij dadelijk zijn lessen over scheien plantenkunde aan. Nog was
er geen aanleiding om zich bepaaldelijk op Zoölogie toe te leggen, daar de aanstaande
medici aldaar die lessen minder behoefden. Nevens die lessen kon hij nu eigen
onderzoekingen aanvangen of verder voortzetten die in het Tijdschrift van Nat. Gesch.
en Physiologie uitgegeven zijn. Deze benoeming was Harting ook voorzeker
aangenaam, daar hij ze tevens beschouwen kon als erkenning van wat hij in vrijen
tijd had kunnen uitgeven. Want reeds in de beide voorgaande jaren had hij, - behalve
de beschrijving van de door hem vervaardigde werktuigen, een sterk vergrootenden
mikroskoop en eene balans, waarvan hij zich langen tijd bediende tot hij te Utrecht
betere en fijnere instrumenten zich ter beschikking gesteld zag, - zijn mikroskopisch
onderzoek over de weeke deelen van dierlijke stoffen bekend
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gemaakt, schreef hij over de grenzen van gevoeligheid van eenige reactieven en
leverde hij eene mikroskopische studie van de praecipitaten. Deze en andere
geschriften toch hadden toen reeds de aandacht op hem doen vestigen van Van der
Hoeven en De Vriese, welke laatste vooral veel tot de benoeming te Franeker bijbracht
en steeds in innige vriendschap met hem verbonden bleef. In 1842 gaf hij aldaar zijne
waarnemingen over den groei der planten en de omstandigheden die daarop invloed
hebben, hoogelijk door Sachs gewaardeerd, in het licht.
Weldra dreigden het Athenaeum van Franeker ernstige gevaren, waartegen Harting
krachtige vertoogen indiende, maar die den slag niet konden afwenden, niet konden
beletten dat deze inrichting opgeheven werd. Zij was veel kleiner van omvang dan
de overige Hoogescholen, maar desniettemin zeer nuttig, juist door de innige
betrekking die aldaar tusschen Hoogleeraar en studenten bestaan kon, meer dan elders
waar men elkander wegens het groote aantal minder kende.
Bij deze opheffing bleef Harting evenwel voor de wetenschap bewaard. Hij werd
tot buitengewoon Hoogleeraar te Utrecht aangesteld met de rechten van gewoon
Hoogleeraar, waarvan hij echter de toelage niet vóór 1846 ten volle mocht genieten.
Aanvankelijk was het hem aldaar zelfs moeilijk een geregelden cursus te geven, daar
de schei- en plantenkunde aan Mulder en Bergsma waren toegewezen en hij later
zelfs zijn college over mikroskopische anatomie over dieren en planten, na de
benoeming van Donders in de medische faculteit, meende te moeten staken. Een
college over planten-physiologie gaf hem een werkzaamheid, nuttig voor en zeer
gewaardeerd door de studenten, tot hij in 1846 werkelijk gewoon Hoogleeraar werd
en nog zes en dertig jaren bleef.
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In 1881 wenschten wij hem met de veertigjarige vervulling van zijn hoogleeraarsambt
geluk. Niemand minder dan Opzoomer, a laudatis laudabatur, zijn vriend en
Utrechtsche ambtgenoot van den beginne aan, gaf op hartelijke wijze de gevoelens
weer, welke ieder bezielden die Harting in zijn ambtsbetrekking en bovendien als
opvoeder van het volk en burger van den Staat, als agitator, gelijk hij zich wel
noemde, waar het bevordering van kennis, herstelling van onrecht, opwekking tot
geestdrift voor het goede gold, hadden leeren vereeren. Ook uit naam van de faculteit
van Wis- en Natuurkunde bracht in tegenwoordigheid van alle leden de Hoogleeraar
Grinwis in de hartelijkste bewoordingen hem de welgemeende betuiging van dank
voor zijn vriendschappelijken omgang, zijn voorbeeld, zijne verdiensten ten opzichte
der wetenschap.
Zoo heb ik dan de hoofdgebeurtenissen in dit merkwaardig leven hier vermeld,
omdat die in een levensbericht niet mogen ontbreken. Ik deed dit echter kort,
grootendeels aan de hand van Dr. Jonkman, wiens voortreffelijk stuk in Mannen van
Beteekenis mij daartoe in staat stelde. Overslaan mocht en wilde ik ze niet, maar ik
meende mij daarin te mogen bekorten, omdat die feiten ook elders vermeld zijn en
zullen worden. Verder zal ik mij eenigszins vrijer bewegen en, met verwijzing naar
de nummers in de lijst van Harting's geschriften, waar dan de volledige titels kunnen
worden nageslagen, eenige hoofdpunten van werkzaamheid aanvoeren, zonder daarbij
chronologische orde in acht te nemen.
Ik vang aan met den geleerde en wijs op zijne talrijke geschriften over
uiteenloopende onderwerpen. Eene beoordeeling van de waarde en degelijkheid
zijner vele verhandelingen te geven komt mij niet toe, daar natuurlijke historie door
mij niet genoegzaam beoefend werd. Ik zal
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mij daarvan dan ook onthouden, tenzij ik op het getuigenis van bevoegde rechters
iets stelliger durf spreken.
Onophoudelijk was Harting werkzaam. Weinigen zijn er die zoo voortdurend en
over zoo velerlei onderwerpen hebben geschreven. Geen wonder dat onder die
geschriften enkele voorkomen van minder waarde. Hij gaf steeds wat voor anderen
nuttig kon zijn, ook als het nog niet van alle zijden bezien of volkomen afgewerkt
was. Gewoonlijk volgde dan later een nader onderzoek. Er zijn er die niets bekend
maken dat in hun oog niet volmaakt is. Zijn zij daarbij nu al te angstvallig dan verrast
hen de dood eer zij iets gegeven hebben, en voor de wereld is alles verloren. Zelven
kunnen zij evenveel of grooter nut uit hunne studiën trekken, maar anderen volstrekt
niets. Hun geval is dus eenigszins, maar niet volkomen te vergelijken met dat van
een gierigaard, want die heeft aan wat hij spaarde ook wel zelf niets, maar het komt
toch anderen na zijn dood ten goede. Die wijs overlegt geeft geld of vruchten van
zijn onderzoek matig uit en is anderen als zich zelven nuttig. Geeft daarentegen
iemand eens iets te veel uit, dan wint hij het later in en overlegt beter. Zoo ook de
geleerde die niet al te schroomvallig is in het bekend maken zijner beschouwingen.
De aanstoot tot verdere nasporingen is dan toch gegeven, die anders achterwege zou
gebleven zijn. Mocht dan al ook van Harting een of andere beschouwing moeten
gewijzigd worden, er waren vele onderzoekingen onder wier uitkomst juist bleek te
zijn, onderzoekingen die niet alleen anderen prikkelden tot het vinden van waarheid,
maar waarmede hij ook zich zelven een blijvend monument heeft gesticht!
Onder Harting's vroegste geschriften bekleeden hier de eerste plaats die, welke op
het mikroskopisch zien be-
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trekking hebben. Zijn hoofdwerk uit dien tijd is: Het mikroskoop, van 1848-1854 in
vier deelen uitgegeven, en in 1858 nog met een vervolg uitgebreid om de nieuwste
vorderingen in het gebruik daarvan te vermelden. Door dit werk deed hij eerst zijn
naam buiten 's lands met roem bekend worden. Zijn vertrouwelijke omgang met zijn
ambtgenoot Van Rees, wiens grondige kennis en schier ongeëvenaarde helderheid
ieder kent, stelde hem in de gelegenheid de theorie van dat werktuig op zeer volkomen
wijze uiteen te zetten. Dat hoofdwerk ook in het Duitsch vertaald en in 1864 opnieuw
vermeerderd uitgegeven, is tot in den laatsten tijd als een modelwerk gewaardeerd.
Vele geschriften groepeerden zich daarom: sommige handelden over het aanbrengen
van sterke vergrootingen: 3, 7, 26, 35, 74, of over de geschiedenis en het belang van
den mikroskoop en wat vaderlandsche onderzoekers (17, 21, 34, 49, 114, 160) in dat
opzicht geleverd hebben, andere bevatten oorspronkelijke onderzoekingen daarmede
gedaan. In het bijzonder mag ik onder deze rangschikken 6, 11-16, 19, 24, 38, 39,
43, 66, 96, 101, 104, waarin groei en anatomie van mineralen, planten en dieren
bespied worden, de fijne weefsels worden beschreven, ja zelfs voor het eerst geleerd
hoe onder bepaalde omstandigheden zekere organische en anorganische vaste stoffen
door praecipitatie worden voortgebracht. Gelijk de scheikundigen er op uit zijn
verbindingen, die men aanvankelijk meende slechts in levende planten en dieren te
kunnen ontstaan, in het laboratorium voort te brengen en zij hunne pogingen reeds
in zekere mate bekroond zien, zoo trachtte Harting ook weefsels te vormen. Zijne
Recherches de morphologie synthétique de uitkomst van zijne vroegere opmerkingen
hebben hem een gedeelte van den Prijs Monthyon bezorgd. Zij hebben dus niet alleen
veler aandacht getrok-
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ken, die hierin met vreugde een overeenkomst begroetten met de Darwinische
evolutieleer, maar ook die van bezadigde en kundige geleerden.
Nog in meer andere onderzoekingen werd de hulp van den mikroskoop door den
onvermoeiden nauwkeurigen waarnemer ingeroepen. Zoölogische en botanische en
paleontologische kennis is zeker een eerste vereischte om de grondsoorten en
organische in den bodem vervatte overblijfselen te beschrijven, maar die kennis was
toch niet genoegzaam. De mikroskoop moest ze doen onderkennen. Ook in dat opzicht
zijn de beschrijvingen van den bodem van Amsterdam, Urk, het Eemdal, Gorinchem,
Utrecht, het Breukelerveen van groot belang. Overigens kunnen deze werken: zie 2,
31, 32, 36, 41, 43, 45, 51, 56, 62, 68, 69, 102, 110, 112, 116, 119, tot mineralogie of
geologie gebracht worden. Met Staring was hij werkzaam aan de geologische kaart
van Nederland. Zijne vergelijking van de diepten waarop hij in de verschillende
putten zout en zoetwatervermengingen aantrof, de wijze volgens welke hij uit de
overblijfselen van dieren hun aard afleidde voerden hem tot besluiten over de richting
(het vallen) der verschillende lagen van den bodem onder de oppervlakte en tot de
waarschijnlijkheid eener daling of schommeling van den bodem. De Kon. Akademie
van Wetenschappen besloot een commissie te benoemen waartoe hij natuurlijk
behoorde, ten einde nader te onderzoeken in verband met de waterpassingen en oude
merken wat hier wel van was. Bijzonder merkwaardig is in elk geval zijn onderzoek
over de kleine wezens welke daarin aangetroffen worden; men zie zijne
verhandelingen over de foraminiferen en zijn werk: ‘de Macht van het kleine’, dat
zeer veel opgang maakte en ook, na in het Duitsch en Deensch vertaald te zijn, in
een volksuitgaaf herdrukt
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werd. Hierin heeft Harting gewichtige gegevens geleverd in een tijd toen in ons
vaderland de geologie door bijna niemand werd beoefend. Het laatstgenoemde werkje
was daarenboven een van de eerste dat hem als een gelukkig populair schrijver deed
kennen, die slechts mededeelt wat hij noodig heeft om den minder voorbereiden lezer
op aangename wijze duidelijke en juiste begrippen te geven.
Tot Ethnologie kan gebracht worden 61, 72, 83, 148 waarin de wijze om de
afmetingen van het menschelijk hoofd te bepalen door een daartoe geschikt werktuig:
den kephalometer wordt aangegeven. Vele metingen en besluiten daaruit worden in
verband gebracht met of steunen op hetgeen van den mensch uit voorhistorische
tijden bekend is.
Op het gebied van plantenkunde hebben wij aan Harting ook menig belangrijk
onderzoek te danken. Wij voerden reeds aan wat hij voor weefselleer en anatomie
leverde. Ook de physiologie werd in geenen deele verwaarloosd. Deze tak toch der
botanie, en op het gebied der dierkunde de psychologie, lagen hem nader aan het
hart dan systeemkunde. Systemen te vormen lag volstrekt niet in zijn aard. Sterker
dan menigeen noodig of waar voorkwam, stelde hij en verdedigde hij reeds vroeg
de meening: er zijn geen grenzen. En tot die velen behoorde ook ik toen. Wel stelde
ook ik die grenzen niet in den ouden vorm: lapides crescunt, plantae crescunt et
vivunt, animalia crescunt, vivunt et sentiunt, maar toch, daar ik mij toen met de
wiskunde bezig hield (eene hypothetische wetenschap die zich de begrippen
willekeurig en scherp stelt, zoodat van ieder begrip uit te maken is of het A is of non
A), zag ik wel de groote moeilijkheid in, om in de natuur anders dan op logische
wijze grenzen te stellen, maar geloofde ik dat dan hoogstens eenig voorwerp van het
plan-
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tenrijk naar het dierenrijk zou moeten gebracht worden of omgekeerd, zoodra nieuwe
eigenschappen daarvan ontdekt zouden zijn. Toch brengen ons de feiten en de
bespiegeling er meer en meer toe, vooral sedert het wetenschappelijk ongeoorloofde
‘ignorabimus’ van du Bois-Reymond er toe dringt, om reeds in de atomen, liever
monaden een sluimerend bewustzijn aan te nemen, (ook in verband met een
doorgevoerde evolutieleer tot welker omhelzing Harting door die meening zoozeer
voorbereid was) en met hem te zeggen: er zijn geen grenzen in de natuur.
Onder de werken nu die meer bepaaldelijk tot de botanie behooren, deels reeds
vroeger vermeld, noemen wij 8, 11, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 34, 43, 46, 48,
53, 54, 55, 65, 167, waaarin wij belangrijke onderwerpen als de ziekte der
aardappelen, de wijze hoe de planten stikstof opnemen, behandeld vinden, of waarin
onderzocht wordt hoe de plantencel gevormd wordt, welke de beweging der sappen
is, de aard van het cholophyll, de anatomie van de cacteën. Sommige hiervan vonden
tegenspraak, omtrent andere is de waarheid nog niet gevonden, maar alle hebben zij
onze kennis direct of indirect vermeerderd, wel het meest die, welke Harting met
den mikroskoop in de hand verkregen en aan den dag gebracht heeft.
Op weefselleer ook op zoölogisch gebied, op anatomie, vorm, levenswijze der
dieren hebben vele grootere en kleinere geschriften betrekking als: 2, 8, 43, 47, 52,
66, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 86, 88, 94, 95, 96, 98, 111, 127, 133, 137, 139
en andere deels meer grondig, deels meer populair behandeld. Afzonderlijk herinneren
wij aan zijne afdoende onderzoekingen te vinden in de stukken, welke de
Akademische commissie aan de Hooge Regeering heeft aangeboden, over den
paalworm
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en andere borende dieren, aan de studie over Orthogoriscus ozodura, de bouwkunst
der dieren, en aan die over de vergelijkende ontleedkunde en intellectueele vermogens
der dieren.
Bovenal moet hier het tweede hoofdwerk van Harting vermeld worden, het
Leerboek van de grondbeginselen der Dierkunde in haren geheelen omvang, in zeven
deelen geschreven, waarvan een verkorte vertaling ook in het Spaansch is uitgegeven
en waarin talrijke algemeene opmerkingen en een eigenaardige behandeling
voorkomen, die ik geheel onbevoegd ben te beoordeelen. Toch mag ik wel dit zeggen
dat het alleen reeds Harting's naam als zoöloog voor goed gevestigd heeft. Tot een
opzettelijke behandeling der physiologie is hij niet gekomen anders dan op zijn
cursus. In druk zijn verschenen een algemeene beschouwing, beschrijving,
rangschikking en morphologie.
De hieraan ten gronde liggende onderzoekingen voerden Harting er toe om
zeedieren naar Utrecht te laten komen, en zelf ze aan de kust of in zee op te zoeken
als hij met zijne leerlingen in de zomervacantie eenige dagen te Scheveningen of aan
den Helder of elders vertoefde. Hij opperde naar aanleiding daarvan het plan om een
beweegbaar zoölogisch station op te richten. Dit denkbeeld werd door eene
vereeniging, waaraan hij den stoot had gegeven, gedeeltelijk verwezenlijkt. Dat
Harting de krachtige, belangelooze, ja zelfs offers vorderende pogingen van Dr.
Sluiter om te Batavia een blijvend station op te richten met alle macht ondersteunde,
132, behoeft wel geen betoog voor hen, die zijn werkzamen opwekkenden aard
kenden.
Harting bedacht ook voor het bestudeeren van het gebruik, dat de visschen van de
zwemblaas maken. een toestel physometer 103, 105, 107, 111, die evenals zijn
mikroskoop, balans 9, hygrometer 33, atmometer, kepha-
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lometer 72, 86 van zijn scherpzinnigheid getuigt en van de volharding, waarmede
hij bezwaren wist te boven te komen. Deze werktuigen meer of minder gewijzigd
werden later door anderen gebruikt. Aan zijn eenen hygrometer lag de alleen juiste
chemische bepaling ten grondslag, de andere is ook door Psyche opgenomen en heeft
in het Zuiden van Frankrijk, na dat er nog voor de vergelijkbaarheid der daarmede
verkregen waarnemingen proeven genomen waren, opgang gemaakt. Deze
verschillende toestellen behooren met de beschouwingen over de bepaling van den
brekingscoefficient van vloeistoffen 27, 59 met de opstellen over honigdauw 106,
147, 154, hagel 128, doordringbaarheid van zand en klei 118, de beschrijving van
kleine maalstroomen 59 in mengsels van water en vluchtige stoffen enz. meer of
minder op physisch gebied te huis.
De meer beschouwende geschriften, welke namelijk niet zoo zeer bepaalde
waarnemingen bevatten of daarop berusten, maar waarin der verbeeldingskracht
ruimer spel werd gelaten, zooals die gevoed en geleid was door de algemeene
waarneming en door de ontwikkeling welke bij Harting onder en door zijne studiën
was te voorschijn geroepen, waaraan zich zijne levensbeschrijvingen van
vaderlandsche beroemde geleerden aansluiten, kunnen in drie afdeelingen gesplitst
worden: in gewone populaire beschrijvingen, in gissingen en algemeene
beschouwingen. Daaronder komen zeker stellingen voor, die voorbarig schenen,
soms nog schijnen, maar toch ook ongetwijfeld vele die bewaarheid bleken en een
aanstoot gaven tot andere onderzoekingen die tot de waarheid leidden. Zij teekenen
de werkzaamheid des geestes bij Harting. Daar hij steeds, en dat is het eenige noodige,
het waarschijnlijke slechts als waarschijnlijk voorstelde en onderscheidde van wat
streng waargenomen was, heeft hij daardoor ongetwijfeld slechts een
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nuttigen invloed geoefend. Ieder is wel zoo vrij theoretische beschouwingen van een
ander te betwijfelen en ter toetse te brengen, zal dus niet op een dwaalweg geraken,
indien hij slechts op de juistheid der waargenomen feiten zich mag verlaten. Als een
populair schrijver stond Harting hoog en heeft hij veel bijgedragen niet slechts tot
de verspreiding van kennis maar wat meer zegt tot lust en streven naar kennis. Hoe
menigeen moedigde hij weer aan om zelf de uitkomsten van eigen onderzoekingen
bekend te maken, hoe vele medewerkers riep hij niet om zich op, hoevele vrienden
won hij niet voor de natuur. Dit bewijst wel het Album der Natuur door hem in
gemeenschap met de voornaamste vaderlandsche natuurkundigen aangevangen en
een menschenleven lang door hem gedirigeerd. Meer dan tachtig onderwerpen
125-203 door hem zelven waard geacht, om in de lijst der werken afzonderlijk
genoemd te worden, en honderden van mededeelingen omtrent nieuwe gevonden
waarheden daaraan toegevoegd, staven dit. Zelfs toen andere populaire tijdschriften
in denzelfden geest uitgegeven werden, bleef dit album talrijke lezers vinden.
Buitendien moet hierbij gevoegd worden de Macht van het kleine, een werk zeker
even populair geschreven, getuige de aftrek dien het mocht ondervinden. Immers in
den geest van Ehrenberg geschreven, bevatte het vele feiten die in dien tijd over het
algemeen te weinig bekend waren.
Meer als spel der verbeeldingskracht worde zijne voorstelling beschouwd van wat
in het jaar 2065 te zien zal zijn (84) waarvan zich reeds menige gedachte
verwezenlijkte, en zijn eerst verleden en eerste toekomst 134, 149; gewichtiger zijn
zijne wenken, welke voorkomen in de redevoeringen gedeeltelijk bij de opening
zijner lessen gehouden en in zijn Voorheen en thans 83, 117, 122, 123.
Merkwaardig vooral is het, hoe Harting reeds vroeg tot

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

165
de ontwikkelingsleer gekomen is. G. Vrolik, J. Van der Hoeven, F. Miquel en andere
beroemde vaderlandsche geleerden hielden er hem lang van terug om openlijk
daarover te schrijven, bewogen hem zelfs om in zijn werk: De voorwereldlijke
scheppingen in 1857 duidelijker en bepaalder dan nog geschied was, het vraagstuk
van de gegrondheid der ontwikkelingshypothese te bespreken. Zij huiverden bij het
ontbreken van zoovele bewijzen, die ten deele na hunnen dood gevonden zijn, zoo
openlijk te breken met de toen gangbare voorstellingen, maar Harting bleef steeds
onderzoeken en zich in die richting voortbewegen. In 1871 bleek dat duidelijk uit
zijne bespreking over van Doornik 100 en zijn aandeel aan de ontwikkelingshypothese,
en voorts uit alle gesprekken en opstellen van lateren tijd bijv. over Charles Darwin
124. Er zijn er voorzeker die uit oppervlakkigheid Darwin's theorie huldigen. Over
hen moeten nauwgezette geleerden hunne schouders ophalen en wegens hunne
overdrijving zich van hen afwenden; maar zij kunnen en mogen aan de andere zijde
hunne bewondering en achting niet aan onzen Harting onthouden, die deze grootsche
gedachte voortdurend toetste en daarna eerst meer en meer tot de zijne maakte. Voor
hem vielen nu met recht de grenzen in de natuur weg.
Moge het bovenstaande Harting eenigermate geteekend hebben als geleerde in
zijne veelzijdige werkzaamheid, zoo is er toch nog meer over hem te spreken als
Hoogleeraar, Staatsburger en mensch.
Met zijne ambtgenooten te Utrecht was Harting steeds op den besten voet, niet
alleen met de ouderen maar ook met de jongeren die, zoo als ik, na hem kwamen.
In de faculteit waarin zijne vakken reeds werden onderwezen gaf zijne toevoeging
eerst eenige moeielijkheid, maar door Schröder en Van Rees werd hij dadelijk har-
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telijk ontvangen. Vooral mag ik onder zijne beste vrienden tellen Van Rees, Schröder
v.d. Kolk en Opzoomer; één van zin was hij ook met den eerlijken, kloeken Vreede,
later vereerde hij ook mij met zijne vriendschap. Geregeld wandelde hij met de beide
eersten. Dan werden allerlei wetenschappelijke en maatschappelijke belangen
behandeld. De groote kennis en het voortreffelijk karakter van Van Rees wist hij te
waardeeren. Ook in de faculteitsvergaderingen was het een genoegen hen samen te
zien. Zelf erkent hij veel aan van Rees verschuldigd te zijn, al behoorde die niet
zooals Van der Kolk onder zijn hooggeachte leermeesters. De hartelijkheid, de
opgewektheid, het optimisme van Van der Kolk, die in al wat wetenschap was belang
stelde, die ook de kunst hoogschatte, had een grooten invloed op hem en hij ontving
niet alleen van hem maar gaf ook wederkeerig. Ook Mulder achtte hij zeer hoog. De
verstandhouding werd evenwel allengs koeler. Wij betreurden het vaak, dat die
mannen elkander niet verstonden en dat enkele eigenaardigheden, ook verschil van
meening omtrent maatschappelijke toestanden, hinderpalen waren voor vertrouwelijke
vriendschap, niettegenstaande Harting telkens toenadering beproefde. Op den
professorenkrans was Harting een aangenaam lid en getrouw bezoeker, zoolang zijne
hardhoorendheid hem niet belette in grootere gezelschappen aanwezig te zijn. Hij
zag in geen tijdperk zijns levens veel menschen bij zich; vooral later ontving hij
slechts enkelen, maar die dan ook altijd even vriendelijk. Hij had een schijn van
deftigheid en gewicht daar hij alles deed naar de uitspraak van zijne overtuiging. Hij
bleef evenwel daarop niet onwrikbaar staan, maar had een open oor voor
tegenbedenkingen, als hij slechts wist dat die ook uit waarheidszin voortkwamen.
Hij was en bleef voor allen openhartig en trouw.
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Er bestaat te Utrecht nog een vereeniging van professoren en doctoren uit de
wiskundige en geneeskundige faculteit, welke eenmaal 's maands vergadert. Daar
worden de nieuwste onderzoekingen van eenigszins wijdere strekking besproken.
Ieder deelt den anderen mede wat in den laatsten tijd op zijn gebied het meest de
aandacht heeft getrokken en deze zien zoo het voornaamste uit andere vakken
aangewezen en toegelicht, terwijl zij dat anders licht onopgemerkt zouden laten
voorbijgaan. Daar kwamen met hem Mulder, Van Rees, Donders, Schröder van der
Kolk. De spreuk Amicitia Naturae Interpres later veranderd in Amore Naturae Iuncti,
sprak de waarheid, want als het half uurtje aan politiek gewijd voorbij was, (daarover
waren allen niet zoo van hetzelfde gevoelen als Harting), waren allen eenstemmig,
Schröder v.d. Kolk het hartstochtelijkst in bewondering over de inrichting en de
waarheden der Natuur. Harting was een zeer werkzaam medelid.
Zijne leerlingen hadden hem lief, hoorden hem gaarne. Slechts klaagden sommigen,
voor wie zoölogie geen hoofdzaak was, een poos tegen den examentijd over dat
uitvoerig werk, waarin zooveel stond. Weldra ondervonden zij uit de wijze waarop
zij ondervraagd en beoordeeld werden, dat niet het onmogelijke van hen gevergd
werd, maar dat het goed was gewezen te zijn op velerlei dat ook voor de volgende
geneeskundige studiën van belang was. Zij leerden later ook op de botanische lessen,
maar in de vroegere jaren hoofdzakelijk in het laboratorium op de Hoogt, de
behandeling van den mikroskoop kennen en leerden daar zien.
Bovenal verbond hij zijne leerlingen aan zich door zijn omgang op het door hem
opgerichte gezelschap Natura Dux nobis et Auspex. Ten tijde dier oprichting kende
ik
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hem nog weinig, anders had ik gevraagd het praesidium daar met hem te mogen
deelen. Ik was nog zoo vervuld van de aangename herinnering aan de oefeningen
welke vroeger onder de leiding van Mulder des Zaterdags gehouden waren en waaraan
velen met mij zooveel te danken hebben, dat ik gaarne, voor natuur- en scheikunde,
daaraan zou hebben deelgenomen. De wijze waarop Harting die vergaderingen leidde
als niet leidende, hoe hij ze nuttig wist te maken zonder steeds als leeraar op te treden,
hoe hij vragen wist uit te lokken en dan eerst antwoordde, is door alle leden evenzeer
gewaardeerd geworden. Uiterlijke teekenen van dankbaarheid toonden zulks bij
verschillende gelegenheden: bij de viering van zijn veertigjarig Hoogleeraarsambt,
bij zijne begrafenis, bij de oprichttng van het monument op zijn graf; inwendige
erkentelijkheid leefde bij allen.
Harting sprak ook meermalen in het openbaar bij de opening van zijn lessen. Had
Opzoomer vijfentwintig jaren achtereen velen zijner ambtgenooten en zijne talrijke
hoorders uit alle faculteiten vergast op zijne openingslessen, waar een of ander
vraagstuk van den dag met zoo onbegrijpelijk rijke kennis van zaken en in een
schoonen vorm behandeld werden, Harting gaf later iets dergelijks als hij menigmaal,
hetzij het leven van een beroemd natuuronderzoeker schetste, hetzij een meer
algemeen onderwerp ter waarschuwing tegen dwaling, ter opwekking tot nauwkeurig
onderzoek, ter verlevendiging van plichtsbesef of krachtsinspanning voor zijne
leerlingen behandelde. Hij sprak dan als vaderlander en burger.
Warm voor de eer, ook voor de wetenschappelijke eer, van Nederland schreef hij
de levensberichten van Leeuwenhoek 114, 181, Swammerdam 182, Petrus Camper
183, Jan Van der Hoeven 91, Chr. Huygens 87, 163,
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164. Ook andere verdienstelijke mannen als Rumphius 205, Huxley 125, Darwin
124, 191 stelde hij voor als voorbeelden van wat de mensch kan doen en moet trachten
te doen. In het bijzonder voor Huygens trad hij in het strijdperk toen de aan Chasles
in de hand gespeelde vervalschte brieven hem: la gloire de la Hollande met Newton:
la gloire de l'humanité en weldra met Pascal en andere groote mannen aantastten.
Evenmin als dezen vergeet hij zijne tijdgenooten; want na krachtig aangespoord te
hebben tot deelneming aan de internationale poolexpeditie 186-188 bracht hij na
afloop daarvan een hartelijken welkomstgroet 199 aan Dr. Snellen en zijn
tochtgenooten, en het heeft niet aan hem gelegen dat de Regeering den moed,
volharding en ontberingen dier natuuronderzoekers zoo weinig openlijk heeft
gewaardeerd.
Over optische werktuigen van Zacharias Jansen en van Huygens handelen 160,
161 zooals 149. Te Utrecht ontving van zijn hand het physisch laboratorium den
ongeveer nagebootsten kijker van Huygens met het objectief, waarmede de ring van
Saturnus als zoodanig erkend werd, van het bekende opschrift Admovere oculis
distantia sidera nostris.
Hij verdedigde de geneeskundige faculteit tegen beschuldigingen van Moleschot
(30) en mocht de voldoening smaken dat zij als ongegrond op ridderlijke wijze werden
herroepen.
Als lid van de maatschappij tot nut van den Javaan werkte Harting mede tot
verbetering van de toestanden, tot ontheffing der inboorlingen van vele drukkende
misbruiken. De Regeering maakte de aanvankelijk toenemende maatschappij
overbodig, toen zij met het oog op dien aandrang waarborgen gaf, dat werkelijk
geleidelijk aan de geopperde bezwaren zou worden tegemoet gekomen.
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Andere nuttige inrichtingen steunde hij: als de poging tot afschaffing van sterken
drank en, in de afdeeling Utrecht van die vereeniging, de oprichting van eene spaarkas.
Na 1849 schreef hij over politieke onderwerpen eenige dagbladartikels, in 1853 deed
hij niet mede aan de Aprilbeweging; wat ongunstig werkte op de verhouding met
Mulder, die met de krachtige overtuiging welke hem steeds bezielde en waarnaar hij
zoo krachtig handelde, anderen tot dezelfde zienswijze trachtte te brengen.
In 1868 op een reisje door het Thüringerwald met zijn jongeren broeder Dr. D.
Harting ontving hij een diepen indruk van de zorg aldaar aan het schoolonderwijs
en de opwekking tot geregelde bijwoning daarvan besteed. Met Opzoomer, die in
het constitutioneel gezelschap, waarop in Utrecht in kleineren kring maatschappelijke
en staatsrechtelijke onderwerpen werden besproken, in een reeks van stellingen de
noodzakelijkheid van de invoering van leerplicht had ontwikkeld en tegen de
bedenkingen van anderen had verdedigd, kon hij niet medegaan. Wij kennen de
redenen waarom velen huiveren dien afdoenden maatregel te nemen. Dat Opzoomer
zich hierin aan Harting niet aansluiten kon spreekt van zelf. Hij wilde zich evenwel
niet tegen het mindere verzetten, nu hij voor alsnog het meerdere niet kon verkrijgen.
Dit verschil van meening schaadde dan ook niet aan de vriendschap der twee mannen,
die niet zich zelven maar het heil van den Staat bedoelden, die niet wilden
voorschrijven hoe men heeft te denken of te handelen, maar alleen aansporen om
ernstig en zelfstandig in denken en handelen op te treden. Harting en zijn broeder
meenden dat men meer nut zou doen door schoolverzuim te keeren. Op openbare
vergaderingen, zie het Verslag van de op hunne oproeping goed bezochte Vergadering
te Utrecht: De oprichting en eerste handelin-
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gen van het Nederlandsch Schoolverbond Utrecht J.L. Beijers 1269, werd dat
vraagstuk besproken. De gemoedelijke ernst van het broederpaar brachten velen die
nog aarzelden tot hun gevoelen, en van nu af werd op menige plaats in ons vaderland
door belooningen, door bezoek in de huizen en toespraak aan de ouders, met alle
macht het schoolverzuim bestreden. Dat de kwestie van neutraliteit der school hem
zeer bezig hield behoef ik wel niet te zeggen. Hij wist wel dat reglementen en wetten
niet voldoende waren om goed en waarlijk opvoedend onderwijs te doen geven, hij
was overtuigd dat het op de persoonlijkheid en ernst van den onderwijzer zelven in
de eerste plaats aankomt, dat de wet onvermogend is om het goede te doen tot stand
komen: maar toch moet, zoo beweerde hij terecht, de wet het goede niet belemmeren,
zij moet geen aanleiding zijn dat partijen in den Staat elkander bestrijden, helaas op
zoo treurige wijze als wij, gelukkig niet hij, gezien hebben. Nog kort voor zijn dood
met mij de droevige verdeeldheid in de kerk, de aanmatiging der kerkelijke drijvers
besprekende en mismoedig vragende of hij en anderen dan te vergeefs licht hadden
trachten te verspreiden, deelde hij mij mede dat hij met zijn broeder en anderen
meende een bevredigende oplossing van de schoolkwestie gevonden te hebben, welke
kans had aangenomen te worden.
Zijne wereldbeschouwing was vrij van elk kerkelijk dogma, maar misschien te
veel alleen op natuurwetten steunende, voor zoover wij die uit de stoffelijke
verschijnselen kennen. Hoe licht is niet de beoefenaar der natuurwetenschappen,
gewoon de naar de uitspraken der rede getrokken gevolgtrekkingen bewaarheid te
zien, ook geneigd het rechtsgebied der natuur te ver uit te breiden. Hij ontwikkelde
die beschouwing in eenige opstellen: Wetenschap en geloof
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115, 122 meer opzettelijk, terwijl vele andere van zijne geschriften denzelfden geest
ademden. Wel mocht ook in dezen tijd nog eens zijne verhandeling over het
Hypnotisme en Spiritisme 123, 175 herlezen en behartigd worden, omdat het eerste
zoo nadeelig werkt op hen die er zich aan onderwerpen en omdat van het tweede,
indien er iets waars aan was, zeker niet op zoo onverantwoordelijke en lichtvaardige
wijze gebruik zou mogen worden gemaakt als vele, zelfs anders ernstige menschen
nu doen. Men wil toch van de dooden, ook van hen voor wie men de meeste piëteit
behoorde te gevoelen, vergen wat men nauwelijks van levenden zou durven vragen.
Zoo kantte hij zich meermalen tegen misbruiken en bijgeloof. Hij verviel hierbij niet
in de fout van zoovele natuuronderzoekers die, hoe nauwkeurig en voorzichtig ook
in het beoordeelen van natuurwaarheden, te lichtvaardig oordeelen over de uitkomsten
tot welke zoovele edele en diepzinnige denkers uit de waarneming van de
verschijnselen op geestelijk gebied gekomen waren. Hij meende zijne landgenooten
te moeten opwekken tot onbevooroordeeld onderzoek naar alle zijden, gedachtig aan
het bekende woord van Göthe.
Die wereldbeschouwing verlevendigde in hem zelven liefde voor de waarheid en
voor plichtsbetrachting, plichtsbetrachting jegens zijn huisgenooten en jegens de
maatschappij. Hoewel gezellig van aard en vriendelijk voor ieder die hem bezocht,
ging hij weinig bij anderen uit maar leefde hij met de zijnen. Wij spraken reeds van
zijn gelukkig huwelijk. Twee zoons en twee dochters werden uit dien echt geboren
en vermeerderden zijn geluk. Behalve door andere nuttige uitspanningen werd ook
door de muziek een aangename afwisseling en verpoozing bezorgd. De oudste dochter
met hare schoone altstem vervroolijkte met de anderen het huis, en muziekavonden
met enkele vrienden
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in de eigen woning gaven waar genot na wel volbrachten arbeid. Hoeveel vreugde
Harting daarin schepte bleek dikwerf uit zijne gesprekken en later, toen hij
grootendeels ten gevolge van zijn inspannenden arbeid meer en meer hardhoorend
werd, uit de woorden waarmede hij zich dat gemis beklaagde.
Zulk een genot mocht hij zich gerust veroorloven juist wegens zijne getrouwe
plichtsbetrachting die hij door daad en woord aan anderen inscherpte.
Den avond voor zijn dood voegde hij nog zijnen beiden jongste kleinkinderen toe:
belooft gij mij steeds volgens uwen plicht te zullen handelen, wat u daarvan ook
moge aftrekken. Waarlijk al is het beginsel waarom wij onzen plicht betrachten het
hoogste, toch is het van onmetelijke waarde als wij maar vast beginnen te doen wat
wij voor goed houden, steeds ons gevoel daarvoor verfijnende en louterende. Harting
was strenger voor zich zelven dan voor anderen die hij als dwalenden en zieken
beschouwde. Vandaar dat hij zoo dikwerf als vredestichter optrad door opheldering
van misverstand en uit menschenliefde, waarvoor hij met raad en daad blijken gaf.
Bij hem volgde recht uit plicht.
Als dan echter de rechten gekrenkt werden trad hij ook buiten het huisgezin voor
maatschappij en staat moedig op om die te verdedigen en hen die het onrecht gepleegd
hadden daarvan te overtuigen. Daarvoor had hij zijn tijd en alle inspanning over.
Nooit zal nog in Nederland vergeten worden wat hij voor de Transvaal gedaan heeft.
Het zal niet vergeten worden om de gelukkige uitwerking die zijne bemoeiingen
hebben gehad, en het mag niet vergeten worden om het voordeel dat Nederland er
zelf van heeft gehad. Toen is algemeen de edele verontwaardiging opgewekt, toen
is men wakker geworden uit de heerschende
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de verdooving, en uit de onverschilligheid over het lot van onze stamgenooten,
hetwelk vroeger aan Vreede en V.d. Sande Bakhuyzen niet gelukt was; toen zijn
opofferingen gedaan, is kracht betoond en heeft Nederland zich de deugden zijner
voorvaderen herinnerd en ze in uitoefening gebracht.
Toen ik in het begin van 1881 aan Harting in een briefje over den benarden toestand
in de Transvaal schreef: och! dat onze Vreede nog leefde, mocht zijn geest nog eens
vaardig worden over ons volk, - was reeds een oproeping van Harting onderweg aan
de Heeren J. de Louter, J.A. Fruin, P. Tempelman van der Hoeven en mij, en den
volgenden dag vormden wij ons onder zijn voorzitterschap tot een Transvaal-comité,
waartoe ook spoedig de heer Beelaerts van Blokland geroepen werd, en en waaraan
Dr. Jonkman met grooten ijver, dien van den voorzitter waardig, als lid en secretaris
zijne diensten leende. De dag was hun te kort, tot in den nacht werd het opstellen,
schrijven, verzenden der brieven1 aan belangstellenden, aan staatslieden binnen en
buiten 's lands, voortgezet. In Engeland zelf zocht en vond Harting personen, die een
open oor hadden voor de rechtmatige klachten der Transvalers en hij wist hen te
bewegen om licht daarover te verspreiden en daardoor aan eene andere dan aan de
eerste voorbarige opvatting ingang te verschaffen. Wij weten met welk gunstig
gevolg. Ook in een later ongelukkig verschil tusschen Engeland en ons vaderland
bood hij zijne diensten aan, trachtte hij een betere uitkomst te verkrijgen, een
waardiger hou-

1

De brieven en geschriften zijn hier legio. De stukken berusten in het archief in de
Universiteits-bibliotheek te Utrecht. Wij kunnen ze niet aanhalen en behoeven dit niet te
doen: zij zijn gegrifd in het gemoed van iederen warmen Nederlander.
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ding voor ons vaderland te doen aannemen. Geen wonder dat zulk een man op elk
terrein, waarop hij werkzaam geweest is, geacht en geliefd was; geen wonder dat hij
reeds vroeg Ridder werd van den Ned. Leeuw en lid van bijna alle binnenlandsche
en van vele buitenlandsche genootschappen, ook van de keizerlijke Leopoldinische
Carolingische duitsche Akademie Naturae Curiosorum onder den naam van
Dioscorides; geen wonder dat de Transvaal een plaats naar hem noemde, een
gezelschap H.A.R.T.I.N.G. in Amsterdam een zinspreuk aannam waarvan de
beginletters van elk woord aan zijnen naam herinnerden; geen wonder dat zijne
vrienden begeerden hem een gedenkteeken op te richten; wat dan ook in het begin
van Juni 1886 op de begraafplaats te Amersfoort onthuld werd.
Velen uit verschillende plaatsen van ons land waren daarbij tegenwoordig.
Opzoomer zou gesproken hebben maar had wegens ongesteldheid aan mij die taak
opgedragen. Ik heb ze trachten te vervullen met een toelichting op het door Opzoomer
voorgeslagen en door ons allen gaarne aangenomen opschrift:
De natuur had hij lief, zij toonde hem hare schatten.
De menschen had hij lief zij loonden hem met dankbaarheid.
Ik eindigde toen als nu met ongeveer deze woorden:
Het gedenkteeken zegt naar waarheid: Harting heeft niet vergeefs geleefd; het
wekt ons op om gelijk hij die dankbaarheid en wederliefde te verdienen.
BUYS BALLOT.
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Geschriften en opstellen van wijlen P. Harting,
in leven Hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool; naar zijne eigene
aanteekeningen.
Inhoud.
A.

Afzonderlijke geschriften.

B.

Nieuwe verhandelingen I klasse Kon.
Ned. Instituut van Wetenschappen, Letteren en Kunsten.

C.

Verslagen en Mededeelingen der Kon.
Akademie van Wetenschappen.

D.

Verhandelingen der Commissie voor de
geologische kaart van
Nederland.

E.

Tijdschrift voor Natuurlijke geschiedenis
en Physiologie.

F.

Bulletin des sciences physiques et
naturelles en Néerlande.

G.

Scheikundige onderzoekingen gedaan in
het laboratorium der
Utrechtsche Hoogeschool.

H.

Holländische Beiträge.

I.

Botanische Zeitung.

K.

Nederlandsch Lancet.

L.

Aanteekeningen van het verhandelde in
de sectievergaderingen
van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap.

M.

Archives Néerlandaises des sciences
exactes et naturelles.

N.

Poggendorffs Annalen für Physik und
Chemie.

O.

Archives des Sciences Naturelles.

P.

Comptes Rendus de l'Académie des
Sciences.
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1835.

28 Nov. Dissertatio medico-practica
inauguralis sistens observationes choreae Sancti Viti et febris
puerperalis. Utrecht.
v. Paddenberg & C0. (1)

1839.

E. Deel VI 1-45. Bijdrage tot de
mikroskopische kennis der
zachte dierlijke weefsels. (2)

1839.

B.p. 353. Description d'un microscope à
lentilles fortement
grossissantes et d'un microscope solaire
portatif, suivie par
quelques observations pour servir à
l'histoire microscopique
des tissus moux des animaux. (3)

1840.

E. Deel VII 165-256. Mikrometrische
bepalingen en mikroskopische aanteekeningen. (4)

1840.

F.p. 45. Limites de la sensibilité de
quelques réactifs. (5)

1840.

F.p. 287. Etude microscopique des
précipités et de leurs
metamorphoses appliquée à l'explication
de divers phénomènes
physiques et physiologiques. (6)

1840.

F.p. 370. Description d'un procédé pour
construire des lentilles microscopiques fortement
grossissantes. (7)

1841.

E. Deel VIII 179-202. Gissingen
betreffende de eerste vorming der cellen en derzelver kernen en
plantaardige en dierlijke weefsels, gegrond op het onderzoek
van anorganische
praecipitaten. (8)
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E. Konst en Letterbode. Over eene door
mij vervaardigde balans.
(9)

1842.

Bedenkingen tegen eenige punten van het
rapport der commissie belast met de herziening der
geneeskundige staatsregeling hier te lande. Utrecht. van
Paddenberg & C0. (10)

1842.

E. Deel IX 181-244. Bijdrage tot de
anatomie der cactëen. (11)

1843.

E. Deel X 151-238. Over de wijze van
ontstaan, den oorspronkelijken vorm en de opvolgende
veranderingen der door
praecipitatie voortgebrachte organische
en anorganische vaste
stoffen, inzonderheid over de
verschijnselen bij de vorming
van kristallen. (12)

1843.

E. Deel X 232-288. Over den invloed,
welken de warmte
uitoefent op de metamorphose der
praecipitaten. (13)

1843.

E. Deel X 289. Middel om
mikroskopische voorwerpen te
bewaren. (14)

1844.

E. Deel IX 296-348. Waarnemingen over
den groei der planten
en de omstandigheden die daarop
betrekking hebben. (15)

1844.

E. Deel XI 229-335. Over de
ontwikkeling der elementaire
weefsels gedurende den groei van den
eenjarigen dicotyledonischen stengel. Vertaald in de Ann. der
hydr. nat. Botan.
1845 IV p. 210, en in de Linnaea 1847
XIX p. 465. (16)
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1844.

Over de belangrijkheid van
mikroskopische onderzoekingen
voor de geneeskunde.
Rede uitgesproken bij gelegenheid der
opening van eenen cursus over de mikroskopische histologie.
Utrecht. van Paddenberg & Co. (17)

1845.

Recherches micrométriques sur le
développement des tissus
et des organes du corps humain,
précédées d'un examen critique des différentes méthodes
micrométriques 4e Utrecht. Kemink & Zn. (18)

1845.

L 1 Juli p. 28. Over getalsontwikkeling
der elementaire deelen.
(19)

1846.

B. Deel I. 203-298. Recherches sur la
nature et les causes
de la maladie der Pommes de terre en
1845. Utrecht. Uittreksel uit de Ann. der hydr. Nat. Botanique
1846 p. 42. (20)

1846.

Bijdragen tot de geschiedenis der
mikroskopen in ons vaderland. Utrecht. v. Padd. & Co. (21)

1845.

De handelingen der vergaderingen van
de eerste klasse van
het K.N. Inst. op den 28 Nov. 12 en 24
Dec. 1846, toegelicht door P. Harting. (22)
(Niet in den handel).

1846.

G. III. p. 31. Mikrochemische
onderzoekingen over den aard
en de ontwikkeling van den plantaardigen
celwand. (23)
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1846.

L. 25 Juni p. 8. Over de ziekte der
aardappelen. (24)

1847.

I. p. 337. Brief an Hrn. H. von Mohl zur
Beantwortung
seines Aufsatzes Ueber das Wachsthum
der Zellmenbran. (25)

1847.

L. 25 Juni p. 45. Over de grenzen der
zichtbaarheid der
voorwerpen, zoowel met het ongewapend
als met het gewapend oog. (26)

1847.

L. 28 Juni p. 55. Bepaling van den
brekingsindex van vochten. (27).

1848.

H.I.p. 185. Ueber das Wachsthum der
vegetabilischen Zellmenbran. (28)

1848-1854.

Het mikroskoop, deszelfs gebruik,
geschiedenis en tegenwoordige toestand. Utrecht v. Padd.
& Co.
Deel I. Theorie en algemeene bestrijding
der mikroskopen 1848.
Deel II. Het mikroskopisch onderzoek
1848.
Deel III. Geschiedenis en tegenwoordige
toestand der mikroskopische werktuigen 1850.
Deel IV. Handleiding tot oefening.
Plantaardige weefsels,
dierlijke weefsels. Tiel gez. Campagne
1854. (29)

1848.

De Heer Jac. Moleschott privaat docent
te Heidelberg in zijne
verhouding tegenover de geneeskundige
faculteiten in Nederland. Utrecht v. Padd. & Co. 1848.
Zie hierop het antwoord van Dr. Eduard
Kaiser in het Zeitschrift für mikroskopie 1878. Hft. 6 p.
171. (30)
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1848.

L. 26 Juni p. 23. Over Foraminiferen, en
Diatomeën in onzen vaderlandschen bodem. (31)

1849.

De macht van het kleine, zichtbaar in de
vorming der korst
van onzen aardbol, of overzicht van het
maaksel, de geographische en de geologische verspreiding
der polypen, der foraminiferen of polythalamiën en der
kiezelschalige bacillariën of
diatomeën. Utrecht v. Padd. & Co.
Tweede verbeterde druk. Amsterdam
Bruchman 1866 Hoog
Duitsche vertaling door Dr. A. Schwartz
met eene voorrede
van M.I. Schleiden. Leipzig Engelmann
1851. (32)

1849.

L. 25 Juni p. 6. Over twee nieuwe
physische werktuigen, een
drijfbalans en een atmometer of
verdampingsmeter. (33)

1849.

L. 25 Juni p. 53. (Met Donders). Over het
maaksel der graankorrels, met het oog op de voeding. (34)

1850.

K. VI. p. 457. Beschrijving van een
nieuwen verlichtingstoestel voor doorschijnende mikroskopische
voorwerpen.
Over Variceuse haarvaten 2e Serie 4 Juni
N0 2. (35)

1850.

L. 24 Juni p. 7. Over den bodem van
Amsterdam. (36)

1850.

L. 25 Juni p. 18. (Met Krecke). Over de
sapbeweging in den
wijnstok. (37)

1851.

K.I. p. 164. Over de vorming van
kunstmatig bindweefsel
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in eiwit. (38)
1851.

K.I. p. 224. Over de bloedschijfjes. (39)

1851.

L. 22 Juni p. 18. Over het gebruik van
gerectificeerde steenolie als bewaarmiddel van de anatomische
praeparaten. (40)

1851.

L. 22 Juni p. 20. Beschrijving van het
Breukelerveen. (41)

1852.

B. 3e reeks V 73-232. De bodem onder
Amsterdam, onderzocht en beschreven. (42)

1853.

Monographie der Marattiaceën, suivie de
Recherches sur l'anatomie, l'organogénie et l'histogénie du
genre Agiopteris et
de considérations sur la structure des
Fougères en genéral
Arntz et Co. Leide et Dusseldorf 1853.
In vereeniging met W.H. de Vriese die
het systematische gedeelté heeft bewerkt. (43)

1853.

Het eiland Urk, zijn bodem,
voortbrengselen en bewoners.
Utrecht. v. Padd. & Co. (44)

1853.

D. Deel I. p. 103. De bodem onder
Gorinchem. (45)

1853.

L. 27 Juni p. 40. Verslag over de
voortgezette onderzoekingen aangaande de sapbewegingen van
den wijnstok.
(Door Harting alleen).
p. 156. Voortzetting van hetzelfde. (46)
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1853.

L. 27 Juni p. 155. Vulling van been en
tandkanaaltjes met
een aftreksel van Alkannawortel en
terpentijnolie. (47)

1853.

L. 27 Juni p. 156. Proeven over de bron
der stikstof voor
de planten. (48)

1853.

C. Deel I. p. 64. P. Harting en C.J.
Matthes. Verslag over
den vermoedelijken uitvinder van het
mikroskoop. (49)

1854.

Handboek der vergelijkende
ontleedkunde, naar het Hoogduitsch van Oscar Schmidt. Tiel. H.C.A.
Campagne. (50)

1854.

D. II. p. 157. Het eiland Urk (uittreksel
door Staring). (51)

1854.

L. 26 Juni p. 35. Over kunstmatige
uitbroeding van vischeieren.
(52)

1855.

L. 26 Juni p. 38. Spectroskopisch
onderzoek van chlorophyll. (53)

1855.

C. Deel III. p. 28. J.W. Gunning en P.
Harting. Onderzoekingen over de bron der stikstof voor de
planten en het ammoniakgehalte der dampkringslucht.
Uittreksel in de Comptes Rendus 1855
XII 902. (54)

1855.

C.p. 88. Tegenbedenkingen op het betoog
van den Heer G.
J. Mulder: Vanwaar bekomen de niet
bemeste planten hare
stikstof. (55)

1855.

C.p. 282. Over de daling van den
Nederlandschen bodem in
den voorhistorischen tijd. (56)
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1855.

N. XCVI. p. 543. Ueber das
Absorptionsvermögen des reinen
und des unreinen chlorophylls für die
Strahlen der Sonne. (57)

1855.

C.p. 445. Over kleine
maalstroombeweging en inmengsel van
water met vluchtige stoffen. Vertaald in
Pogg. Ann. 1856
XCVII p. 50. (58)

1856.

N. XCVII. p. 50. Maalstroombewegingen.
(59)

1854-'57.

Skizzen aus der Natur, aus dem
Holländischen übersetzt
van J.E.A. Martius mit einem Vorwort
von M.J. Schleiden.
Leipzig. Engelmann I. 1854 II. 1857.
(Vertaling van eenige opstellen in het
Album der Natuur). (60)

1857.

De voorwereldlijke scheppingen,
vergeleken met de tegenwoordige. Tiel H.C.A. Campagne.
Hoog-duitsche vertaling door
J.E.A. Martius met een voorrede van M.J.
Schleiden. Leipzig Engelmann. (61)

1858

B. VI. Description d'un diamant
remarquable contenant des
cristaux. (62)

1858.

De nieuwste verbeteringen van het
mikroskoop en zijn gebruik
1850. Tiel Campagne 1858. (63)

1858.

Gedachten over hooger onderwijs in ons
vaderland. Tiel. (64)
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1858.

C. Versl. en Med. VII. p. 257. Naamlijst
der planten op de
eilanden Texel en Wieringen verzameld
door eenige leden van
het gezelschap Natura dux nobis et
auspex. (65)

1858.

C. Deel VIII. p. 368. Note sur les
corpuscules Sanguins du
cryptobranchus Japonicus. (66)

1859.

Hoogduitsche vertaling der drie eerste
deelen onder den titel: Das Mikroskop, Theorie, Gebrauch,
Geschichte im gegenwärtigen Zustand desselben van Dr. Wilk.
Braunschweig,
B. Vieweg en Sohn 1859. (67)

1860

L. 25 Juni. Verslag van een onderzoek
van menschelijke beenderen
opgegraven aan de zuidzijde van den
Wageningschen berg. (68)

1860.

C. Verslag over den paalworm,
uitgegeven door de natuurkundige afdeeling der Kon. Akad. van
Wetenschappen. Amsterdam C.G. van der Post. (69)
De commissie bestond uit de H.H.W.
Vrolik, P. Harting,
D.J. Strom Buijsing, J.W.L. van Oordt
en E.H. von
Baumhauer.

1860.

O.p. 127. Remarques sur la manière dont
les Tarets perforent
le bois. (70)
Uitvoering in het verslag van de
commissie over den paalworm.

1861.

B. IX. Description de quelques fragments
de deux Céphalo-
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podes gigantesques. (71)
1861.

Le Kephalographe. Nouvel instrument
destiné à déterminer la
figure et les dimensions du crâne ou de
la tête humaine. Publié lors du CCXXVme anniversaire de
l'Université d'Utrecht
Utrecht C.v.d. Post. (72)

1861.

C. Deel XI. p. 286. Verslag van de
Heeren P. Harting, F.
A.W. Miquel en J. van der Hoeven over
een in hunne handen gesteld, uit zee opgehaald organisch
voorwerp, over gronden door diepzeeloodingen in de
Bandazee opgebracht en over
passaatstof. (73)

1861.

C. Deel XI. p. 265. De nieu were
lensenstelsels van Merz en van
Hartnack en de grenzen van het optisch
vermogen onzer hedendaagsche mikroskopen. (74)

1861.

C. Deel XII. p. 95. De nestvorm van
Arachthera longerostris.(75)

1862-'73.

Leerboek van de grondbeginselen der
dierkunde in haren
geheelen omvang. Tiel Campagne.

1862.

Deel I. Schets der algemeene dierkunde.

1864.

Deel II. 1 Afd. Natuur-historisch
overzicht der Ruggemergsdieren of gewervelde dieren.

1867.

Deel II. 2 Afd. Morphologie der
Ruggemergsdieren of gewervelde dieren.
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1870.

Deel III. 1 Afd. Natuur-historisch
overzicht der ongewervelde
dieren.
2 Afd. Morphologie der ongewervelde
dieren. De tweede afdeelingen van deel 2 en 3 ook onder den
bijzonderen titel van:
Leerboek der vergelijkende ontleedkunde.
(76)

1862.

De bouwkunst der dieren. Een boek voor
allen die de natuur
lief hebben. Groningen Erven. Bolhuis
Hoitsema. 1870.

1870.

Tweede druk, volksuitgave. (77)

1870.

De inktvisschen; in den volksalmanak
voor het jaar 1863 uitgegeven door de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. (78)

1863.

De taal en stem der dieren, in het
jaarboekje uitgegeven door
het Genootschap Natura Artis Magistra.
(79)

1863.

Het snoeien der boomen. Practische
volksalmanak. (80)

1864.

B.X. Bijdragen tot de kennis der
mikroskopische fauna en
flora van de Bandazee naar aanleiding
van eenige door diepzeeloodingen van 990-4000 vademen uit
die zee opgebrachte
gronden. (81)

1864.

L'appareil episternal des oiseaux. Publié
par la Société des
Arts et Sciences d'Utrecht. Utrecht C.v.d.
Post. (82)

1864.

L. Redevoering over den voorhistorischen
mensch tot opening
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der algemeene vergadering van het Utr.
Prov. Genootschap.
Juni 1864. (83)
1865.

Anno 2065. Een blik in de toekomst door
Dr. Dioscorides.
Utrecht I. Greven.

1865.

Tweede druk.

1866.

In het Hoogduitsch vertaald onder den
titel van: Anno 2066.
Ein Blick in die Zukunft. Weimar.
Derde vermeerderde druk (Anno 2070)
Utrecht.
Engelsche vertaling van A. Bikker. (84)

1866.

Tweede veel vermeerderde uitgave. (85)

1868.

B. Notices zoölogiques anatomiques et
histiologiques sur l'orthragoriscus oxydura suivie de
considérations sur l'osteogénie
des Teleostiens en général. (86)

1868.

Christiaan Huygens, in zijn leven en
werken geschetst. Groningen gebrs. Hoitsema. (87)

1868.

De inhoud der dierkunde, geschetst in
eene openbare les,
gehouden bij gelegenheid van zijn
vijfentwintigjarig hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool.
Utrecht P.W.v.d. Weijer. (88)
Niet in den handel.
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1868.

De verplaatsing der kweekschool voor
militaire geneeskundigen naar Amsterdam. Utrecht E.L
Bosch & Zoon. (89)

1868.

C. 2e Serie II p. 349. Rapport fait à
l'Académie Royale des
Sciences (door P. Harting, P. Kaiser en
J. Bosscha) in de
zaak van Christiaan Huygens. (90)

1868.

C. Levensbericht van Jan van der Hoeven,
in het Jaarboek
der Kon. Akademie. (91)

1868.

P. 9 Dec. Lettre à M. Leverrier (in de
zaak van Huygens.) (92)

1868.

Rapport aan den Koning van de
Commissie tot onderzoek
van het drinkwater te 's Gravenhage.
Leden der commissie
waren: J.A. Beijerinck, I.F. Boogaard, H.
van Capelle,
L.I. Egeling, A.W.M. van Hasselt, I.C.
Jäger, L.C.
Levoir, W.C.H. Staring, J W. Gunning
en P. Harting. (93)

1869.

M. IV p. 33. Observations sur l'étendue
relative des ailes et
le poids des muscles pectoraux dans les
animaux vertébrés volants. (94)

1869.

M. IV p. 44. Sur une asymmétrie de la
squelette humaine se
transmettant héréditairement. (95)

1870.

Mémoire sur le genre Poterion Publié par
la Société des arts
et des Sciences d'Utrecht. Utrecht C.v.d.
Post. (96)

1870.

De strijd des levens. Rede uitgesproken
bij de opening zijner

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

lessen op 26 September. Utrecht I.
Greven. (97)
1871.

C. 2e Serie V p. 252. Blik op de
uitbreiding der zoölogische kennis
naar aanleiding der vergelijking van
verschillende stelsels. (98)

1871.

C. 2e Serie p. 311. Schets van een nieuw
stelsel van zoölogische nomenclatuur. (99)

1871.

C. 2e Serie p. 367. Iets over van Doornik
en zijn aandeel aan
de ontwikkelingshypothese, gevolgd door
eenige opmerkingen
aangaande den tegenwoordigen staat der
laatste. (100)

1872.

B. XIV. Recherches de Morphologie
synthétique sur la production artificielle de quelques formations
calcaires organiques. (101)

1872.

C. 2e Serie VI p. 181. Een woord over
eenige diepe putboringen
te Utrecht. (102)

1872.

C. 2e Serie p. 288. De physometer, een
nieuw werktuig tot bepaling van veranderlijke volumen van lucht
in andere lichamen. (103)
Vertaald in Pogg. Ann. 1873.

1872.

M. VIII p. 186. Sur la production
artificielle de quelques unes
des principales formations calcaires
organiques. (104)

1872.

M. VIII p. 259. Le physomètre, nouvel
instrument pour la
détermination de volumes variables d'air
ou d'autres corps,
surtout de la vessie natatoire des poissons.
(105)

1872.

P. Brief aan de Fransche Akademie, naar
aanleiding eener
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mededeeling van Boussingault over den
honigdauw. (106)
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1873.

N. Das Physometer. (107)

1874.

B. Notice sur un cas de formation de
fulgurites et sur la présence d'antres fulgurites dans le sol de la
Néerlande. (108)

1874.

B. Le plan médian de la tête Néerlandaise
masculine déterminé
d'après une methode nouvelle. (109)

1874.

C. VIII p. 282. De bodem van het
Eemdal. (110)

1874.

P. Brief aan dezelfde (de Fransche
Akademie) over de werking van de zwemblaas bij de visschen.
(111)

1875.

C. IX p. 42. Bijdrage tot de kennis der
geologische gesteldheid
van den bodem onder Utrecht en van het
Eemdal. (112)

1875.

M. X p. 443. Le systême Eemien. (113)

1876.

Gedenkboek van het den 8 Sept. 1875
gevierde 200-jarig herinneringsfeest der ontdekking van de
mikroskopische wezens
door Anthony van Leeuwenhoek.
Rotterdam van Hengel en
Eeltjes. (114)

1876.

Wetenschap en geloof, een ernstig woord,
gesproken tot zijne
leerlingen op 25 en 26 Sept. 1876.
Utrecht 1. Greven. (115)

1877.

C. Versl. en Med. Kon. Akad. 2e Serie
XI p. 301. De geologische en physische gesteldheid van den
Zuiderzeebodem in
verband met de voorgenomen
droogmaking. (116)

1878.

Voorheen en thans, herinneringen,
opmerkingen, wenken door
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een oud student. Utrecht I. Greven. (117)
1878.

C. XIII p. 228. Nieuwe proeven over de
doordringbaarheid
van zand en van klei door water en
beschrijving van een zandschifter. (118)

1879.

C. XIV p. 394. Temperatuurbepalingen
in een 369 M. diepen
put te Utrecht. (119)

1879.

M. XII p. 463. Déterminations
thermométriques faites dans un
puits de 369 mètres de profondeur à
Utrecht. (120)

1881.

Rede, uitgesproken in de vergadering ter
oprichting der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
vereeniging. Utrecht L.E.
Bosch en Zoon. (121)

1881.

Ernstige woorden tot zijn landgenooten.
Amersfoort Slothouwer en Zoon.
Artikels in het Utrechtsch Dagblad
(Natuurwetenschap tegenover theologie).
Natuurwetenschap en theologie met een
toevoegsel.
Zijn er vaste natuurwetten? door Dr.
Dioscorides. Utrecht
Metzelaar. (122)

1882.

P. Brief aan H. Milne Edwards over het
gevaar eener hypnotische behandeling van menschen. (123)
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1883.

Charles Darwin. Almanak voor de
Maatschappij tot Nut van
't Algemeen. (124)

1883.

Thomas Henri Huxley, in Mannen van
Beteekenis. (125)

ALBUM DER NATUUR. (Alleen de stukken van iets grooteren omvang
en beteekenis zijn vermeld).
1852.

p. 1. De plantengroei in de
keerkringsgewesten. (126)
p. 225. Het lichten van dieren. (127)
p. 374. Iets over vischfokkerij. (128)

1853.

p. 33. De hagel. (129)
p. 145. De wonderboom in den
Haarlemmerhout. (130)
p. 193. De delfstoffen. (131)

1854.

p. 1. Waterdroppels, schetsen naar het
leven. (132)
p. 147. Het sluimerende leven. (133)

1855.

p. 13. Kurk en kurkvorming. (134)
p. 225. Het verst verleden en de verste
toekomst.
Een blik in de schepping van het Heelal.
(135)
p. 363. Natuurkennis als
opvoedingsmiddel. (136)

1856.

p. 59. Een stad der dooden in
Noord-Amerika. (137)
p. 299. De staart der gewervelde dieren.
(138)

1857.

p. 127. De oorsprong der parelen. (139)
p. 289. De borende schelpdieren. (140)
p. 348. Iets over zeespinnen. (141)
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p. 353. Tooneelen van een reizend
natuuronderzoeker. (142)
p. 372. Nog een woord over de
zoogenaamde Azteken. (143)
1858.

p. 49. De kameleon. (144)
p. 257. De honigdauw. (145)

1859.

p. 97. Lichtbeelden. (146)
p. 194. Veenrook en andere drooge
nevels. (147)
p. 251. Nog iets over de Niam-Niams.
(148)
p. 323-355. De twee gewichtigste
Nederlandsche uitvindingen
op Natuurkundig gebied. (149)

1860.

p. 22. Iets over voorhistorische
Chronologie en den vermoedelijken ouderdom van het menschelijk
geslacht op aarde. (150)
p. 277. De bouwkunst der dieren. (151)
p. 289, 321, 353. Vervolg. (152)

1861.

p. 225, 281, 293, 325, 376 Vervolg. (153)

1862.

p. 95. Nog iets over den honigdauw.
(154)
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1863.

Iets over vergelijkende
maatschappijkunde. (155)

1864.

p. 243. Een bezoek aan het
Schollevaarseiland. (156)

1865.

p. 321. Een blik op het Amazonegebied.
(157)

1866.

p. 257, 289. De St. Pietersberg bij
Maastricht. (158)

1867.

p. 97, 129, 161. Vliegen. (159)
p. 257. Oude optische werktuigen,
toegeschreven aan Zacharias Jansen en eene beroemde lens van
Christiaan Huygens
teruggevonden. (160)
p. 313. De tienvoetskijker van Christiaan
Huygens hersteld. (161)
p. 32k, 353. De Mammout. (162)

1868.

p. 33. Christiaan Huygens in zijn leven
en werken geschetst. (163)

1869.

p. 16. Christiaan Huygens in de Parijsche
akademie van Wetenschappen. (164)
p. 73. Denken de dieren bij hetgeen zij
doen? (165)
p. 129, Iets over materialisme en
materialisten, in verband
met opvoeding en onderwijs. (166)
p. 351. Een tweede wonderboom. (167)
p. 353. Het tuighuis der dieren. (168)

1870.

p. 207. Een zoölogische excursie naar de
Roode zee. (169)

1871.

p. 1. De diepten der zee en hare
bewoners. (170)

1872

p. 124. Hebben de eenden een scherp
reukvermogen? (171)
p. 129. 185. Geleerde honden. (172)
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p. 253. Hydrostatische toestellen in het
dierenrijk. (173)
1873.

p. 143. Een zoölogisch station. (174)
p. 161. Hallucinatiën en verwante
verschijnselen. (175)

1874.

p. 1. Dierlijke vermomming. (176)
p. 65. Vivisectiën. (177)
p. 161. Psychologische studiën naar
aanleiding van een hangend vraagstuk. (178)
p. 293. De zijderupsteelt een bron van
welvaart voor huisgezinnen. (179)

1874.

Hoe zorgen wij het best voor onze
dooden? (180)

1875.

p. 357. Redevoering bij gelegenheid van
het 200 jarig feest
der herdenking van Anth. van
Leewenhoek, ontdekking der
mikroskopische wezens, zie N0. 114 A.
Een eendenkooi. (181)

1876.

bld. 1. Levenschets van Joh.
Swammerdam. (183)

1878.

bld. 1. Pieter Camper in zijn leven en
werken geschetst. (184)

1880.

p. 323. In het land der Trembladores.
(185)

1881.

p. 23. De beteekenis der zoölogie voor
de hedendaagsche beschaving. Rede bij de opening der lessen.
p. 349. Eene belegering der poolstreek.
(186)

1882.

p. 1 Hoe men tot wetenschap komt, een
blik in haar ver-
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leden, heden en toekomst. Rede bij de
opening der lessen. (187)
p. 85. Het internationaal onderzoek der
poolstreek. (188)
p. 95. Vermindert de omtrek van het
hoofd? (189)
p. 131. Philotherie of Philanthropie. (190)
p. 229. Bij Darwin's dood. (191)
p. 380. Een zoölogisch station in
Oost-Indië. (192)
1883.

p. 1. Johannes Florentius Martinet. (193)
p. 93. Chemische Stoven. (194)
p. 242. De groote komeet van 1882. (195)
p. 223. De aardschudding van 17 Maart.
(196)
p. 283. Omtrek van het hoofd. (197)
p. 353. Welkomstgroet aan Dr. M.
Snellen en zijne tochtgenooten. (198)

1884.

p. 18. Het Transvaalsche goud. (199)
p. 63 Raadselachtige voetsporen. (200)
p. 131. De ontdekking van bacteriën.
(201)
p. 218. De uitbarsting van Krakatau en
hare gevolgen. (202)
p. 355. Humor in de Natuur, een blad in
het album van Ni
colaas Beets. (203)
p. 288. De sneeuwflora van Zwitserland.
(204)

1885.

p. 1. George Everard Rumphius geschetst.
(205)
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Levensbericht van Dr. Jan Christiaan Drabbe.
Nu ik mij nederzet om een paar bladzijden te wijden aan de nagedachtenis van ons
medelid, wiens naam ik daar nederschrijf, treedt de beminnelijke figuur van zijne
geachte Moeder mij voor den geest, Wilhelmina Frederika Louisa Tollius, éénige
dochter van den hoogleeraar Herman Tollius en Johanna Christina Schoorn1. Veel
lief en veel leed was haar deel: zware slagen troffen haar, maar zij kreeg kracht naar
kruis. In 1827 stierf haar echtgenoot Mr. Gerrit Willem Hartman Drabbe, die uit een
oude Leidsche familie gesproten naar zijne grootmoeder van moeders zijde den naam
van Hartman voor zijn familienaam schreef; de weduwe bleef achter met twee dochters
en vier zoons, waarvan de oudste 12 en de jongste pas

1

Herman Tollius (1742-1822) was professor in het Grieksch en de geschiedenis te Harderwijk
van 1766 tot 1778, toen hij opvolger werd van Burman te Amsterdam; in 1785 werd hij tot
gouverneur benoemd van de kinderen van den Erfstadhouder, vervulde later administratieve
betrekkingen in Duitschland, totdat hij door Koning Lodewijk in 1809 te Leiden werd
benoemd tot hoogleeraar in de statistiek en diplomatiek, welke vakken hij bij het herstel der
Leidsche hoogeschool verwisselde met die der Grieksche en Latijnsche letteren. Tollius is
driemaal getrouwd geweest.
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6 jaren telde; de brave vrouw moest ze nu alleen opvoeden en dat heeft zij op
voortreffelijke wijze gedaan. Maar hare kinderen waren gelukkig met goede gaven
bedeeld, die zij slechts had te ontwikkelen; zij waren leergierig, vol liefhebberij voor
kunst, hun leven lang zeer bevriend met den Leidschen schilder J.L. Cornet; altijd
bezig, vol lust tot verzamelen van prentjes en wapens, van handteekeningen en
portretten, waardoor men op jongen leeftijd tal van feiten en jaartallen in het geheugen
prent, waarvoor men anders geen belang zou hebben; naar mijne meening heeft
Klikspaan zijn ‘Liefhebber’ eenzijdig geschetst, waarbij hem juist deze zijne vrienden,
zooals ik wel eens heb opgevangen, voor den geest zweefden. Hoe het zij, tien jaren
na den dood van hun vader, zag de moeder drie harer zonen reeds aan de Academie.
De oudste, Adriaan Hendrik Hartman Drabbe, die alleen den dubbelden naam zijns
vaders droeg, een veel belovende jongeling, studeerde in de rechten en letteren;
denkelijk zullen in Klikspaans type ‘de Jurist-litterator’ eenige trekken aan hem
ontleend zijn; de tweede, Herman Tollius Drabbe, die den naam van den grootvader
den professor zou laten voortleven, was student in de rechten, en de derde, Jean
Chrétien, was in de theologie ingeschreven en zou fransche dominé worden. Die
oudste zoon was een verdienstelijk lid van het studentencorps, waaraan hij vele
diensten bewees, toen hij hare instellingen hielp verbeteren, en vooral toen hij
benoemd in de Commissie voor de Maskerade voor 1840, daarvan de Voorzitter was
en er de ziel van werd; hij die vroeger lakken en munten had verzameld, teekende
als een heraldicus al de wapens der ridders, die Jan van Beieren bij zijn intocht in
Leiden in 1420 vergezelden; dank Drabbe's kennis en nauwgezetheid kon men er
voor instaan, dat
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er aan geen leeuw en geen helmteeken uit dien glanstijd der riddereeuwen iets zou
ontbreken evenmin als een spijker aan harnas of speer van boogschutter of ruiter.
Tot in de kleinste bijzonderheden had Drabbe alles bewerkt1 en bestuurd, maar de
onvermoeide student had daardoor te veel van zijne krachten gevergd; hij mocht de
vruchten van zijn werk niet aanschouwen. De moeder zag haren oudsten zoon als
doctorandus in de rechten en in de letteren bezwijken; zijne vele vrienden herdachten
steeds met weemoed den geliefden Hartman Drabbe2.
Leniging gaf aan de beproefde moeder de jongste zoon Willem Jacob, die weinige
maanden later zijne juridische studiën mocht aanvangen, welke hij in 1845 voltooide;
maar slechts even mocht deze de rechterlijke loopbaan betreden, hij overleed als
griffier van het kantongerecht te Noordwijk.
Hare beide andere zoonen mocht Mevrouw Drabbe tot hunne bestemming zien
komen. Herman Tollius Drabbe was in 1842 gepromoveerd in de rechten, en werd
kort daarop voor de bewerking van de Staats-Courant aan de redacteurs van dat blad,
de heeren E.G. Lagemans en D. Veegens toegevoegd, dien hij volgens hunne
tijdgenooten krachtig bijstond; in 1849 kreeg hij den titel van adjunctredacteur voor
die Courant, waarvan hij het Bijblad dat is de toen op geheel andere wijs ingerichte
Verslagen der Tweede Kamer geheel alleen redigeerde, zoodat in 1851 zijn titel
adjunctredaçteur van het Bijblad luidde; dien inspannenden arbeid verrichtte hij altijd
door middel van tachygraphie (de stenographie werd eerst later

1
2

Zie zijne Ophelderingen omtrent den intogt van Hertog Jan van Beijeren in Leiden op den
18 Augustus 1420. Leid. 1840.
Korte Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool in den Leidschen Studenten-Almanak voor
1841. bl. 125.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

191
ingevoerd) op zulk eene wijze, dat er nooit eenige reclames van de zijde der
Kamerleden zijn ingekomen1. In Mei 1853 werd hij als Commies bij de Tweede
Afdeeling of Binnenlandsch Bestuur van het Departement van Binnenlandsche Zaken
overgeplaatst; in Juli 1874 werd hij tot Hoofdcommies bevorderd, in welken rang
hij in 1879 zijn aangevraagde pensioen verkreeg.
De andere zoon, Jan, wiens levensschets ik hier aanvang, was intusschen van de
theologie overgegaan tot de letteren, naar ik meen, omdat in die jaren voor Waalsche
proponenten geen vooruitzichten waren, en Drabbe bezat voor den kansel geene
gaven; noch zijn stem noch zijn kalme natuur zou hem een gewenscht beroep bezorgd
hebben. Hij promoveerde in 1846 op eene dissertatie ‘de Oropo’, het Grieksche
grensstadje van Attica en Boeötie, dat de sleutel voor het bezit van Euboea, en daarom
voor beide genoemde staten de twistappel was. Dit onderwerp was door het
verschijnen van een monographie2 Drabbe aan de hand gedaan, maar niet
overeenkomstig zijn karakter, want hij was volstrekt geen man om te twisten, liever
vermeed hij geschillen en was hij geneigd door zwijgen moeielijkheden te voorkomen.
Op het Instituut van dr. F.C. le Comte te Voorburg begon Drabbe les te geven in
de oude talen, welken werkkring hij vervolgde op het Instituut van den heer
Braambeek te Geertruidenberg. Maar deze betrekking stond hem niet aan en dat
stedeken nog minder. Na eenigen tijd kwam hij in zijne vaderstad voorgoed terug;

1

2

J. Tideman, De openbaarmaking van de Handelingen der Staten Generaal. 's Grav. 1849. J. Belinfante, Herinneringen, Openbaarmaking van het verhandelde in de Vergaderingen der
Staten Generaal. 's Grav. 1886.
Meier in Ersch u. Grüber's Encyclop. Sect. III. Pars V. 505 sqq.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

192
de gezellige huiselijke kring was hem wel zoo aangenaam. Elken Zondag toch kwam
zijn broeder Herman uit den Haag over, en genoten zij elkaars gezelschap, terwijl
de jongste der twee zusters de tweede echtgenoote werd van mr. K.J.F.C. Kneppelhout
van Sterkenburg, die toen nog te Leiden woonde.
Toen in 1857 de heer J.G. La Lau, de boek- en courantdrukker alhier, ons medelid
en jaren lang penningmeester der Maatschappij, overleden was, werd dr. Drabbe
eigenaar van die bloeiende zaak. Met Januari 1858 nam hij de Leidsche Courant
over, met de belofte dat het een neutraal orgaan zou blijven; dit is het geval geweest.
Drabbe was de man niet om er een levenmakend blad van te maken; er zat in hem
geen bloed noch zenuwgestel van een redacteur; de bescheiden Nikolaas Crap, die
reeds eenige jaren de Courant voor den heer La Lau met een handigheid redigeerde,
welke men van dien eenvoudigen burgerman niet zou verwacht hebben, bleef zijn
taak vervolgen, terwijl Drabbe meer de administratie der zaak voor zijn aandeel nam.
In de algemeene Vergadering van Juni 1858 werd Drabbe tot lid van onze
Maatschappij1 benoemd, en daarom heeft hij recht op een levensbericht, maar dit
kan niet zijn een tafreel van de gevechten als die om Oropus; een schilderijgallerij
vertoont naast slagvelden en portretten van groote mannen ook stillevens, en zoo
werd zeer juist het leven van Drabbe genoemd. Hij heeft zich tegenover onze
Maatschappij alleen gekenmerkt door zijne tegenwoordigheid op de maandelijksche
vergaderingen. Meer dan eens wordt er door de lezers der levensberichten bij het
openslaan van den nieuwen bundel vol twijfel gevraagd

1

Ook het Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen vereerde Drabbe met het
lidmaatschap.
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maar waarom was die Leidenaar dan toch lid der Maatschappij? Doch dikwerf wordt
dan over het hoofd gezien, dat het bezoeken onzer maandelijksche bijeenkomsten
veel genoegen verschaft aan die Leidsche leden, wier werkkring niet meebrengt een
meer werkzaam deel te nemen aan de beoefening van onze letteren of geschiedenis.
En dit is ook het geval geweest met dr. Drabbe, die in zijn optreden altijd een
bescheiden man is gebleven, die zich onder de hoorders en niet onder de sprekers
rangschikte, die zich niet op den voorgrond plaatste, nooit lid van het Bestuur werd,
ofschoon wel daartoe voorgedragen; en toen mr. Bodel Nijenhuis het secretariaat
moede werd in 1862, misschien wel zijn opvolger was geworden, ware ik niet voor
Bodels aanzoek bezweken, omdat ik toen nog buiten betrekking was. Drabbe was
stil en rechtschapen in handel en wandel; met groote nauwgezetheid deed hij alles
en zoo heeft hij de betrekking van ouderling bij de Waalsche gemeente vervuld, en
die van regent van het hofje van Jan Michielsz, alsook die van medewerker van de
Leidsche Maatschappij van Weldadigheid. Vele jaren was hij sedert 1875 mijn
medelid in de Commissie voor de Archieven der Waalsche kerken, die in de
Bibliothèque Wallonne alhier worden bewaard; en toen ik na den dood van dr. J.T.
Bergman secretaris van die Commissie was geworden, volgde dr. Drabbe mij op als
penningmeester, welke betrekking hij 7 jaren met de meeste zorg waarnam.
Zijne drukkerij bestuurde hij naar wensch, maar zij nam geen hoogere vlucht; éen
snelpers moest aan de meerdere eischen van onze dagen helpen voldoen, doch wat
de Leidsche Courant betreft, kan ik alleen vermelden, dat Drabbe de eerste was, die
een stenographisch verslag der gemeenteraadszittingen gaf. Door het verschijnen
van
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andere nieuwsbladen hier ter stede werd hij niet geprikkeld tot meerdere bespreking
van de zoo talrijke belangen van stad of staat, en zoo bleef de Leidsche Courant, die
in de achttiende eeuw onder mijne voorvaderen van moederszijde, de heeren de
Klopper, een alom gelezen blad was, dat door vlugge nieuwsberichten en
scherpzinnige mededeelingen vrij wat invloed heeft uitgeoefend, onder Drabbe van
dezelfde kracht als onder den heer La Lau, en vervulde het een bescheiden roeping
als stadscourant; maar later bij de afschaffing van het dagbladzegel liet hij zich door
de advertentiebladen overvleugelen, die meer in den smaak vielen van zeker soort
van lezers; de Leidsche Courant telde allengs een beperkter getal lezers zelfs in deze
stad.
Toen dan ook Drabbe's oudste zuster steeds een ziekelijk leven leidde, zijn broeder
Herman in het ouderlijke huis bij hem woonde doch zijn laatste jaren aan een gedrukte
ongesteldheid leed en zijn zwager Kneppelhout overleden was, besloot Drabbe zich
van zijne zaak te ontdoen, en zoo verkocht hij met 1883 de drukkerij en de Leidsche
Courant aan de heeren Gebroeders Murée, boekdrukkers van den Helder.
Sedert vond Drabbe veel genoegen in de kunst; van zijn jeugd af was hij zeer
vertrouwd met den schilder en directeur van het Platenkabinet den heer J.L. Cornet;
hij bezocht hem zou ik durven zeggen, elken zondag, met zijn broeder Herman; en
die omgang had bij onzen Drabbe niet alleen liefde voor de graveer- en etskunst doen
ontstaan, maar hem zelfs tot een fijn kenner van platen gemaakt, zooals de
tegenwoordige directeur van het Platenkabinet, de heer J. Ph. van der Kellen, mij
meer dan eens verzekerd heeft; talrijk waren dan ook de uren die Drabbe op het
Platenkabinet heeft doorgebracht met het
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bezichtigen en vergelijken van de vele fraaie gravures uit bijna alle scholen daar
bijeengebracht. Vruchteloos had de heer van der Kellen hem aangespoord iets van
zijne uitgebreide kennis aan het papier toe te vertrouwen, en iets van zijn vele
opmerkingen neer te schrijven. Drabbe was niet daartoe te bewegen, hij was tevreden
met de kunst te genieten, bevorderde haar op bescheiden wijze, verzamelde wat en
bezichtigde wat anderen hadden voortgebracht.
In November 1885 was Drabbe's broeder Herman na een langdurig lijden bezweken,
hij had zich voorgesteld een kalmer tijd te gemoet te gaan en den ouden dag stillekens
in 't ouderlijke huis op de breestraat te slijten, dat hij naar zijn zin allengs had
verfraaid. Maar het liep anders, op 10 April verspreidde zich onverwacht het bericht
van den dood van dr. Drabbe door de stad; een beroerte had een eind aan zijn leven
gemaakt, men vond hem in het ochtenduur terwijl hij de courant zat te lezen, levenloos
op zijn stoel. Een kalm uiteinde van een kalm leven voorwaar.
Altijd een ongestoorde gezondheid genoten hebbende had hij niet verwacht reeds
nu te worden weggenomen, en kwam de dood zijne wel wat uitgestelde plannen
vernietigen op bijna 67 jarigen leeftijd, want hij was op 13 Juni 1819 geboren. Drabbe
behoorde tot die kalme naturen, waarop de tweede helft onzer jagende stoomeeuw
weinig invloed uitoefent. De vele papieren van zijn grootvader Tollius, rijk aan
letterkundige maar nog rijker aan geschiedkundige gegevens wegens de door hem
als gouverneur van koning Willem I en zijn broeder en andere in Duitschland vervulde
betrekkingen, wachtten op zijn ordenende hand en op mededeeling uit den veel
bewogen tijd; daarvan is niets gekomen; in 1848 had hij
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bewerkt voor de Symbolae Litterariae de briefwisseling van Tollius en Ruhnkenius,
waarin hij de nederlandsche zinsneden in 't latijn overzette1. Met dr. Drabbe stierf
deze Leidsche familie uit, want noch hij, noch zijn broeder Herman smaakten het
genot van het huwelijksleven; zijn tweede zuster, de geliefde moeder van een talrijk
gezin, Mevrouw Kneppelhout, woont op Sterkenburg of te Utrecht; en zoo behoort
deze Leidsche naam tot de geschiedenis, en was de poging om met den oudsten zoon
den naam van Hartman Drabbe en met den tweeden dien van Tollius te laten
voortleven, ijdel spel gebleken.
L e i d e n , Juli 1887.
DR. W.N. DU RIEU.

1

Davidis Ruhnkenii ad Hermanum Tollium et Tollii ad Ruhnkenium epistolae. Symb. Litter.
IX. 151-174.
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Levensbericht van J.J.F. Noordziek.
Jan Jacobus Frederik Noordziek werd den 7en October 1811 te Amsterdam geboren.
Reeds in zijne eerste levensjaren vestigden zijne ouders zich te 's-Gravenhage. Daar
genoot hij onderwijs eerst op de school van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
later op die van den heer Saraber. Vervolgens bezocht hij de Latijnsche school en
na die school regelmatig te hebben afgeloopen werd hij 5 Maart 1827 tot de
Academische lessen bevorderd. Omstandigheden van financieelen aard waren oorzaak
dat hij die lessen niet volgen kon.
Aanvankelijk wijdde hij zich aan het geven van onderwijs. Als zoodanig werd hij
in 1828 uitgenoodigd den oudsten zoon van Jhr. S. Dedel, ambassadeur bij het
Spaansche hof, als gouverneur op eene reis naar Madrid te vergezellen. Ofschoon
zelf eerst 17 jaren oud volbracht hij met zijn twaalfjarigen leerling deze toen vooral
zeer moeielijke reis dwars door Frankrijk en over de Pyreneën, waar de reizigers
voortdurend met groote sneeuwmassa's te worstelen hadden, zonder ongelukken. Hij
bleef bij de familie Dedel, eerst in Spanje tot aan de terugroeping
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van den ambassadeur, later in Nederland totdat zijn pupil na goed afgelegd examen
de lessen aan de Koninklijke militaire academie te Breda volgen ging.
Den 1en April 1836 werd Noordziek aangesteld tot amanuensis bij de Koninklijke
bibliotheek te 's-Gravenhage en in Mei 1840 bevorderd tot onder-bibliothecaris.
Inmiddels bleef hij voortgaan met het geven van privaat onderricht in de latijnsche
en grieksche talen, hetgeen de aanleiding was dat hij, na bekomen verlof van den
Minister van Binnenlandsche zaken, zijn pupil vergezelde in 1843 op eene reis door
Frankrijk, Italië en Sicilie, en in 1846 op eene reis door Engeland, Schotland en
Ierland.
In 1846 trad Noordziek in het huwelijk en een jaar later verliet hij de Koninklijke
bibliotheek, daar hij bij Koninklijk besluit van 5 April 1847 werd aangesteld tot
redacteur der Nederlandsche Staatscourant, meer bepaaldelijk belast met het leveren
van verslag van de handelingen der Staten-Generaal. Dit verslag vormde tot 17
October 1847 een deel van die Courant, maar werd van dien datum af een Bijblad
tot die Courant. Nadat bij de wet van 24 September 1849 bepaald was dat ‘er behoefte
bestaat aan het gebruik maken van de stenographie tot verbetering en bespoediging
der openbaarmaking van het verhandelde in de beide Kamers der Staten-Generaal’,
werd Noordziek aanvankelijk aangewezen als revisor bij de nieuwe inrichting, welke
functie hij in 1854 verwisselde voor die van directeur van het Bijblad, of, zooals later
bepaald werd, van directeur der stenographische inrichting. Deze betrekking, waaraan
in 1867 de titel van referendaris verbonden werd, vervulde Noordziek tot zijn dood.
Maar daarmede vereenigde hij nog andere functiën in dienst van de Staten-Generaal.
Zoo werd hij in 1855 be-
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noemd tot bibliothecaris van de Tweede Kamer, in welke hoedanigheid hij de reeds
omvangrijke boekverzameling ordende, uitbreidde en catalogiseerde.
Toen er sprake was de handelingen van de Staten-Generaal vóór 1847 uit te geven,
was voor de stenographische commissie Noordziek de aangewezen man om dien
arbeid te ondernemen. Een tal van jaargangen, zeker die welke den meesten arbeid
gekost hebben, heeft hij bewerkt maar het einde van zijn arbeid mocht hij niet beleven.
Behalve die officieele werkzaamheden, die Noordziek steeds kennen deden als
een bekwaam en buitengewoon ijverig en werkzaam ambtenaar, wist hij nog steeds
den tijd te vinden voor andere bezigheden.
In 1846 vatte hij met andere vaderlandslievende mannen het voornemen op een
gedenkteeken voor Laurens Janszoon Koster op te richten. Noordziek heeft
ongetwijfeld het leeuwendeel gehad van de werkzaamheden die de uitvoering van
dit plan vorderde. Na tien jaren moeitevollen arbeid zag hij zijn denkbeeld
verwezenlijkt. Kosters standbeeld verrees binnen Haarlem en werd 15, 16 en 17 Juli
1856 feestelijk onthuld. Zij, die het voorrecht hadden Noordziek meer van nabij te
kennen, weten hoezeer hij ontstemd werd toen eenige jaren na die onthulling van het
standbeeld Dr. Van der Linde de aanspraken van Haarlem en van Koster op de eer
der uitvinding van de boekdrukkunst betwistte. Jammer daarom vooral dat eerst na
Noordziek's overlijden de heer Hessels te Cambridge is opgestaam om de aanspraken
van Haarlem op de eer der uitvinding te handhaven en het door Dr. Van der Linde
uitgegeven werk aan eene ernstige kritiek te onderwerpen.
Ook in de Orde van Vrijmetselaren heeft Noordziek
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eene belangrijke en vooral hoogst werkzame rol gespeeld. Juist aan zijne kennis en
studie van archief- en bibliotheekwezen had hij in 1854 de opdracht te danken om
een rapport samen te stellen over het archief van het Groot Oosten der Nederlanden,
dat rijk is aan allerlei historische documenten. Ten blijke hoezeer men dien arbeid
waardeerde diene, dat Noordziek korten tijd later geroepen werd deel van het
hoofdbestuur uit te maken. Als zoodanig heeft hij gedurende meer dan een kwart
eeuw veel tijd en moeite aan de belangen der Orde gewijd. Aan Noordziek's
onvermoeide zorgen mag het ongetwijfeld ook toegeschreven worden dat de
bibliotheek van wijlen Dr. Klosz, die buitengemeen merkwaardige schat van
handschriften en boeken op het gebied der Vrijmetselarij, door Prins Frederik der
Nederlanden werd aangekocht. Later werd die boekenschat, waarvan het bezit ons
door Duitschland steeds benijd wordt, door Prins Frederik aan het Groot Oosten der
Nederlanden ten geschenke gegeven. Het bezit van die rijke en misschien eenige
verzameling was voor Noordziek steeds een wellust en met genoegen herinner ik
mij den tijd toen wij te zamen den catalogus der Klossiaansche bibliotheek bewerkt
hebben, waarvan in 1880 het eerste deel, de handschriften, in druk is uitgegeven,
terwijl het tweede deel, de boeken, in handschrift gereed ligt.
In vereeniging met eenige letterkundige en belangstellende leden der Orde heeft
Noordziek een aantal jaargangen bewerkt van het Jaarboekje voor Vrijmetselaren
en van het Bulletin van het Nederlandsch Groot Oosten.
Noordziek ontving herhaardelijk openlijke blijken van onderscheiding. Bij de
onthulling van het Koster's standbeeld werd hij benoemd tot ridder van de eikenkroon.
In 1874 werd hij vereerd met de benoeming tot ridder
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van den Nederlandschen leeuw en in 1881 tot Officier der Leopoldsorde, beide
waarschijnlijk als eene hulde voor de uitgave der handelingen van de Staten-Generaal
vóór 1847. In 1868 was hem ook de orde van de Poolster geschonken.
Tevens was Noordziek lid van eenige binnen- en buitenlandsche geleerde
genootschappen.
Hij overleed te 's-Gravenhage 14 Juli 1886.
Den Haag.
J. BOUDEWIJNSE.
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Lijst der geschriften van J.J.F. Noordziek.
Erasmus. Eene voorlezing. 1841.
Grenada en Alhambra in 1492. Voorlezing 1842.
Iets over de rederijkers. 1843.
Fragmenten uit een reisboek, gehouden op een togt door Italië en Sicilië, 1844.
Ierland in 1846.
Italië 1847.
Het leven van H. Boerhave; uit het Engelsch van Dr. Johnson.
Iets over het archiefwezen. Letterbode 1848, 1849, 1850 en 1852.
Over het uitgeven van onbekende oorkonden der geschiedenis van Nederland.
1847.
Archiefwezen van 1826 tot 1852.
Iets over de boekdrukkunst. Letterbode, 1840, 1848 en 1853.
Berigt wegens een exemplaar van den Speculum Humanae Salvationis op de G.H.
Bibliotheek te Florence. Letterbode 1844.
Iets over de principia typographica van Sotheby. Nieuwsblad van den boekhandel
1855.
Oproeping aan Nederland om de eer des Vaderlands te handhaven. Juli 1847.
Iets over de vorderingen aan het nieuwe beeld van L.J. Coster. Dagblad 1852.
Eclaircissements sur l'invention de l'imprimerie. 1843. Vertaling van het werk van
A. de Vries.
Arguments des Allemands en faveur de leur pretention à l'invention de l'imprimerie.
1845. Vertaling van het werk van A. de Vries.
Beschrijving van twee prachtexemplaren over de uitvinding der boekdrukkunst,
in het bezit van Schinkel.
Geschilstuk betrekkelijk de uitvinding der boekdrukkunst. 1848.
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Uitvinding der boekdrukkunst. 1854.
Gedenkboek der Costersfeesten. 1858.
Teregtwijzing aan de Arnh. Courant betrekkelijk de Kon. bibliotheek te 's
Gravenhage. Handelsblad 12 Maart 1841.
Iets over het N. Amerik. tijdschrift: The Boston Quadruple Notion. Letterbode
Sept. 1843.
Iets over de Kon. bibliotheek te Brussel en den baron de Reiffenberg. Handelsblad
7 Febr. 1842.
Brief aan den opsteller van het Belgisch Museum, den heer Willems. Handelsblad
26 Maart 1845.
Brief aan Prof. Tydeman over Leycesters verblijf in de Nederlanden. Letterbode
1848.
Dankadres van de stad Hamburg in 1844. Geillustreerde Courant 1844 n0. 19.
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Levensbericht van P.J.B.C. Robidé van der Aa.
Robidé van der Aa, J.J. Meinsma en Dr. A.W.T. Juynboll, ziedaar een drietal geleerde
mannen, die elkander binnen weinige maanden in het graf volgden1 en die dit gemeen
hadden: dat zij, aanvankelijk voor het predikambt opgeleid, zich later meer door de
indologische, van der Aa inzonderheid ook door de geographische studiën voelden
aangetrokken en daaraan alle krachten van hunnen geest wijdden; dat zij jaren lang
met eene zwakke gezondheid te worstelen hadden en allen op weinig meer dan
vijftigjarigen leeftijd bezweken, dus op een leeftijd dat men, menschelijkerwijze
gesproken en lettende op hetgeen zij reeds verricht hadden, nog veel van hen mocht
verwachten.
In deze bladzijden zal verder alleen van Robidé van der Aa sprake zijn. Doch
aangezien het hier tijd- en vakgenooten betreft, mannen met wien ik jarenlang in het

1

Meinsma overleed 14 September 1886, Juynboll 4 Februari 1887, Robidé van der Aa den
10en dier maand.
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Bestuur van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Landen Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië samenwerkte1, kwam het eigenaardig voor, in een stuk aan den
indoloog en geograaf van der Aa gewijd, ook even de indologen Meinsma en Juynboll
te gedenken2.
P.J.B.C. Robidé Van der Aa is den 23 Mei 1832 geboren op den huize ‘De
Hemelsche Berg’ onder Oosterbeek nabij Arnhem, het bekende fraaie landgoed later
zoovele jaren lang door den Heer J. Kneppelhout bewoond. Dat landgoed behoorde
destijds aan van der Aa's moeder, vrouwe Lucia Maria de Jongh, vroeger echtgenoote
van Mr. J.A. Kallenberg van den Bosch, doch hertrouwd met Mr. C.P.E. Robidé van
der Aa, lid der Arrondissementsrechtbank te Arnhem en bekend schrijver. Zijne
moeder overleed reeds in 1847. Zijn vader moest in 1848 wegens zwakheid van
geestvermogens onder curateele worden gesteld en overleed in 1851, en onze van
der Aa kwam toen, tot aan zijne meerderjarigheid in 1855, onder de voogdij van Mr.
G.D. Jordens te Zwolle, die met zijne halfzuster gehuwd was3.
Van der Aa genoot zijne eerste opleiding op de kostschool ‘Het Hemeldal’, gelegen
op het landgoed zijner

1
2

3

Met van der Aa bovendien in het bestuur van het Aardrijkskundig Genootschap.
Over Meinsma, Hoogleeraar-Directeur van de Instelling voor Onderwijs in de Taal-, Landen Volkenkunde van Ned.-Indië te Delft, zie men ond. and. ‘de Nederl. Spectator’ van 23
October 1886 en 's Instituuts ‘Bijdragen’ over 1887, 1e afl. Over Juynboll, Hoogleeraar aan
dezelfde instelling, zie o.a. ‘de Ned. Spectator’ van 26 Februari jl.
Aan dezen en aan zijn halfbroeder, den Heer R.J.A. Kallenberg van den Bosch te Breda, heb
ik de kennis van eenige bijzonderheden omtrent de eerste levensjaren van onzen van der Aa
te danken. Daarom kon ik thans hieromtrent uitvoeriger zijn dan toen ik in Maart jl. in ‘De
Economist’ eenige woorden aan de nagedachtenis van den overleden vriend wijdde.
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ouders. Die school stond destijds onder de leiding van den Heer Roodhuyzen. Met
diens zoon, den lateren predikant, sloot van der Aa daar eene nauwe vriendschap,
die hun geheele leven duurde en waarvan deze in warme woorden aan zijn graf
getuigde.
In 1847, op vijftienjarigen leeftijd, kort na het overlijden zijner moeder, werd van
der Aa geplaatst op het bekende Instituut van den Heer P. de Raadt op Noorthey
onder Veur bij Voorschoten, waar hij verbleef tot Augustus 1850.
Evenals zijne beide ouders, behoorde van der Aa tot de Evangelisch Luthersche
gemeente. Aanvankelijk verlangde hij tot predikant bij die gemeente te worden
opgeleid en werd dan ook in October 1850 ingeschreven als student aan het
Athenaeum en Evangelisch Luthersch Seminarie te Amsterdam. In Mei 1855 legde
hij te Leiden zijn candidaats-examen in de theologie af, doch hoewel hij nog eenigen
tijd student te Amsterdam bleef, bracht hij het in die studiën niet verder. Zijne
godsdienstige inzichten hadden wijziging ondergaan. Het voornemen om zich voor
het predikambt voor te bereiden werd opgegeven en van der Aa wijdde zich meer
bepaald aan geschiedkundige, vooral aardrijkskundige studiën.
In 1856 verbond hij zich tot het geven van aardrijkskundige lessen op het Instituut
Noorthey, destijds staande onder de leiding van den Heer Schröder en vestigde zich
te Leiden.
Slechts korten tijd wijdde hij zich aan die betrekking. Door fortuin onafhankelijk,
verkoos hij verder ambteloos te leven. Volstrekt niet werkeloos: dit bewezen zijne
menigvuldige geschriften en de vele ‘baantjes’ welke hij zich liet aanleunen en waarin
hij steeds met ijver werkzaam was.
In 1857 vestigde hij zich te 's Gravenhage en betrok er een ruim bovenhuis in de
Wagenstraat, waar hij den aan-
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leg begon zijner rijke bibliotheek en zijner uitgebreide kaartenverzameling. Achttien
jaren lang bleef hij aldaar wonen. In 1875 kocht hij eene ruime, nieuw gebouwde
woning aan de Laan Copes van Cattenburch, welke hij tot aan zijn einde bewoonde.
Terecht was hij er fier op zijnen bezoekers te kunnen toonen hoe uitstekend zijne
geliefde boeken en kaarten thans gehuisvest waren.
Van der jeugd af was van der Aa een groot liefhebber van reizen. Reeds in 1851
bezocht hij onder begeleiding van den Heer P. de Raadt Engeland en inzonderheid
Londen, waar destijds de eerste Internationale Tentoonstelling werd gehouden. Na
later België en Parijs te hebben bezocht, maakte hij met den Heer Gerard Keller eene
reis door Spanje en naar Tetuaan, die door dezen zoo prettig beschreven is in zijn
‘Een winter in het Zuiden’. Later werden Italië en Sicilië bezocht en herhaald reizen
in Duitschland enz. gemaakt. Om gezondheidsredenen werd in later jaren meermalen,
ook nog in het jaar vóór zijn dood, de badplaats Carlsbad in Bohemen bezocht.
Dat van der Aa met vrucht reisde en las en dat zijn stalen geheugen hem daarbij
van grooten dienst was, kunnen zoovelen getuigen, die van zijn conversatie genoten.
Aardig was het daarbij soms hem op kalmen toon maar met beslistheid te hooren
volhouden dat b.v. een klein plaatsje in eene afgelegen landstreek aan den linkeroever
eener rivier was gelegen, terwijl een ander even stellig volhield dat het aan den
rechteroever lag. Ging men dan onderzoeken, steeds bleek het dat van der Aa gelijk
had.
Vrij spoedig na zijne vestiging in den Haag trad van der Aa als schrijver op. In
1859 gaf hij, voor zooveel bekend is, in de in dat jaar overleden en met Januari 1860
door den ‘Nederl. Spectator’ vervangen ‘Alg. Konsten Letterbode’ zijne eerste
pennevrucht: eene necrologie
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van Ritter. In April en Juni 1860 schreef hij in ‘De Gids’ onder het hoofd: ‘Koloniale
politiek’: I. ‘De toestand van het oogenblik’, waarin hij, naar aanleiding van vele ter
spraak gebrachte stukken, een niet zacht gesteld overzicht gaf van het slecht politiek
beleid der laatste jaren; II. ‘Staatkundig belang der Evangeliesatie’, waarin veel
voorkomt over hetgeen de Spanjaarden op dit gebied in Amerika, de Portugeezen in
Oost-Indië deden en het nut eener doelmatige verspreiding van het Christendom
onder niet-Christenen wordt betoogd, enz.
Onder den pseudoniem Robrecht van Peene schreef hij in 1860 en 61 voor de
Nieuwe Rotterdamsche Courant zijne ‘Haagsche Brieven’, handelende over de
politieke quaestiën van den dag1,
Van 1862 af schreef hij onder dien pseudoniem de ‘Koloniale Kout uit de Hofstad’
in de ‘Koloniale Jaarboeken’, een in 1860 geboren, in 1864 overleden, eerst bij
Thieme te Zutphen, later bij Nijhoff in den Haag uitgegeven tijdschrift. Dit tijdschrift
stelde zich ten doel, zie het goed gestelde woord vooraf van de Redactie aan het
hoofd van het eerste nummer, p. 12, ‘koloniale kennis te verpreiden onder onze in
dit opzigt meest diep onkundige landgenooten, en dit te doen met zulk een
bezadigdheid en gematigdheid, die juist door waardeering der goede bedoelingen
onzer tegenstanders het meeste vertrouwen op onze eigen waarheidsliefde schenkt’.
Onder eigen naam schreef Robidé van der Aa daarin slechts één artikel, en wel in
den derden jaargang eene uitvoe-

1

In de bureaux dier courant schijnt de herinnering aan die medewerking te loor gegaan. Ten
minste noch in het kort bericht van zijn overlijden, noch in het uitvoeriger bericht omtrent
zijne begrafenis in de nummers van 12 en 15 Februari vonden wij v.d. Aa als vroeger
gewaardeerd medewerker der N.R.C. herdacht.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

209
rige beoordeeling van E. de Waal's bekend werk: ‘De koloniale politiek der
Grondwet’. Maar wij gelooven ons niet te vergissen in de meening, welke ook die
is van zijn vriend, den heer M. Nijhoff, dat ook de door R.A. in dat Tijdschrift
geteekende artikelen van zijne hand waren en dat ook een aanmerkelijk deel der
overige stukken van hem afkomstig waren, ja, dat de inhoud der beide laatste
jaargangen grootendeels uit zijne pen is gevloeid. Werd in dat tijdschrift de
bezadigdheid en gematigdheid, welke toegezegd was, nog al eens uit het oog verloren,
de schrijver deed zich toch kennen als een man van uitgebreide kennis op
Nederlandsch en vreemd koloniaal gebied.
Bewoog van der Aa in de ‘Koloniale Jaarboeken’ zich meer op het gebied der
koloniale politiek, in de ‘Bijdragen van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en
Volkenkunde van Ned.-Indië’, waarvan hij spoedig lid en weldra medebestuurder
werd1, behandelde hij meer historische en wetenschappelijke onderwerpen. De
‘Bijdragen’ behelzen menig belangrijk stuk van zijne hand. De beide eerste, zoo we
ons niet vergissen, verschenen in 1868 in deel II van de Derde Volgreeks dier
‘Bijdragen’ en

1

Dr. T.C.L. Wijnmalen, de volijverige Secretaris van het Instituut, zou mij en gewis vele leden
dier instelling verplicht hebben, zoo hij aan zijn ‘Verslag der feestviering van het
vijfentwintigjarig bestaan van het Instituut’, in 1876 afzonderlijk als 12e deel van de Derde
Volgreeks der ‘Bijdragen’ uitgegeven, eene volledige lijst had toegevoegd, met vermelding
der jaren van benoeming, van hen die achtereenvolgens tot leden van het Instituut en tot
bestuursleden zijn benoemd. Eene systematische opgave van den voornaamsten inhoud van
de verslagen der algemeene en bestuursvergaderingen (eene uitbreiding dus van § 1 der
systematische inhoudsopgave, op p. 67 e.v. gegeven) ware mede gewenscht geweest.
Moge deze opmerking de aandacht treffen van hem, wiens taak het zijn zal in 1901 van de
feestviering van het vijftigjarig bestaan van het Instituut verslag te geven.
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zijn getiteld: ‘De Commissaris van Sevenhoven over den toestand van Billiton in
1823’ en ‘De vermeestering van Siam door de Oost-Indische Compagnie’, dat tot
inleiding strekt van ‘Het Journaal van Padtbrugge's reis naar Noord-Celebes en de
Noordereilanden, 16 Aug.-23 Dec. 1677’. Van der Aa deed daarbij wat hij later zoo
dikwerf deed, bij het voor de pers bestemmen van meer of min oude, uit de archieven
opgedolven of op andere wijze onder zijn aandacht gekomen stukken, deze van eene
belangrijke historische inleiding en van toelichtende aanteekeningen voorzien.
In 's Instituuts ‘Bijdragen’ komen verder van zijne hand de volgende stukken voor:
In 1872, deel VII der derde volgreeks: ‘Een tweetal bijdragen tot de kennis van
Halmahera. I. Rapport over Tidoreesch Halmahera van J.P.C. Cambier, 20 Oct. 1825,
met kaart. II. Beknopte woordenlijst van talen op Tidoreesch Halmahera’, en
‘Vluchtige opmerkingen over de talen der Halmahera-groep’. Het zijn opmerkingen
van een ‘leek op taalkundig gebied’, gelijk van der Aa zelf op p. 269 zegt, maar
opmerkingen gelijk hij ze in meer stukken en werken maakte en welke, vergissen
wij ons niet, de aandacht van vakgeleerden verdienen, al zij het slechts om de vele
bronnen welke daarbij worden vermeld.
In de inleiding tot deze stukken, p. 238, zegt van der Aa, dat hij eigenlijk veel
meer over Halmahera had willen geven en, nu door ander dringend werk daarvan
teruggehouden, later mededeelingen over de ‘historische topografie’ van dat nog zoo
weinig bekende land hoopt te doen en dan tevens een einde te maken aan de tot juist
verstand van de geschiedenis der Molukken zoo hinderlijke verwarring tusschen
Portugeezen en Spanjaarden, die men vooral in den laatsten tijd telkens bij onze
voornaamste schrijvers over Indische geschiedenis aantreft.’
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Die nadere mededeelingen enz. zijn helaas! nimmer gepubliceerd. Aan het in 1872
omtrent Halmahera gegevene voegde hij evenwel in 1878 in de ‘Bijdragen’ nog iets
toe door zijn stukje: ‘Uitstapje naar het binnenland van Noord-Halmahera door den
inspecteur-honorair der cultures J.E. Teysmann met een woord tot inleiding van
Robidé van der Aa.’
In de ‘Bijdragen’ van 1881 gaf van der Aa, behalve een ‘Naschrift’ tot ‘Reis naar
het Meergebied van den Kapoeas in Borneo's Westerafdeeling door L.W.C. Gerlach’,
een zijner beste, uitvoerigste stukken: ‘De groote Bantamsche opstand in het midden
der vorige eeuw, bewerkt naar meerendeels onuitgegeven bescheiden uit het
oud-koloniaal archief met drie officiëele documenten als bijlagen’. Dit stuk is eene
inderdaad zeer belangrijke bijdrage tot juiste kennis zoowel van het Bantamsche rijk,
het land dat eene zoo gewichtige plaats inneemt in de geschiedenis onzer eerste
vestiging in Indië, als van het aldaar in de vorige eeuw voorgevallene. Het is ook
belangrijk om te leeren beoordeelen met hoeveel talent, met welken helderen critischen
blik van der Aa dergelijke oude stukken wist te bewerken.
Bewoog van der Aa zich in de bovengenoemde stukken goeddeels meer op
historisch terrein, we wenschen nu te herinneren aan de stukken van zijne hand,
waarin meer bepaald het Indisch aardrijkskundig terrein, of wellicht juister: het
gecombineerd historisch-geographisch terrein werd betreden.
Het meest deed hij dit in de inleidingen en aanteekeningen, waarmede hij de
reisverhalen, waarvan de uitgave hem door het Indisch Instituut en door het
Departement van Koloniën werd toevertrouwd, verrijkte en belangrijk in
wetenschappelijke waarde deed winnen.
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Het eerst, zoo we ons niet vergissen, deed hij dit in 1867 bij de uitgave van ‘C.B.H.
von Rosenberg's Reisnaar de Zuidoostereilanden’. In eene voorrede van een dertigtal
bladzijden geeft van der Aa een van groote belezenheid getuigend critisch overzicht
van de literatuur over de Zuidoostereilanden.
Het laatst deed hij dit bij zijne bewerking van ‘Bock's Reis in Oost- en
Zuid-Borneo’, waarvan het eerste gedeelte met den atlas in 1881 het licht zag en het
vervolg een paar dagen voor zijn overlijden persklaar aan 's Instituut's secretaris werd
toegezonden1.
Maar tusschen die beiden lag eene geheele serie door het Instituut uitgegeven,
door van der Aa bewerkte werken en stukken over Nieuw-Guinea: ‘von Rosenberg's
Reistochten naar de Geelvinkbaai in 1869 en 1870’, in 1875 uitgegeven, de ‘Reizen
naar Ned.-N.-Guinea in 1871-76’, het ‘Kritisch overzicht der Reizen naar
Ned.-N.-Guinea in 1879-82’ en de ‘Reizen van van Braam Morris naar de Noordkust
van Ned.-N.-Guinea. Eerste vaart op de Amberno- of Rochussen-rivier in 1883 en
1884’, in 's Instituut's ‘Bijdragen’ in 1885 gepubliceerd.
Die werken over Nieuw-Guinea, en de uitmuntende daarbij gevoegde kaarten,
hoofdzakelijk zijn groot standaardwerk: ‘De reizen naar Ned.-Nieuw-Guinea in
1871-76’, in ‘De Economist’ van Januari 1880 uitvoerig door ons besproken, en
algemeen, ook in het buitenland, zeer gunstig beoordeeld, zijn het voornamelijk,
welke Robidé van der Aa als kundig geograaf, als grondig kenner van dat land
kenmerken. Zij zijn het in de eerste plaats welke zijn naam als wetenschappelijk man
voor goed hebben gevestigd en hem een blijvenden naam hebben bezorgd.

1

Op dat werk komen wij hieronder terug.
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Zij stempelen hem tot den besten kenner van dat, in zoovele opzichten nog
geheimzinnige land, tot den meest vertrouwbaren gids voor hen die van
Nederlandsch-Nieuw-Guinea een studie wenschen te maken. Met volle recht noemde
dan ook Dr. Wijnmalen, toen hij bij van der Aa's begrafenis het woord voerde, zijn
hoofdwerk over Nieuw-Guinea een standaardwerk, gelijk ik het reeds in 1880 had
genoemd. In meerdere der stukken na van der Aa's overlijden op 10 Februari aan
zijne nagedachtenis gewijd, is op zijne beteekenis inzonderheid als schrijver over
Nieuw-Guinea gewezen. Ik deed het ook in ‘De Economist’ van Maart jl.
En toch bleven die werken geheel onvermeld in de weinge regelen, welke in de
in April jl. verschenen eerste aflevering der tweede uitgave van het ‘Biographisch
Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde door Dr. W.J.A.
Huberts, W.A. Elberts en F. Joz. P. van den Branden’ aan P.J.B.C. Robidé van der
Aa werden gewijd! Op vrij scherpen toon werden die heeren terstond in ‘De Nederl.
Spectator’ van 9 April op die en andere tekortkomingen gewezen1. Ik veroorloof mij
ook op dat verzuim te wijzen.
Mogelijk zullen Dr. Huberts en zijne medewerkers antwoorden, dat hun aan van
der Aa gewijd stukje reeds vóór zijn overlijden afgedrukt was, en zij dus niet tijdig
kennis konden nemen van de aan hem gewijde levensberichten. Mijn wederantwoord
zou zijn, dat van der Aa reeds zoovele jaren als onze beste schrijver over
Nieuw-Guinea bekend was dat hij als zoodanig moest vermeld zijn in elk aan hem
gewijd bericht, dat slechts eenigszins

1

In ‘De Spectator’ van 14 Mei voegde Dr. J.A. Worp daaraan nog heel wat aanmerkingen
toe.
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of den naam van juist en volledig aanspraak wil maken. Van onzen van der Aa als
schrijver te gewagen zonder uitdrukkelijk althans iets over zijne
Nieuw-Guinea-werken te zeggen, het is alsof men, Professor Veth's menigvuldige
geschriften besprekende, verzuimen zou van zijn hoofdwerk ‘Java’ gewag te maken.
Dr. Huberts en zijne medewerkers streven er natuurlijk naar, moeten er althans
naar streven, hun veelomvattenden arbeid zoo nauwkeurig en volledig mogelijk te
maken. De hun onder het oog gebrachte aanmerkingen mogen hun ten bewijze
strekken dat zij bronnen onbenut lieten, welke met vrucht door hen zouden kunnen
worden geraadpleegd.
Doch keeren wij tot van der Aa terug.
Over zijne menigvuldige bijdragen tot de afzonderlijke werken en tot het tijdschrift
van het Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië schijnt in het
bovenstaande genoeg gezegd om te doen zien, vooral zoo bedacht wordt dat al wat
uit zijne hand kwam door degelijkheid uitmuntte, de blijken droeg van grondige
studie, vooral van ijverige bronnenstudie, dat hij tot de uitstekendste leden van dat
wetenschappelijk lichaam behoorde; dat zeker weinigen meer dan hij hebben
bijgedragen om den wetenschappelijken naam van dat lichaam te bevestigen.
Zijn laatste stuk in 's Instituuts ‘Bijdragen’ vermelden wij straks bij het meer
bepaald bespreken van van der Aa als geograaf.
Herinneren wij thans aan een ander product zijner vruchtbare, schier nimmer
rustende pen.
Velen herinneren zich ongetwijfeld nog den warmen, in 1871 gevoerden strijd
over den afstand onzer rechten van Souvereiniteit enz. ter Kuste van Guinea aan
Engeland.
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Van der Aa nam daaraan een levendig aandeel door de uitgave zijner ‘Afrikaansche
Studiën. Koloniaal bezit en partikuliere handel op Afrika's Westkust.’ ('s Hage, M.
Nijhoff.) Hij nam daarbij een ander standpunt in dan onderscheidene andere schrijvers.
De heeren J.K.J. de Jonge, C.M. Kan, A.D. van der Gon Netscher en anderen hadden
dien afstand warm bestreden. Van der Aa verdedigde hem. In de Koloniale Kroniek
in ‘De Economist’ van Maart 1872 werd door mij een overzicht der geheele literatuur
over dit onderwerp, inzonderheid over van der Aa's ‘Studiën’, gegeven en aangetoond
dat dit geschrift, ‘bewerkt met de degelijkheid en de groote kennis van de literatuur
en van feiten, welke wij uit vroegere geschriften van den heer van der Aa kennen,......
ond. and. over den handel op Afrika's Westkust een aantal wetenswaardige
bijzonderheden bevat, welke het van meer dan voorbijgaande waarde doet zijn.’
De heer van der Aa, door de spoedige behandeling der destijds met Engeland
gesloten tractaten door de Tweede Kamer verrast, had het slot van zijn betoog met
eenige overhaasting moeten afwerken. Ook daarom hebben wij het steeds betreurd
dat hij later niet op het onderwerp is teruggekomen. Maar toch blijft waar, gelooven
we, wat we in 1872 betoogden, dat van der Aa's ‘Afrikaansche Studiën’ blijvende
waarde bezitten voor hen die belangstellen in hetgeen op den handel op Afrika's
Westkust betrekking heeft, en dat hij goed deed uitkomen, ‘dat de handel op die kust,
inzonderheid de Nederlandsche, zich uitstekend kan ontwikkelen ook al bezit Neland
geen duimbreed gronds meer op die kust, ja het meest bloeit daar waar geen
Europeesch gezag is gevestigd.’ Ook gelooven we dat nog waar is wat we toen
schreven, dat van der Aa's boekje er toe heeft bijge-
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dragen, om gezonder denkbeelden zoowel omtrent het destijds met Engeland gesloten
Kusttractaat als omtrent Afrika's Westkust in het geheel, den staatkundigen en
staathuishoudkundigen toestand aldaar, den handel op die kusten, de groote
ontwikkeling waarvoor deze nog vatbaar is, te verspreiden. Wij meenen dan ook van
der Aa's ‘Afrikaansche Studiën’ op deugdelijke gronden onder zijne goede geschriften
te mogen rangschikken.
Thans iets meer bepaald over Robidé van der Aa als geograaf.
Om eenigszins te schetsen wat hij als zoodanig gaf, zoude niet slechts behooren
te worden gewezen op hetgeen hij als lid en bestuurder van het Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap verrichtte, maar zouden schier alle zijne bovenvermelde
stukken weder ter sprake behooren te worden gebracht. Telkens toch, wanneer hij
er maar eenigszins aanleiding toe vond, gaf hij blijken van zijne uitgebreide en
nauwkeurige geographische kennis, vooral wat het zoo uitgebreide gebied van den
Indischen Archipel betreft. Bij de meeste van die werken komen kaarten voor, hetzij
door van der Aa naar oude en nieuwe bronnen bewerkt, hetzij door zijne zorg
uitgegeven. Hoe nauwgezet hij daarbij te werk ging, hoevele moeite en
onderzoekingen hij zich voor dien kartographischen arbeid getroostte, daarvan willen
wij slechts één voorbeeld aanhalen.
De door den Etat-Major van Zr. Ms. Stoomschip Soerabaja in 1876 saamgestelde
groote kaart van Nederlandsch-Nieuw-Guinea was, met de daarbij behoorende
hydrographische en kartographische beschrijving, in 1878 reeds uitgegeven in het
derde deel van het ‘Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap’. Het was dus
onnoodig haar nogmaals uit te geven in van der Aa's groot werk over Nieuw-Guinea,
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waarin de beschrijving van den onderzoekingstocht der Soerabaja voorkwam. Toch
mocht in dat werk eene kaart van Nieuw-Guinea niet ontbreken. Van der Aa gaf dan
ook eene kaart, die, wat de teekening der kustlijn betreft, eene kopie was op een
derde der grootte van de door den Etat-major der Soerabaja saamgestelde kaart, maar
overigens in menig opzicht gewijzigd volgens zijne inzichten. En nu leze men in zijn
bedoeld werk: ‘Reizen naar Ned.-Nieuw-Guinea in 1871-76’, zijne ‘Kritische
opmerkingen over de bij dit werk gevoegde kaarten’, blz. 395-435, om te zien hoe
nauwkeurig hij elke wijziging toelicht, welke uitgebreide studien aan de samenstelling
zijner kaart voorafgingen1.
Zoo handelde hij bij elke door hem bewerkte kaart, bij de beoordeeling van elk
aan zijn oordeel onderworpen werk.
Hoe minutieus hij daarbij te werk ging blijkt o.a. uit een der allerlaatste stukken,
welke door hem bearbeid werden: zijne breed opgezette, maar helaas! onvoltooid
gebleven beoordeeling van ‘Stemfoort en ten Siethoff's’ keurigen, grooten ‘Atlas
van Nederlandsch-Indië’, waarvan de beide eerste gedeelten in 1886 in de ‘Bijdragen
van het Kon. Instituut van de T.- L.- & Vk. v. N.-I.’ werden gepubliceerd. Brengt
hij daarbij alle hulde aan de over het geheel groote nauwkeurigheid en de uitmuntende,
zoo algemeen geroemde2 uitvoering dier kaarten, hij spaart toch ook zijne
aanmerkingen niet. Ware het hem gegund geworden dien arbeid te voltooien, men
zou daarin, althans naar die twee eerste stukken te oordeelen, niet slechts een zeer
(wellicht te) uitgewerkte, met allerlei historische

1
2

Zie ook de ‘Inleiding’, blz. XXVI en de ‘Nalezingen’, blz. 467-479.
Ook door ons in ‘De Economist’ van Maart 1886.
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en andere opmerkingen doorweven, critische beoordeeling van dien nieuwen atlas
hebben gekregen, maar tevens een nauwkeurig overzicht van den grooten vooruitgang
onzer aardrijkskundige kennis van Insulinde in de laatste kwart eeuw, sedert het
eerste verschijnen van Melvill's en Versteeg's Atlas, 1853-1862.
In het den 3den Juni 1873 te Amsterdam opgerichte ‘Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap’, tot welks medeoprichters hij behoorde en in welks bestuur hij al
spoedig werd opgenomen, was onze van der Aa niet minder recht in zijn element
dan in het Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde v. N.-Indië. Groote
verdiensten heeft hij zich als lid en bestuurder van dat Genootschap verworven.
Talloos zijn de adviezen door hem aan dat Genootschap uitgebracht. Telkens werd
hij in commissiën benoemd of werden van hem rapporten gevraagd, hetzij over uit
te geven kaarten, werken of stukken, hetzij over voorgenomen onderzoekingstochten
enz. Altijd was hij bereid zoodanige taak op zich te nemen. En altijd wisten zijne
medeleden dan na eenigen tijd van hem een goed doordacht, met zorg bewerkt rapport
te zullen ontvangen, dat hij zeer goed tegen het gevoelen van andersdenkenden wist
te verdedigen.
Is meermalen openlijk, hetzij in 's Genootschaps algemeene vergaderingen, hetzij
in zijn Tijdschrift, erkend welke groote diensten van der Aa heeft bewezen, zelfs 's
Genootschaps gewone leden en trouwe lezers van zijn Tijdschrift kunnen dit niet
voldoende beoordeelen omdat de Notulen der Bestuursvergaderingen, waarin veel
daaromtrent is opgeteekend, niet worden gedrukt1. Maar

1

Meermalen heb ik in volledige bestuursvergaderingen, vooral wanneer weer een belangrijk
rapport was uitgebracht, en wijzende op het vele belangrijke dat voorkomt in de gedrukte
notulen van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en van het Kon.
Intsituut voor de T.-, L.- en V.k.v. N.-I. en van zoovele andere wetenschappelijke lichamen,
de wenschelijkheid betoogd dat ook de notulen van het Aardrijkskundig Genootschap, althans
het voor de wetenschap belangrijke daaruit, zouden worden gedrukt. Het is mij niet mogen
gelukken de meerderheid mijner medeleden in mijn gevoelen te doen deelen.
Evenmin heb ik eene meerderheid kunnen vinden voor mijn bij herhaling gedaan voorstel,
dat men niet enkel zou afwachten dat iemand zich als lid aangaf, maar op het voorbeeld van
zoo menig ander meer of min soortgelijk genootschap jaarlijks een zeker aantal leden zou
benoemen.
En nu zijn twee punten niet te wederspreken: 1e dat menig belangrijk advies in 's Genootschaps
archieven bedolven blijft; 2e dat, men kan dit in de laatste jaren telkens in de jaarverslagen
lezen, het ledental voortdurend achteruitgaat. Ik hoop dan ook dat andere leden van het
inderdaad verdienstelijk Aardrijkskundig Genootschap, welks bloei mij zeer ter harte gaat,
in deze beide opzichten eenmaal gelukkiger zullen zijn dan met mij het geval mocht zijn.
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zij die met mij in het bestuur van het Aardrijkskundig Genootschap zitting hadden,
weten dat ik niet overdrijf, wanneer ik beweer dat van der Aa een der werkzaamste
bestuursleden was, en aan wien het Genootschap de grootste verplichtingen heeft
om de menigvuldigheid en de degelijkheid der door hem uitgebrachte rapporten en
adviezen.
Ook ten einde niet te uitvoerig te worden, zullen wij, na het reeds gezegde omtrent
van der Aa's verrichtingen als lid en medebestuurder van het Aardrijkskundig
Genootschap, niet alle deelen van 's Genootschaps zoo inhoudrijk ‘Tijdschrift’
nauwkeurig doorloopen ten einde in bijzonderheden na te gaan wat daarin van zijne
werkzaamheden is opgeteekend. We wenschen nog slechts melding te maken van
enkele voordrachten door van der Aa in dat Genootschap gehouden en van eenige
stukken
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door hem in het ‘Tijdschrift van het Aardrijksk. Genootschap’ geplaatst.
Hierboven werd er reeds op gewezen hoeveel wij aan van der Aa te danken hebben
voor de uitbreiding onzer kennis van Nieuw-Guinea. Vergissen wij ons niet, dan gaf
hij in 1874 het eerste openlijk bewijs hoezeer onderzoekingen over die groote terra
incognita hem bezighielden. Hij deed dit in eene voordracht over ‘Nederlands roeping
tot verkrijging van meer kennis aangaande Nieuw-Guinea’, 28 Februari 1874 in de
derde algemeene vergadering van het A.G. te 's Gravenhage, onder het
eerevoorzitterschap van onzen hoogvereerden Prins Hendrik, gehouden. Zie een kort
overzicht van het toen gesprokene in 's Genootschaps Tijdschrift, I, blz. 31.
Op 's Genootschaps zevende algemeene vergadering, gehouden te Haarlem 16
Januari 1875, hield van der Aa eene voordracht over Land en Volk der sedert dien
tijd telkens en ook weder in den laatsten tijd zoo druk besproken Samoa-eilanden,
gaf daarbij ‘eene schets van de ontwikkeling van den Duitschen handel op die
eilandengroep en wees eindelijk op den eventueelen strijd, waarin de belangen van
dien handel zouden kunnen komen met het gewicht, 't welk de Vereenigde Staten
uit een politiek oogpunt aan die groep schijnen te hechten’. Zie Tijdschrift I, bl. 225.
Op 's Genootschaps 45e algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam den 18
April 1885, hield van der Aa een voordracht over ‘de verhoudingen der Papoes en
Melanesiërs tot het Maleisch-Polynesische ras’, waarbij hij het anthropologisch en
linguistisch gebied betrad en aan Professor Naber aanleiding gaf tot het maken van
enkele opmerkingen. Het door hem voorgedragen geleerde stuk is in zijn geheel
opgenomen in 's Genootschaps tijd-
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schrift, 1885, 2e Serie, dl. 2, Afd.: ‘Meer uitgebreide artikelen’, blz. 225. Voor de
discussie zie men de Afd. ‘Verslagen en Mededeelingen’, blz. 534.
Vergissen we ons niet, dan hield van der Aa in het Aardrijkskundig Genootschap
geene andere voordrachten dan de vermelde en bevat ook 's Genootschaps Tijdschrift
geene andere door hem onderteekende stukken, dan de opgenoemde. Maar het was
vooral als bestuurslid, als lid van de commissiën belast met het voorbereiden van
wetenschappelijke expeditiën, als adviseur over het uitgeven van kaarten,
aardrijkskundige werken of stukken enz., dat hij aan het Genootschap zeer gewichtige
diensten bewees. Zijne medeleden in het bestuur weten dat hij immer bereid was een
hem opgedragen commissoriaal op zich te nemen, en dat men dan steeds zeker kon
zijn na eenigen tijd een grondig, wel doordacht advies te zullen ontvangen, dat hij
zeer goed tegen de meening van andersdenkenden wist te verdedigen. Maar in het
publiek bleek van zijne vele werkzaamheden in dit opzicht weinig of niets, omdat,
het werd reeds gezegd, de notulen van 's Genootschaps volledige
bestuursvergaderingen niet worden gepubliceerd. Hoe hoog van der Aa door zijne
medebestuurders in het Aardrijkskundig Genootschap werd gewaardeerd, hoe zeer
zijn heengaan in dien kring werd betreurd, kan men echter eenigszins opmaken uit
de warme woorden op 's Genootschaps algemeene vergaderingen van 12 Februari
en 23 April door den ondervoorzitter Dr. Kan, den voorzitter en den secretaris, de
heeren Versteeg en Timmerman, aan zijne nagedachtenis gewijd. Zie 's Genootschaps
Tijdschrift, Afd. ‘Mededeelingen’, 1887, blz. 196, 212 en 214. Allen wezen er op
dat van der Aa door zijne grondige geographische kennis, inzonderheid bij het
voorbereiden van onderzoekingstochten aan het Ge-
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nootschap bij herhaling zeer groote diensten bewezen had en dat zijne plaats vooral
in dit opzicht niet licht zou worden aangevuld.
In het Instituut en in het Aardrijkskundig Genootschap bleven van der Aa's
werkzaamheden uit den aard der zaak meer binnen den wetenschappelijken kring
bepaald. Maar in het ‘Indisch Genootschap’, van hetwelk hij vele jaren lang een der
ijverigste leden was, tot welks bestuursleden hij sedert Mei 1880 behoorde, welks
vergaderingen hij bijna nooit verzuimde en aan welks debatten hij een zeer ijverig
aandeel nam, bewees hij telkens dat ook Insulinde's politieke en economische belangen
hem zeer na ter harte gingen.
Op 8 Februari 1870 hield hij in dat Genootschap, na zich reeds jarenlang telkens
in de beraadslagingen over velerlei onderwerpen van koloniaal belang te hebben
gemengd, eene voordracht over ‘de toekomst der koffiekultuur in Nederlandsch-Indië’.
Op 11 Februari 1873 sprak van der Aa uitvoerig over ‘Emigratie uit Nederland
naar Ned. Oost-Indië met het oog op de mogelijkheid eener kolonisatie,’ waarbij hij,
vooral tegenover den Heer Cornelis de Groot, die in eene uitvoerige bijdrage en
onderscheidene voordrachten de mogelijkheid van zoodanige kolonisatie van
Nederlandsche landbouwers had betoogd, het onraadzame daarvan trachtte aan te
toonen.
In 's Genootschaps vergadering van 25 Maart '73 werd het belangrijk, leerzaam
debat over dit gewichtig onderwerp, waaraan van der Aa levendig deelnam,
voortgezet.
In de vergadering van 2 November 1875 hield van der Aa eene voordracht ‘over
het beheer der Buitenbezittingen in verband met de voortdurende uitbreiding van het
Nederlandsch gezag in den Indischen Archipel’.
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Eenigermate in aansluiting hieraan, hield hij op 29 Maart 1881 eene, van nauwgezet
onderzoek en groote historische kennis getuigende voordracht over den ‘omvang
van Neêrlands rechten in den Indischen Archipel, in verband met de Londensche
tractaten van 1814 en 1824 en met de nederzettingen der Engelschen op
Noord-Borneo’.
De verhandeling, want zoo mag men dit doorwrochte, ook thans nog zeer
lezenswaardige stuk wel noemen, welke van der Aa daarover hield, levert een
sprekend bewijs op der groote zorg welke hij aan de behandeling van dergelijke
onderwerpen wijdde, maar tevens dat hij wel eens vergat dat het Indisch Genootschap
een kring vormde van practische mannen, bijeengekomen om de koloniale
vraagstukken van den dag grondig te bespreken, minder om daarover geleerde
historische of staatsrechtelijke verhandelingen aan te hooren. Met het oog op de
beweging welke ontstaan was over de vestiging van Engelschen op Noord-Borneo,
hadden zijne medeleden in het bestuur hem verzocht de vraag in te leiden: ‘welke
rechten Nederland volgens de bestaande tractaten op Noord-Borneo kan doen gelden’?
Van der Aa meende de zaak dieper te moeten ophalen en sprak veel over den omvang
van Neêrlands rechten in den Indischen Archipel in het algemeen. Deed hij ons
daarover veel wetenswaardigs hooren, het debat over de meer beperkte, meer
practische vraag door het bestuur aan de orde gesteld, had misschien aan grondigheid
en belangrijkheid gewonnen, zoo van der Aa niet, door de vraag te uitgebreid op te
vatten, er aanleiding toe had gegeven dat men zich bij het debat te veel op zijpaden
begaf, te veel vergat dat het op het oogenblik eigenlijk alleen de vraag gold: heeft
Nederland rechten op Noord-Borneo?
Historisch-politische onderzoekingen vielen blijkens zijne
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voordrachten in het Indisch Genootschap van 1875 en van 1881 (om van menig
vroeger vermeld stuk niet te gewagen), bijzonder in van der Aa's smaak. Vooral het
onderzoek naar den omvang van Neêrlands rechten in den Indischen Archipel trok
hem blijkbaar zeer aan. Daaraan hebben wij een drietal lezenswaardige stukken van
zijne hand in ‘De Indische Gids’ van 1882 te danken: 10. onder het hoofd: ‘Hoever
strekt het Nederlandsch gebied in den Indischen Archipel?’ naar aanleiding der
uitmuntende dissertatie van Jhr. J.E. de Sturler, ‘Het grondgebied van Nederlandsch
Oost-Indië in verband met de tractaten met Spanje, Engeland en Portugal1; 20. ‘De
uitbreiding van het Nederlandsch gebied in den Indischen Archipel sedert 1816’; 30.
‘De aanspraken van Solok op Noordoost-Borneo. I. Betrekkingen der Spanjaarden
en Nederlanders met Solok en Mindanau tot den vrede van Munster2.
Hoewel het zeer betreurende dat dit laatste stuk nimmer vervolgd is geworden (op
dat punt komen we straks terug), gelooven we veilig te mogen beweren dat van der
Aa in ‘De Indische Gids’ van 1882 en in het Indisch Genootschap in 1875 en 1881
veel belangrijks, veel dat thans nog de aandacht verdient in het midden bracht over
de inderdaad gewichtige vraag: welke is de omvang van Neêrlands rechten in den
Indischen Archipel?
Sedert 1881 hield van der Aa in het Indisch Genootschap geene voordracht tot
inleiding van het debat over een of ander onderwep van koloniaal belang. Maar schier
nimmer wordt zijn naam onder de namen der sprekers gemist. En men moet de nu
reeds lange reeks van de

1
2

Ook door mij in ‘De Economist’ van Maart 1882 zeer geprezen.
Zie ‘Ind. Gids’, 4e Jaarg., I, 8, 131, 501.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

225
‘Verslagen der algemeene vergaderingen van het Indisch Genootschap’, waarin de
voordrachten in haar geheel en stenographische verslagen der gevoerde debatten
worden opgenomen, doorloopen om te leeren kennen hoe telkens van der Aa over
allerlei koloniale onderwerpen zijn licht deed schijnen, telkens meer of min belangrijke
opmerkingen in het midden wist te brengen. In de eerste vergadering na zijn overlijden
wijdde dan ook 's Genootschaps voorzitter terecht eenige warme woorden aan van
der Aa's nagedachtenis en zeide daarbij terecht dat hij aan levendige belangstelling
in Indië een groote zucht tot studie paarde, die zijne adviezen steeds op prijs deden
stellen.
Op een drietal stukken door van der Aa in ‘De Indische Gids’ geplaatst werd zooeven
reeds de aandacht gevestigd. Van nog eene andere kleine bijdrage van zijne hand
aan dat tijdschrift dient melding gemaakt. Meerdere zijn er niet in aangetroffen. In
den zesden jaargang, 1884, I, blz. 676, gaf hij een klein stukje:
‘Krakatau-Nieuw-Guinea’, zoowel om te constateeren dat de uitbarstingen van
Krakatau op Nieuw-Guinea waren gehoord, als om op een nader onderzoek van dat
groote eiland, inzonderheid van de Amberno- of Rochussen-rivier aan te dringen.
In ‘De Indische Gids’ van Maart jl., blz. 435, werd van der Aa zeer kort, maar op
uitstekende, aandoenlijke wijze herdacht door den Bibliothecaris der Utrechtsche
Universiteits-Bibliotheek Dr. P.A. Tiele, die hem dertig jaren lang heeft gekend, veel
met hem heeft gearbeid, en die niet slechts zijne kennis, doch ook zijn karakter hoog
waardeerde.
Van der Aa, die belang stelde in alles wat tot bevordering van wetenschap en
kennis kan leiden, was, schier
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van den aanvang af, lid der in 1865 opgerichte, te 's Gravenhage gevestigde,
‘Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap’, eene vereeniging, die, even
als de ‘Vereeniging tot behandeling van op de Zeemacht betrekking hebbende
onderwerpen’, getuigt van opgewekt leven bij onze officieren der land- en zeemacht,
en van wier debatten steeds terecht, voorzoover daartoe de gelegenheid wordt
verstrekt, in de dagbladen verslag wordt gegeven. Hij was een der weinige burgerlijke
leden van die bijna enkel uit militairen bestaande Vereeniging. Hij, die gaarne in het
publiek sprak, nam zeer dikwerf deel aan de debatten. Zijne opmerkingen, zoo getuigt
een bevoegd beoordeelaar, waren dikwerf gegrond, meestal belangrijk. Op 29
December 1875 hield van der Aa in die vereeniging eene voordracht ‘Over de
codificatie van het Oorlogsrecht en het ontwerp der Brusselsche Conferentie in 1874’.
Na eenige algemeene beschouwingen over oorlog en oorlogsrecht, waarbij hij
aantoonde, dat eene regeling der krijgsgebruiken onmisbaar is omdat het ondenkbaar
is dat de oorlog eerlang uit de geschiedenis zal verdwijnen, gaf hij een bevestigend
antwoord op de vraag: ‘Is codificatie van het oorlogsrecht wenschelijk’? en, alle
hulde doende aan hetgeen te Brussel werd verricht, een ontkennend antwoord op de
tweede vraag: ‘Is het definitief ontwerp der Brusselsche Conferentie aannemelijk als
eerste proeve eener internationale codificatie van het oorlogsrecht?’ Men leze het
verslag dier voordracht en van het uitvoerig, belangrijk daarop gevolgd debat in de
Handelingen van ‘Krijgswetenschap’, 1875-76, blz. 97-149.
Hoezeer de burger van der Aa in dien militairen kring in aanzien was, kan blijken
uit de omstandigheid dat hij reeds in 1875 in het bestuur van dat krijgskundig
genootschap werd opgenomen. Het kan ook blijken uit de hulde
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aan zijne nagedachtenis gebracht door den geachten Voorzitter der Vereeniging,
Generaal Pel, zoowel bij zijne begrafenis op 14 Februari als in de eerste daarop
gevolgde vergadering op den 24sten dier maand, waarbij, blijkens het verslag, op de
degelijkheid der zoo dikwerf door van der Aa in dien kring uitgebrachte adviezen
werd gewezen.
In het bovenstaande is al heel wat gezegd ten blijke dat van der Aa op een welbesteed
leven, op een leven gewijd aan den dienst der wetenschap mocht terugzien.
Gaarne hadden wij, ook opdat men gemakkelijk zoude kunnen overzien welke
stukken uit zijne vruchtbare pen vloeiden, eene volledige lijst zijner geschriften aan
dit stuk toegevoegd. Maar zoodanige lijst is onder zijne nagelaten papieren niet
aangetroffen, en wij hebben onderscheiden tijdschriften en verzamelingen moeten
raadplegen om omtrent zijne geesteskinderen zooveel bijeentebrengen als in het
bovenstaande geschiedde.
Maar daarbij meenen wij het dan ook, wat de vermelding zijner geschriften en van
zijnen wetenschappelijken arbeid betreft, te mogen laten. Het voornaamste daarvan
meenen wij te hebben vermeld. En ook omdat dit stuk reeds vrij uitvoerig werd,
zullen wij niet naar geheele volledigheid streven en dus niet in Gids en Tijdschrift
van Ned.-Indië en Spectator en Petermanns Mittheilungen (met wier redacteur hij
eene drukke briefwisseling onderhield) en andere tijdschriften nasnuffelen of daarin
meerdere stukken van van der Aa voorkomen.
Alleen zij er nog aan herinnerd dat, blijkens de in den ‘Nederl. Spectator’ van 12
en 26 Februari aan van der Aa gewijde regelen1, hij van de oprichting, dat is van

1

Wil men van der Aa in weinige woorden goed geschetst vinden, men leze zijn kort
levensbericht in den ‘Spectator’ van 26 Febr. gesteld door den man, die in dien kring eene
kwart eeuw met hem samenwerkte en dus alle gelegenheid had hem van nabij te leeren
kennen.
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1860 af tot de ijverige medewerkers van dat weekblad behoorde, hoewel hij in den
laatsten tijd weinig er voor in schrift bracht. In 1859 verscheen in 's Spectators
voorganger, ‘De Alg. Konst- en Letterbode’, van der Aa's eerste pennevrucht, waaraan
reeds hierboven werd herinnerd. Zijn laatste stuk in den ‘Spectator’ was in 1886 het
doorwrochte artikel over Tiele's uitgave van de Engelsche vertaling van Linschoten
in de werken der Hakluyt Society.
Op politiek gebied, speciaal ook op dat der koloniale politiek, behoorde van der
Aa beslist tot de liberale partij. Dit blijkt uit tal zijner geschriften en redevoeringen,
ook al meende hij, vooral in zijne laatste levensjaren, meermalen in het krijt te moeten
treden tegenover hen die volgens hem te ver gingen in hunne afkeuring van alles wat
van de regeering uitging.
Van zijne liberale gevoelens gaf hij ook menigmalen blijk in de Haagsche
kiesvereeniging ‘de Grondwet’, wier voorzitter hij in de laatste jaren was.
Een zetel in de vertegenwoordiging van gemeente, provincie of land verlangde
hij nimmer, maar wel toonde hij telkens door woord en schrift hoezeer de publieke
zaak hem ter harte ging.
Uit zijn lidmaatschap van een groot aantal philantropische, algemeen nuttige en
meer of min wetenschappelijke en andere instellingen blijkt ook dat hij elke goede
zaak gaarne steunde.
Kennelijk sprak van der Aa gaarne in meer of min publieke, politieke of
wetenschappelijke vergaderingen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

229
Meestal wist hij de aandacht te boeien door de grondigheid zijner betoogen of door
de puntigheid zijner argumenten of door de kracht waarmede hij eene eenmaal geuite
en naar zijne overtuiging op goede gronden rustende meening tegen het gevoelen
van andersdenkenden wist te verdedigen. En toch gelooven we dat hij grooter was
als schrijver dan als redenaar en dat hij niet onder de uitstekende redenaars zal worden
gerangschikt. Daartoe had zijne voordracht dikwerf iets te stootends, soms ook te
slepends en begaf hij zich menigmaal te veel op bijpaden, iets wat o.i., zoo al, eer in
geschrifte dan in eene redevoering kan worden geduld1.
Gewoonlijk uitte hij zijne meening op zachten, bescheiden toon, maar toch met
beslistheid omdat hij de zaken, waarover hij sprak, in den regel grondig kende en
dan ook niet spoedig een eenmaal geuit gevoelen prijs gaf.
In zijne geschriften was hij gewoonlijk meer betoogend en verhalend dan
bestrijdend. Onderscheidene zijner pennevruchten strekken ten bewijze dat hij het
talent bezat uit soms droge archiefstukken of dorre reisjournalen de stof te putten tot
stukken die zich met genoegen laten lezen. Maar dat hij nu en dan, wanneer hij het
noodig achtte, vlijmend scherp kon zijn, daarvan gaf hij reeds in zijne

1

Eene opmerking als deze klinkt wellicht vermetel nu zij komt van iemand, die maar al te
goed weet dat hij zelf niet in het allerminst op den naam van redenaar aanspraak kan maken
en ook in dit opzicht ver, zeer ver beneden den heer van der Aa staat. Maar is iemand die
zeer slecht in het publiek spreekt, die maar al te goed weet dat hem helaas! alle oratorisch
talent volstrekt ontbreekt, daarom per se geheel onbevoegd over het meer of min oratorisch
talent van anderen te oordeelen?
Si licet parva comparare magnis - herinner ik er aan dat de Cormenin geen tien woorden in
het publiek kon of durfde spreken en toch in zijn beroemd ‘Livre des Orateurs’ tal van groote
redenaars meesterlijk beoordeelde.
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jeugd blijken in de ‘Koloniale Jaarboeken’, en daarvan zouden ook uit zijne laatste
stukken bewijzen kunnen worden aangehaald1.
Jammer dat hij daarbij soms wel eens te scherp werd en een te fellen toon aansloeg.
Daardoor werd noodeloos wrevel opgewekt en ontstemde hij mannen, met wie hij
overigens in vele opzichten van ééne geestesrichting was2.
Een levenbericht mag geene, althans niet enkel lofrede zijn, doch moet waarheid
behelzen. En daarom moeten wij, behalve op van der Aa's soms te groote felheid
van toon, nog op een ander zijner gebreken of zwakheden wijzen.
Van der Aa was er kennelijk mede gevleid dat hij steeds meer en meer om advies
werd gevraagd waar het punten betrof met zijne geliefkoosde geographische,
historische en andere studiën in verband staande; dat hij meer en meer de vraagbaak
werd der Regeering waar het gold de bewerking van stukken betreffende
Nieuw-Guinea3, van het Kon. Instituut en van het Aardrijkskundig Genootschap,
waar het betrof de uitgave van stukken of kaarten, enz. Nimmer weigerde hij, hoe
ook reeds met

1

2

3

Ik haal ze echter liever niet aan. Want al is eene polemiek, ontstaan omdat ik bij mijne destijds
in ‘De Economist’ aan van der Aa gewijde woorden zulk voorbeeld had aangehaald, op mij
volkomen bevredigende, voor mij zelfs te vleiende wijze geëindigd (zie de laatste woorden
op blz. 944 van ‘de Indische Gids’ van Juni jl.), zoo vermijd ik liefst elk woord dat mogelijk,
hoewel geheel tegen mijne bedoeling, tot nieuwe polemiek aanleiding zou kunnen geven.
Ook hier wellicht zon kunnen worden gezegd dat deze opmerking vreemd klinkt in den mond
van iemand, die althans in zijne vroegere geschriften ook nog al eens een vrij fellen toon
aansloeg. Maar omdat ik mijzelven aan die fout schuldig ken, moet ik ze daarom in een ander
over het hoofd zien?
Want na de uitgave van zijn standaardwerk over dat land, wendde de Regeering zich
betreffende de uitgave van verdere stukken daarover rechtstreeks tot hem.
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werk overladen en hoezeer zijne niet sterke gezondheid hem dikwerf in het geregeld
voortwerken hinderde, eene hem toegedachte nieuwe taak weder op de schouders te
nemen. Meestal kon men er dan op rekenen na korter of langer tijd van hem een met
zorg bewerkt, van nauwkeurig onderzoek en groote kennis getuigend advies te zullen
ontvangen. Zeer groot, ongetwijfeld, zijn in dit opzicht de diensten door hem aan
onderscheidene genootschappen, waarvan hij lid of medebestuurder was, vooral aan
het Kon. Instituut en aan het Aardrijkskundig Genootschap, bewezen. Maar vrij
dikwerf ook scheen het alsof elke hem opgelegde nieuwe taak hem meer toelachte,
hem belangrijker, meer spoedeischend toescheen, dan de arbeid waarmede hij bezig
was. Vandaar dat over meerdere onderwerpen wel belangrijke fragmenten of eerste
stukken, doch geen afgerond geheel werd geleverd. Slechts enkele voorbeelden
daarvan. De in 18721 toegezegde meerdere stukken over Halmaheira bleven
achterwege. In ‘de Indische Gids’ van 1882 I, p. 501, verscheen van der Aa's artikel:
‘De aanspraken van Solok op Noordoost-Borneo’. Sedert werd geregeld maandelijks
op het schutblad van dat tijdschrift het vervolg op dat artikel aangekondigd. Het
verscheen echter nimmer. Het ergst maakte hij het in dit opzicht met ‘Bock's Reis
naar Koetei’, waarvan hij ten verzoeke van het Instituutsbestuur de bewerking op
zich genomen had. In 1881, dus zes jaren geleden, verscheen, met een ‘Atlas van 30
ethnografische platen in kleurendruk en schetskaart’, het midden in een zinsnede,
zelfs midden in een woord2 eindigende eerste

1
2

Zie hierboven blz. 8.
Als 't ware om de gelijkenis nog grooter te maken met de berucht geworden, in 1855
verschenen, niettegenstaande de meest stellige toezegging nimmer vervolgde, laatste aflevering
van Van Hoëvell's ‘Reis over Java’ enz., de eerste van het derde deel.
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gedeelte van het werk: ‘Reis in Oost- en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin,
ondernomen op last der Indische Regeering in 1879 en 1880 door Carl Bock. Met
historische inleiding over Koetei en de betrekkingen van dit leenrijk tot de Regeering
van Nederlandsch-Indië door P.J.B.C. Robidé van der Aa.’ ('s Gravenhage, Mart.
Nijhoff, in 40.). Het Instituutsbestuur drong, blijkens zijne gedrukte notulen, bij
herhaling en met toenemende kracht bij van der Aa aan op het voltooien dier taak.
Niet minder deed dit de uitgever Nijhoff, met wien van der Aa persoonlijk zeer
bevriend was, en die onophoudelijk lastig gevallen werd met aanvragen om de
vervolgen op dit werk, waarvan de spoedige verschijning bij herhaling was toegezegd
en waarvoor bovendien door de inteekenaren reeds de volle prijs was betaald. De
vertraging in die verschijning was te betreurenswaardiger daar intusschen eene
Engelsche bewerking van Bock's reisverhaal en eene duitsche vertaling daarvan het
licht zagen, en dus de in Nederland te verschijnen bewerking, verrijkt met Van der
Aa's historische inleiding en zijne aanteekeningen, veel van hare wetenschappelijke
waarde zou verliezen en ook niet licht koopers zou vinden, terwijl zij die op het werk
hadden ingeteekend zeer terecht zich ontstemd gevoelden. En toch kon 's Instituut's
ijverige Secretaris, Dr. T.C.L. Wijnmalen, eerst in de lijkrede, door hem op 14
Februari bij van der Aa's graf uitgesproken, vermelden dat hij twee dagen voor zijn
overlijden het voor de pers gereed gemaakte handschrift van het nog onuitgegeven
gedeelte van Bock's reisverhaal had ontvangen. En in het verslag uitgebracht op 's
Instituuts algemeene vergadering den 26en dier maand gehouden, moest de Secretaris
nog mededeelen, dat de toegezegde historische inleiding, (welke ongetwijfeld veel
zou hebben bijgedragen om de neder-
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duitsche bewerking van Bock's niet zeer belangrijk reisverhaal tot een werk van
wetenschappelijke waarde te maken, waardig om door een lichaam als het Institnut
te worden uitgegeven), door van der Aa niet was bewerkt1.
Voorzeker moet dit niet genoeg voet bij stuk houden, dit te veel springen van den
hak op den tak, dit telkens aanvatten eener nieuwe taak alvorens de vorige was
afgewerkt, dit te veel hooi op zijn vork nemen en niet genoeg berekenen of hij een
nieuw werk wel op zich mocht nemen terwijl reeds zooveel dat op afdoening wachtte
was ondernomen, aan onzen van der Aa bepaaldelijk als eene fout worden
aangerekend. Zijn biograaf mocht, meen ik, dit gebrek niet onvermeld laten2. Het
heeft bepaald afbreuk gedaan aan de wetenschappelijke waarde van sommige van
van der Aa's werken. Het had ten gevolge dat hij soms slechts fragmenten, zij het
van groote wetenschappelijke waarde, in plaats van een afgerond geheel leverde.
Maar dit daargelaten, en hoewel het betreurende dat hij niet liever minder
onderwerpen ter behandeling had gekozen, doch deze dan ook volledig hadde
toegelicht, ook omdat hij dan over meer zaken dan nu het geval was een afgerond
geheel zou hebben geleverd, dus der wetenschap nog meer dienst zou hebben bewezen
dan hij

1
2

Zie ‘Bijdragen tot de T.-, L.- en V.-k. v. N.-I.’, 1887, 2e afl. blz. XIII.
En toch - ik zei dit reeds in ‘De Economist’ van Maart '86, p. 307, toen ik eene aanmerking
omtrent dit punt tot den heer Van der Aa richtte, weinig vermoedende dat hij een jaar daarna
niet meer tot de levenden zou behooren - is wellicht niemand minder gerechtigd om
hieromtrent aanmerkingen te maken dan ik omdat ik zeer goed weet in sterke mate aan
hetzelfde euvel mank te gaan. Maar alweder vraag ik: moet ik, omdat ik weet schuldig te
staan aan dezelfde fout, ze in een ander over het hoofd zien?
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nu reeds heeft gedaan, zoo erkennen wij volgaarne dat hij veel en nuttig heeft gearbeid.
Voorzooveel zijne zwakke gezondheid, die herhaalde tijdroovende badkuren eischte
en vooral gedurende zijn laatste levensjaar hem telkens in den arbeid hinderde1, het
vergunde, heeft hij gewoekerd met de gaven hem geschonken. Aan de indologische
wetenschap heeft hij groote diensten bewezen. Tot uitbreiding der kennis van
Ned.-Indië, vooral op geographisch en historisch gebied, is hij ijverig werkzaam
geweest. Door zijne ijverige nasporingen in oude archieven en zijne oordeelkundige
toelichting van daaruit opgedolven stukken heeft hij menig duister punt in onze
koloniale geschiedenis in een helderder licht gesteld. Heeft hij over sommige
onderwerpen slechts fragmenten, slechts het begin van de resultaten van zijn
onderzoek publiek gemaakt, daarin heeft hij toch aan latere onderzoekers den weg
aangewezen dien zij te bewandelen zullen hebben om de zaak tot klaarheid te brengen.
Maar het zijn vooral zijne werken en stukken aan Ned. Nieuw-Guinea gewijd, die
zijn naam zullen doen blijven leven als die van den besten kenner van dat land, den
meest betrouwbaren gids waar het geldt de beantwoording van vragen betrekkelijk
dat land. In het Kon. Instituut en in het Aardrijkskundig Genootschap, waarin van
der Aa een zeer moeilijk goed te vervullen ledige plaats openlaat, zal hij vooral als
vraagbaak omtrent Nieuw-Guinea worden gemist. Al had hij niets geschreven dan
wat hij over Nieuw-Guinea gaf - en hoeveel meer gaf hij niet! - het ware voldoende
geweest

1

Vandaar dan ook dat hij het heeft moeten laten bij de twee eerste stukken zijner zoo bijzonder
(wellicht al te) breed opgezette, met zoovele historische bijzonderheden doorweven,
beoordeeling van Stemfoort en Ten Siethoff's grooten Atlas van Ned.-Indië.
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om hem een blijvenden naam onder de goede schrijvers over Ned.-Indië te verzekeren.
Van onzen P.J.B.C. Robidé van der Aa mag dus met grond worden getuigd dat
hij veel en goed heeft gearbeid en een niet lang leven nuttig heeft besteed.
Dat ook andere wetenschappelijke lichamen behalve onze Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, waarvan hij sedert jaren lid was, zijne verdiensten
erkenden, bewijst zijn lidmaatschap van het Utrechtsch Genootschap, van het
Overijselsch Genootschap voor Recht en Geschiedenis en van andere soortgelijke
genootschappen, vooral zijne benoeming tot Correspondeerend lid van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Onze Akademie van Wetenschappen evenwel scheen van der Aa's
wetenschappelijke verdiensten nog niet groot genoeg te achten om hem in haren
kring op te nemen. En de Regeering, hoewel zijne verdiensten als kenner der
Nieuw-Guinea-toestanden erkennende en gaarne van zijne belanglooze diensten als
raadsman in die zaken gebruik makende, scheen hem het ridderkruis van den
Nederlandschen Leeuw nog niet waardig te achten.
Ten slotte worde nog gewezen op eene uiterste wilsbeschikking van van der Aa,
waaruit weder ten duidelijkste van zijnen wetenschappelijken zin bleek. Boven is
reeds gezegd dat hij in het bezit was eener prachtige bibliotheek en rijke
kaartenverzameling. In onderscheiden zijner stukken kan men lezen dat hij met
welgevallen melding maakt van menig zeldzaam werk of kaart, waarvan het hem
gelukt was den eigendom te verkrijgen. En nu heeft men in den Ned. Spectator van
26 Februari en iets uitvoeriger in het verslag der op denzelfden dag gehouden
algemeene vergadering van het Kon. Instituut voor de
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Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië (zie ‘Bijdragen’ deel XXXVI, blz.
LXXXVI) kunnen lezen dat van der Aa bij testament heeft bepaald: dat, nadat de
beheerders der Koninklijke Bibliotheek uit zijne verzameling boeken, kaarten, atlassen
en handschriften ten behoeve dier rijksinstelling zullen hebben genomen wat daar
niet aanwezig is, de boekbewaarder van het Instituut onder dezelfde voorwaarden
eveneens doen zal, echter uitsluitend ten opzichte van zulke geschriften, die in den
ruimsten zin aan de Indologische en Koloniale wetenschappen gewijd zijn.
Onze reeds zoo rijke Kon. Bibliotheek zal dus in de eerste plaats voordeel trekken
uit van der Aa's vrijgevige testamentaire bepaling. Maar ook het Instituut, dat reeds
zoovele redenen had om de nagedachtenis van een zoo ijverig, kundig en
belangstellend bestuurslid in dankbare herinnering te houden, zal voortaan ook, ten
bewijze van van der Aa's belangstelling in dat lichaam, kunnen wijzen op de werken
welke krachtens zijne uiterste wilsbeschikking uit zijne bibliotheek in die van die
instelling zijn overgegaan.
Niet slechts dus door zijne vele belangrijke geschriften, maar ook door zijne uiterste
wilsbeschikking heeft van der Aa er voor gezorgd dat zijn naam als wetenschappelijk
man niet spoedig zal te loor gaan.
September 1887.
J.K.W. QUARLES VAN UFFORD.
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Levensbericht van Petrus Hofstede de Groot.
Er was een tijd, waarin de naam van Petrus Hofstede de Groot een der meestgenoemde
was in Nederland, door velen met diepe hoogachting en bewondering uitgesproken,
door nog meerderen met niet minder diepen afkeer en vrees. Voor de eerstbedoelden
was die naam in die dagen het symbool van verlichting en vooruitgang op 't gebied
des geestelijken levens, voor de anderen gold hij als de naam van een ketter bij
uitnemendheid.
De tijd, waarvan het bovenstaande ten volle geldt, ligt lang achter ons, tusschen
de jaren 1837 en 1845. Ook steller dezes, ofschoon de middaghoogte des levens
voorbij, heeft de geestdrift, welke in die dagen te Groningen voor de Groot heerschte,
niet bij eigen ervaring gekend. Toen ik in 1848 daar student werd was de aanval,
waardoor men de Groot en zijne ambtgenooten in de Theologische Faculteit had
getracht te doen ontzetten, reeds voor goed afgeslagen. De spanning van den nog
onbeslisten strijd had toen reeds plaats gemaakt voor het gevoel der besliste
overwinning.
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Toch, was al die aanval afgeslagen, de tegenstand bleef voortduren. Nog herinner ik
mij, welk eene verontwaardiging in Groningsche kringen werd gewekt, toen in het
Tijdschrift ‘de Vereeniging’, door een welbekend godsdienstonderwijzer die stad
werd aangeduid als ‘de plaats, waar de troon des Satans is’. En welk eene beweging
ontstond er, niet alleen in de Haagsche gemeente maar in veel wijderen kring, toen
de Groot, in 1851 als afgevaardigde ter Synode in de hofstad vertoevende, daar eene
preekbeurt had waargenomen; niet zoozeer om 't geen hij daar had verkondigd, als
wel om dat hij, de erkende ketter, dáár had durven optreden.
Werd alzoo zijn naam een tijd lang van orthodoxe zijde genoemd als dien van een
ongeloovige bij uitnemendheid, en van vrijzinnige zijde als die van een banierdrager
voor vrijheid en vooruitgang; stond de Groot werkelijk een tijd lang aan de spits
dergenen, die nieuwe banen van ontwikkeling zochten en volgden; eerlang werd dit
anders. Zijne opvatting van het Christendom, door onderzoek en nadenken, onder
worsteling en strijd verworven en in een stelsel neergelegd, had zoozeer het wezen
zijner persoonlijkheid doordrongen, dat hij, ofschoon in bijzonderheden steeds bereid
tot wijziging zijner denkbeelden, in hoofdzaken niet meer van opvatting kon
veranderen. Met velen, die hem een tijd lang als hun aanvoerder hadden gehuldigd,
was dit echter niet het geval. Terwijl de Groot voor zijn verstand en hart vrede had
gevonden, bleven zij zoeken en sloegen ten deele geheel andere wegen in; zóó
kwamen sommigen, die vroeger onder zijne wakkerste medestrijders hadden behoord,
op den duur zelfs tegenover hem te staan. Wel werd zijne positie als Hoogleeraar
niet wederom aangerand; hij kon, tot aan den door de wet gestelden termijn, zijne
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krachten aan het Hooger onderwijs blijven wijden. Maar zijne jaren lang
hooggewaardeerde diensten ten opzichte van het Lager onderwijs meende de
Regeering, toen de Groot na de invoering van de wet van 1857 het christelijk element
in het Openbaar onderwijs wilde handhaven, niet langer te kunnen gebruiken; hij
werd gedwongen ontslag te vragen. En had reeds de dogmatische richting van Prof.
Scholten veler hart veroverd en van de Groot afgetrokken, nog meer aanhangers
ontvielen hem, naarmate de Moderne richting in de Godgeleerdheid veld won. Met
deze richting kon hij zich volstrekt niet vereenigen. En toen de strijd, helaas! van het
gebied der wetenschap op dat der Kerk was overgebracht, sloot de Groot zich zelfs
in de verkiezingen bij de orthodoxen aan. Toch kon hij daardoor hun vertrouwen
niet winnen, eerlang werd ook hij het slachtoffer van het zuiveringsproces, 't welk
deze partij op de kerkelijke colleges toepaste.
Doch al werden velen hem ontrouw, met moed en vertrouwen bleef hij strijden
voor zijne opvatting des Evangelies. En lang scheen het alsof zijn anders niet sterk
gestel den last der jaren kon tarten. Doch eindelijk sloopte de ouderdom ook zijne
krachten. En toen zijn levenseinde was gekomen, gaf zijn heengaan geene ledigheid
in wijderen kring. Toch bleef het niet onopgemerkt en woorden van waardeering
werden over zijn graf gesproken, die getuigenis gaven èn van de beteekenis, welke
de Groots leven had gehad voor de geschiedenis vat zijn tijd, èn van de persoonlijke
hoogachting, die hij zich bij tegenstanders en geestverwanten beide had verworven.
Ook in de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde gaf zijn heengaan geene
gevoelige ledigheid.
Reeds in 1835 lid geworden, was hij een der oudsten in haren kring. Doch, althans
in de laatste jaren zijns
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levens, nam hij aan hare werkzaamheden en vergaderingen geen deel. Toch had hij
zonder twijfel voor haar doel en streven groote sympathie. Zoo iemand, dan voelde
zich de Groot in merg en been Nederlander, bepaald Noord-Nederlander, ook in
onderscheiding van den Zuid-Nederlander. Den eigenaardig Noord-Nederlandschen
volksaard na te sporen ook in 't verleden en dien aan te wijzen in den loop der
godsdienstige geschiedenis van ons volk, was zijn bestendig streven. In menig opzicht
betreurde hij den invloed, in de dagen der Hervorming door de vele uitgewekenen
uit Zuid-Nederland op den volksgeest in Noord-Nederland geoefend. Nederlands
geschiedenis, Nederlands taal en letterkunde waren hem dierbaar en beide heeft hij
met ijver en smaak dienstbaar weten te maken aan 't geen hem boven alles ter harte
ging, de bevordering van het godsdienstig leven van Neêrlands volk.
Van zulk een man behoeft niet te worden gezegd, dat hij niet m a g worden
vergeten; hij k a n niet worden vergeten; de geschiedenis van het godsdienstig leven
van 't Protestantsche deel van ons volk gedurende de middelste tientallen jaren dezer
eeuw is voor een goed deel geschiedenis van z i j n werken en streven.
Daarom mag ook eene beschrijving van zijn leven onder de levensberichten van
de afgestorven medeleden onzer Maatschappij niet ontbreken.
Intusschen is reeds elders zulk een levensbericht gegeven. In de 3e Afl. Dezes
jaars van het Tijdschrift ‘Geloof en Vrijheid’ verscheen van de bevoegde hand van
Dr. H.G. Braam, Predikant te Didam, zusterszoon van den overledene, eene
levensschets van Dr. P. Hofstede de Groot, die ons met vaste en fijne trekken zijn
beeld doet aanschouwen. Bovendien is een zijner oudste leerlingen en jongere
tijdgenooten bezig met de bewerking eener waarschijn-
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lijk uitvoeriger beschouwing van zijn werken en streven en van de talrijke geschriften,
door de Groot in 't licht gegeven.
Met het oog op het reeds in dezen ontvangene en nog te verwachtene kon een
eigen levensbericht voor de Maatschappij van Ned. Letterkunde overbodig geacht
worden. Toch wenschte haar bestuur dit en toen het de vereerende uitnoodiging
daartoe tot mij richtte, meende ik, na eenige aarzeling, mij niet te mogen onttrekken
aan deze taak, wier vervulling voor mij tevens is de vervulling van een plicht van
piëteit jegens mijnen hooggeachten leermeester.
Geen l e v e n echter verwachte men in den vollen zin des woords, maar slechts
een levensbericht, waarin eenige stof wordt bijeenvergaard voor den toekomstigen
geschiedschrijver der Nederlandsche Letterkunde in de 19e eeuw.
Petrus Hofstede de Groot werd geboren den 8 October 1802 te Leer in Oostfriesland,
werwaarts zijne ouders, Cornelis Petrus de Groot en Anna Geertruida Hofstede,
tijdelijk waren uitgeweken. Zijn vader, vroeger artillerieofficier, trad daar, nadat ook
Oost-Friesland een deel van het Koninkrijk Holland was geworden, als
ontvanger-generaal in burgerlijken staatsdienst, en werd later onder keizer Napoleon
naar Emden verplaatst.
Zoo ontving de jeugdige Petrus zijne eerste levensindrukken buiten de grenzen
van het eigenlijke Nederland. Doch in die dagen was Oostfriesland nog niet zóó
verduitscht als thans en was er tusschen volkstaal en volksgeest in Oostfriesland en
Groningen geen groot verschil. Toen echter het jaar 1813 een einde had gemaakt aan
Napoleons oppermacht, vestigden zijne ouders zich te
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Groningen, waar de Groot geheel zijn verder leven door, uitgezonderd alleen den
korten tijd van zijn verblijf als Predikant te Ulrum, heeft gewoond. Op het gymnasium
aldaar geplaatst ontwikkelde hij zich voorspoedig; werd, nadat hij in Oct. pas 16
jaren oud was geworden, reeds Jan. 1819 als student ingeschreven en ging, na drie
jaren aan de studie der oude letteren te hebben gewijd, in 1822 over in de Theologie.
Zeker was het de wensch zijner ouders, dat hij predikant zou worden. Beide waren
orthodox van denkwijze en godsdienstig gezind. Bovendien was zijne moeder een
peetkind van den bekenden Rotterdamschen predikant Petrus Hofstede (gb. 1716,
Predikant te Rotterdam van 1749 tot 1803), en 't zal haar een innig genoegen zijn
geweest, haar tweeden zoon, nog bij 't leven van haren oom, diens beroemden naam
te kunnen geven. Ongetwijfeld hoopte zij, dat haar kind in den geest zijns oud-ooms
een steun der kerk, een handhaver der orthodoxie zou worden te midden van een van
de oude leer meer en meer los wordend geslacht.
Maar in de ziel van den jongen Petrus begon reeds vroeg een geest van verzet
wakker te worden tegen die orthodoxie, welke hem werd geleerd. Hij had behoefte
aan waarheid en klaarheid. Hij kon de leerstellingen, die men hem onderwees, niet
eenvoudig in zijn geheugen opnemen, zonder er zich overigens veel om te
bekommeren. Voor zijnen geest namen zij het karakter aan van verschrikkelijke
werkelijkheden. Zelf zegt hij later (in zijn geschrift de Groninger Godgeleerden in
hunne eigenaardigheid, een werk, waaruit wij menigen trek in dit levensbericht
ontleenen): ‘Mijn geheel godsdienstig en zedelijk gevoel kwam op, vooral tegen de
leer der volstrekte praedestinatie, maar ook tegen vele andere leerstukken;
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angsten en benauwdheden had ik er over van mijne kindsheid af, jaren lang’. Ging
hij dan toch in de Theologie stndeeren, het was niet met het reeds bepaalde plan om
predikant te worden, maar ‘om te zien, wat het Christendom eigenlijk wilde’. ‘Was
dat het Christendom, wat er mij op de catechisatiën voor was uitgegeven, dan wilde
ik het nooit prediken’. Er bestond dus reeds toen een vrij sterk vermoeden bij hem,
dat het Christendom iets anders was, dan wat de kerkleer er van had gemaakt. Maar
hoe dat te zoeken en waar het te vinden? Liet men de kerkleer varen, waar was de
gids, aan wien èn het vroom gemoed èn het naar waarheid zoekend verstand zich
veilig kon toevertrouwen?
Er waren er genoeg, door wie de ijverige student tot op zekere hoogte zich
aangetrokken kon gevoelen. Want de strenge orthodoxie van vroeger dagen werd
aan de Nederlandsche Hoogescholen niet meer geleerd. Alle toongevende
Hoogleeraren in de Godgeleerdheid in die dagen deden hun best om de scherpe
kanten der oude dogmatische formules wat weg te slijpen en de kerkelijke
leerstellingen zoowat pasklaar te maken voor het gezond verstand. Dit ging echter
niet, zonder dat ook de diepe problemen, wier oplossing, al was het niet altijd de
juiste, men in die formules had trachten te geven, wat al te veel werden op zij
geschoven, alsof zij niet werkelijk bestonden. En, terwijl men het wezen der
orthodoxie liet varen, trachtte men over 't geheel het voorkomen daarvan te bewaren.
Daaronder ontstond eene halfheid en oppervlakkigheid, waardoor het naar vastheid
en éénheid zoekend verstand niet werd bevredigd en waarbij ook het vroom en ernstig
gemoed onvoldaan bleef.
Ondertusschen zag de Groot al spoedig in, dat allereerst de kerkleer moest worden
getoetst aan het gezag,
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waarop zij zelve zich beriep, het gezag des Bijbels. Aan de hand van Muntinghe,
zijn leermeester, en diens Geschiedenis der menschheid naar den Bijbel kwam hij
tot de overtuiging, dat er een historische gang is in de Openbaring Gods aan de
menschheid. Aan de hand van zijnen beroemden naamgenoot Hugo de Groot leerde
hij eene streng grammaticale, van de kerkleer geheel onafhankelijke
uitleggingsmethode kennen, welke hem in die mate boeide, dat hij nog als student
in 1826 begon de Annotationes ad N.T. van dezen beroemden landgenoot op nieuw
uit te geven. Zoo kwam hij hoe langer zoo meer tot de overtuiging, dat in de kerkleer
slechts een deel der Christelijke waarheid, en dat eenzijdig ontwikkeld, is neergelegd,
dat h e t C h r i s t e n d o m zich in vele verschillende vormen kan openbaren en
metterdaad openbaart; en dat het wezen des Christendoms derhalve veel meer moet
worden gezocht in g e z i n d h e i d en l e v e n , dan in het bezit eener zuivere leer.
Ook geschriften van Duitsche geleerden werden ijverig gelezen en bestudeerd. Kants
rationalisme kon hem weinig bekoren, meer boeiden hem mystieke schrijvers als
Lavater en Jung-Stilling. Maar vooral Herder en Schiller oefenden een bezielenden
invloed op de Groot, terwijl Usteri's Paulinischer Lehrbegriff hem veel licht deed
opgaan over de denkbeelden van den grooten Heiden-Apostel en Ullmanns
Sündlosigkeit Jesu zijn oog opende voor de menschelijke grootheid van Jezus.
Zocht en vond de Groot alzoo van verschillende zijden licht, niemand heeft grooter
invloed geoefend op de eigenaardigheid zijner zienswijze en opvatting van het
Christendom, dan de Utrechtsche Hoogleeraar Ph. W. van Heusde. Persoonlijk leerde
hij dezen eerst kennen in 1827, toen de Utrechtsche Senaat zijne beantwoording
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van eene prijsvraag: over den Brief aan de Hebreën, vergeleken met de Paulinische
brieven, met goud had bekroond en de uitreiking van het eermetaal hem naar Utrecht
had geroepen. Doch reeds in 1819 had hij van een vriend, die te Utrecht studeerde,
een excerpt ontvangen van van Heusde's college over de Historia Philosophiae,
waarvan de Groot zelf later getuigt: ‘Nooit heeft wellicht eenig geschrift zulk een
invloed op mij geoefend als deze weinige bladen. Ik zag, om het voor mijn leven
niet weer te vergeten, wat het hoogste op aarde is, naar welks kennis en bezit wij
moeten zoeken: de m e n s c h e l i j k h e i d ; wat de geschiedenis moet zijn: het verhaal
van de o n t w i k k e l i n g d e s m e n s c h d o m s tot menschelijkheid en beschaving;
wat wijsbegeerte moet zijn: een streven naar helder inzicht in alle dingen, opdat de
mensch meer m e n s c h worde.’ In de toepassing van die beginselen van van Heusde
op de Theologie werd hij vooral dieper ingeleid toen T.A. Clarisse in 1823 te
Groningen Hoogleeraar was geworden en deze zoowel de Uitlegging des O.T. als
de Kerkgeschiedenis geheel in den geest van van Heusde behandelde. Van toen af
ontstond er ook een opwekkend geestelijk verkeer tusschen de Utrechtsche en
Groningsche Studentenkringen, die zich door van Heusde voelden aangetrokken en
in hem huunen geestelijken leidsman erkenden.
Eene der toepassingen van van Heusde's historische beginselen was deze, dat het
oog werd gericht op de eigenaardig N e d e r l a n d s c h e verschijnselen en
persoonlijkheden op 't gebied van letteren en godgeleerdheid. ‘Was het Evangelie
ons hoofdzaak’, zoo schrijf de Groot later, ‘wij zagen tevens hoe langer zoo
duidelijker, dat dit Evangelie door Nederlandsche Godgeleerden, vooral oudtijds, op
eene andere en veelal betere wijze was opgevat, dan

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

246
door vele buitenlanders, wier zienswijze evenwel bij ons te lande de inheemsche had
verdrongen.’
Inmiddels had de Groot zijne studiën voltooid en in 1826 den Doctoralen graad
verworven met eene Dissertatie over Clemens Alexandrinus, den Christen-wijsgeer.
Ook was hij in datzelfde jaar tot de Evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk
toegelaten en weldra daartoe geroepen in de gemeente te Ulrum, in 't Noorden der
Provincie Groningen gelegen. Het duurde echter nog tot 10 December voor hij
bevestigd kon worden; de typheuse ziekte, welke dat jaar te Groningen zoo hevig
woedde en zoovele slachtoffers velde, had ook hem aangetast. Gelukkig behoorde
hij onder degenen, die herstelden. Vol ernst en moed aanvaardde hij daarop zijn
ambt, vast voornemens niet de kerkleer maar het Evangelie te prediken; en hij vervulde
het met grooten ijver, terwijl het gemoedelijk element in zijne prediking menig hart
voor hem opende, ook waar zijne dogmatische denkbeelden bij het orthodoxe deel
zijner gemeente geene sympathie vonden.
Bijzonders evenwel viel er in die gemeente, wier naam onder zijn opvolger H. de
Cock weldra door 't gansc he land zou klinken, gedurende de Groot's werkzaamheid
aldaar niet voor. Het Notulenboek van de Handelingen des Kerkeraads aldaar
gedurende dien tijd vermeldt niets bijzonders, dan eene klacht over toenemende
onzedelijkheid, zich openbarende in zoogenaamde ‘wilde huwelijken’ en onechte
geboorten. Wij ziens er uit, dat het de Groot ernst was met de behartiging der zedelijke
eischen; maar tevens, dat dergelijke klachten ook toen, evenals nu, werden vernomen.
Meer dan voor zijn openbaar levens was deze tijd belangrijk voor zijn huiselijk
geluk. Gedurende dezen tijd toch huwde hij, 4 Junij 1828, met de zuster zijns vriends,
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vrouwe Geertruida Agneta van Herwerden, met wie hij gedurende 31 jaren een
gelukkig leven mocht leiden en die hem een zoon en drie dochters schonk. Zij ontviel
hem dan 28 Juni 1859.
Doch niet lang zou zijne werkzaamheid als Predikant duren. Den 25 Sept. 1828
overleed Clarisse nog slechts 33 jaren oud. Die vroege dood van zijn geliefden
leermeester, met wien hij gedurigen omgang was blijven houden, schokte de Groot
zoo zeer, dat hij enkele weken zijn gewonen arbeid schier niet kon verrichten en hij
zich gedrongen gevoelde om eene warme ‘Hulde aan T.A. Clarisse’ te stellen en in
't licht te geven.
Dat vroegtijdig afsterven zijns leermeesters bleek weldra van groote gevolgen
voor hem te zijn, daar hij geroepen werd de opengevallen plaats te vervullen. Met
blijdschap al was het niet zonder schroom, aanvaardde hij zijn ambt 6 Mei 1829 met
eene ‘Oratio de Davide Poeta’. Nog vond hij te Groningen zijn ouden leermeester
Ypey; doch weinige weken te voren was de door Tinga's dood opengevallen plaats
ingenomen door zijn Utrechtschen geestverwant J.F. van Oordt. En ruim twee jaren
later 16 Oct. 1831 werd de plaats van Ypey ingenomen door L.G. Pareau. Zóó waren
de drie vrienden en geestverwanten saamgebracht, die de kern vormden van den
kring, waaraan ook ettelijke predikanten uit de stad en de provincie Groningen zich
aansloten, en van wier gemeenschappelijken arbeid jaren lang eene krachtige werking
naar buiten is uitgegaan.
Van Oordt en Pareau behoorden tot de uitstekendsten onder de Utrechtsche
volgelingen van van Heusde, met wie de Groot ook reeds vroeger persoonlijk bekend
was geworden. Geen wonder dat van Oordt en hij, toen zij ambtgenooten waren
geworden, zich in hunne studiën,
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zoowel als in hun onderwijs nauw aan elkander aansloten. Elke Vrijdag avond werd
door hen aan gemeenschappelijk onderzoek, vooral van den Bijbel, gewijd, waaraan
weldra door Pareau en later, na van Oordt's vertrek naar Leiden, door Muurling werd
deelgenomen, en welke samenkomsten gedurende meer dan 25 jaren werden
voortgezet. Weldra sloot zich aan dezen engeren kring een wijdere aan en het gevolg
daarvan was de oprichting van een Godgeleerd Gezelschap onder de zinspreuk:
‘G o d s w o o r d i s d e w a a r h e i d ’, ten doel hebbende allereerst
gemeenschappelijke beoefening der Godgeleerdheid in den ruimsten zin, maar ook
dadelijk met het voornemen om eerlang, wanneer voorloopig genoegzame stof zou
zijn verzameld, door de uitgave van een Godgeleerd Tijdschrift in wijderen kring de
beginselen en denkbeelden te verbreiden, waarbij men zelf vrede voor verstand en
hart had gevonden. Twaalf leden traden tot dit gezelschap toe, de eerste vergadering
werd in Oct. 1835 gehouden en de vrucht dezer samenwerking was het Tijdschrift
Waarheid in Liefde, 't welk van 1837 tot 1872 is verschenen, en van welks redactie
Hofstede de Groot gedurende al die jaren het meest werkzame lid is geweest.
Voordat het zoover kwam was de Groot door de omstandigheden genoopt geworden
tot zeer veelzijdige en ingespannen studie. De vakken hem opgedragen waren:
Uitlegging des O.V. en Kerkgeschiedenis. Maar toen van Oordt met vele studenten
aan 's Konings roepstem ‘t e w a p e n tegen de Belgen!’ had gehoor gegeven en
voor onbepaalden tijd Groningen had verlaten, besloot de Groot ook diens vakken
over te nemen. Hij vreesde dat anders de meeste theologen Groningen zouden verlaten
en elders eene beter bezette Faculteit zouden zoeken. Zoo gaf hij dan nu een tijd lang
ook college over Theologia Natu-
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ralis, Biblica en Dogmatica, welke vakken hij ook later behield, aan Pareau de
Uitlegging des O.V. overdragende en met dezen bij beurtwisseling de Dogmatiek
behandelende.
Toch scheen het eerst, alsof de Kerkgeschiedenis, vooral die van Nederland, zijne
voorkeur zou hebben, en hij op dit gebied niet alleen nieuwe inzichten en
beschouwingen zou geven, maar ook door zelfstandige nasporingen den schat van
kennis zou vermeerderen. Zijne Geschiedenis van de Broederenkerk te Groningen,
eene bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming en der Roomschgezinde gemeente
in deze stad, in 1832 in 't licht gegeven, gaf eene welgeslaagde proeve van zoodanigen
arbeid. Reeds vroeger was zijne aandacht gedurig op Erasmus gevestigd geweest,
vooral als Nederlandsch Godgeleerde, en na eene omvangrijke studie van diens
werken, begon hij in 1836 diens leven te beschrijven en waren van dit geschrift reeds
twaalf bladen afgedrukt. Doch nu kwamen de drukten aan de uitgave van het
Tijdschrift verbonden zoo storend voor deze uitgave tusschenbeide dat hij, naar zijne
eigene mededeeling, er eerst uit geraakte en later geen kans meer zag het breed
aangelegde werk in denzelfden geest te voleindigen, zoodat hij eenigen tijd later,
niet zonder strijd, besloot het reeds gedrukte te vernietigen. Ook wij zouden gaarne
dit en meer zoodanige werken van hem hebben ontvangen. Maar het verwondert ons
toch niet, dat hij op dit gebied van geduldig nauwkeurig onderzoek niet meer heeft
gegeven. Hoeveel tijd de Groot der studie wijdde, en hij studeerde veel, - tot in zijn
ouderdom werkte hij doorgaans reeds een paar uren vóór hij zich aan de ontbijttafel
met de zijnen neerzette - toch was hij niet eigenlijk een man van de studeerkamer.
Niet om het weten als zoodanig was het hem te doen, maar om de toepassing van
het weten op het leven. Altijd had hij
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met al wat hij bestudeerde onmiddellijk de menschen op het oog, wien dat ten goede
moest komen; 't zij de studenten, 't zij de burgerij, onder wie hij verkeerde; 't zij de
beschaafde Christenen in ruimer kring; 't zij Neerlands jeugd en de onderwijzers,
want ook het lager onderwijs boezemde hem het grootst belang in; 't zij ongelukkigen
of afgedwaalden, want ook de Christelijke philantrophie vond in hem in onderscheiden
richtingen een warmen medewerker; altijd was het een bepaald belang en een bepaald
practisch doel, 't welk hem dreef en leidde bij zijne studiën, zijn schrijven en spreken.
Van daar dat objectieve onderzoekingen en beoordeelingen voor hem hare
eigenaardige moeielijkheid hadden, die hij niet altijd kon te boven komen; hij zag
de verschijnselen en kon ze niet anders beoordeelen dan in het licht zijner eigenaardige
sterk sprekende persoonlijkheid.
Allereerst was dan de wetenschappelijke en letterkundige werkzaamheid van de
Groot gericht op de vervulling van de behoeften der studenten. Hun in korte trekken
de hoofdzaken, van 't geen zij moesten weten, in 't licht zijner eigenaardige zienswijze,
in handen te geven, opdat aan de vrije bespreking daarvan de College-uren geheel
konden worden gewijd, was zijn eerste zorg. Volgde hij bij de behandeling der
Kerkgeschiedenis eerst het Compendium van Schröck, al spoedig begon hij een eigen
overzicht op te stellen, 't welk in 1835 het licht zag en waarin de geheele ontwikkeling
der Christelijke Kerk werd voorgesteld als openbaring van de voortgezette
werkzaamheid van den verheerlijkten Christus, het hoofd zijner gemeente. Zoo kwam
dus ook reeds in dit handboek de eigenaardige opvatting van de Groot aan 't licht.
Doch veel meer oorspronkelijk en een dieper inzicht in de beginselen dier opvatting
gevende is zijne Theologia Natu-
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ralis of, zooals hij zelf ze later ook wel noemde, Philosophia religionis. Toen in
1832 hem dit leervak bepaald was opgedragen, begon hij aanstonds een eigen korten
leiddraad op te stellen, die in 1834 werd uitgegeven. Deze uitgave was echter nog
slechts eene korte schets van de vermeerderde uitgave van 1839, terwijl die van 1845
op enkele punten nog wederom niet onbelangrijk werd uitgebreid. Ongetwijfeld mag
dit werk van Hofstede de Groot, naast de Moraal van Pareau, een der meest
oorspronkelijke en volgroeide vruchten der Groninger richting genoemd worden.
Uitgaande van 's menschen godsdienstigen aanleg, die ons dwingt ook tot
wetenschappelijk onderzoek, en, door middel der ons eigene geestvermogens, uit de
verschijnselen der stoffelijke en geestelijke wereld opklimmende tot haar grond en
wezen, ontwikkelt de Groot zijne wijsgeerige godsdienstleer; niet naast, veel min
tegenover de Christelijke godsdienstleer, maar zóó, dat het Christelijk leven, ook dat
van Jezus Christus zelf, mede daarin wordt opgenomen. Nadat de anthropologische
grondslag is gelegd, wordt het grootste deel van het onderzoek gewijd aan de leer
van God. Aan de bewijzen voor het bestaan van God wordt groote waarde gehecht
doch van Kant het denkbeeld overgenomen, dat de erkenning van Gods bestaan niet
is eene noodwendige g e v o l g t r e k k i n g maar eene noodwendige o n d e r s t e l l i n g ,
een postulaat. Daarna wordt de aandacht gevestigd op Gods w e r k e n , waaruit
vervolgens Gods volmaaktheid in wezen en eigenschappen wordt afgeleid en uit
deze elementen dit Godsbegrip opgebouwd: God is de volmaakte geest, eerste oorzaak
van al wat is en wordt, de liefderijke Vader van het menschelijk geslacht. Het tweede
hoofdgedeelte van het onderzoek is gewijd aan den godsdienst, 's menschen
verbintenis met dien God. Die ver-
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bintenis is naar haar a a r d tweeledig, p a s s i e f gevoel van afhankelijkheid, a c t i e f
streven naar gemeenschap en draagt alzoo het karakter zoowel van noodwendigheid
als van vrijheid. Haar fondament is 's menschen verwantschap met God; haar innerlijke
oorzaak 't gevoel van afhankelijkheid van- van behoefte aan- en van liefde tot dien
God haar zetel het gemoed, het middel, waardoor zij wordt gewekt en gekweekt, is
de menschelijke samenleving in familie, staat en kerk; haar beletsel de zonde; haar
uitzicht steeds toenemende persoonlijke gemeenschap met God; haar gevolg reine
zedelijkheid en waar geluk.
Reeds uit dit dor geraamte blijkt, dat de Theologia Naturalis van de Groot een
werk is, 't welk zich kenmerkt door éénheid van beginsel en rijkdom van ontwikkeling.
Veel wordt er natuurlijk in gevonden, 't welk ook bij anderen voorkomt, of aan
anderen ontleend is. Met hooge waardeering wordt meermalen op Kant gewezen, al
kon diens rationalistische opvatting aan het meer mystiek karakter van de Groot niet
voldoen. Meer sympathiseerde hij met Schleiermacher en erkent dankbaar voor het
laatste deel, de beschouwing van den godsdienst, veel van dezen te hebben
overgenomen. Doch toen het eerste schema der Naturaal door hem werd opgesteld
kende hij Schleiermacher nog weinig en kwam diens naam daarin niet voor. Veel
invloed had van den beginne op de Groots wijsgeerige beschouwingen zijne studie
van Plato waartoe van Heusde zijne leerlingen steeds zoo ernstig opwekte en waarin
de Groot vooral door zijn diepzinnigen ambtgenoot Pareau was ingeleid. Maar hoeveel
ook aan dezen door hem was ontleend, zijne wijsgeerige beschouwing is in de eerste
plaats eene vrucht van eigen vroom gemoed en diep nadenken. Zelf wijst hij later
op den speculatief-mystieken geest zich daarin uitsprekende. Maar
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zijne speculatie rustte altijd op den bodem van het in de zinnelijke en geestelijke
wereld f e i t e l i j k gegevene; zijne mystiek deed hem nooit de behoefte aan heldere
voorstellingen uit het oog verliezen. Eerder zou hij de diepste problemen van mystiek
en speculatie beide laten rusten en zich met meer oppervlakkige voorstellingen te
vrede stellen, dan dat hij den bodem der werkelijkheid zou verlaten. Zijn punt van
uitgang was: ‘wij bekomen de eerste kennis der geestenwereld door de zinnenwereld,
God openbaart al het goddelijke, ook Zich zelven, in groote f e i t e n , die onder het
bereik onzer zintuigen vallen.’ ‘Toen mij dit denkbeeld helder werd,’ zoo schreef
hij later, ‘had ik, waarnaar ik meer dan tien jaren had gezocht: een punt van uitgang
voor de wijsbegeerte. Toen eerst stond ik op vasten bodem; toen kon ik voortspinnen
en tot een samenstel komen, waarin ik bevrediging vond en anderen deed vinden.’
Over 't geheel gaf de Groot in zijne geschriften niet alleen zijne denkbeelden, hij
gaf daarin zich zelven. Maar boven vele andere zijner geschriften draagt de Naturaal
het karakter, dat zij een spiegel is van geheel zijn inwendig leven, op het oogenblik
toen het tot volle rijpheid was gekomen en nog in al de frischheid der jeugd zich
vertoonde, nog ongeteisterd door de zware stormen des levens. Geen wonder, dat hij
zelf zekere voorliefde voor dit werk gevoelde en het hem, naar hij zelf zegt, ‘telken
jare eene aangename bezigheid was over dit onderwerp met zijne leerlingen te
spreken.’ Ook steller dezes heeft van het college over Naturaal de aangenaamste
herinneringen bewaard. In de jaren 1850-53 waren de andere colleges van de Groot
wel eens wat mat, de Naturaal gat hij altijd opgewekt.
De beide andere handboeken, waarin de zienswijze
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ook van de Groot is neergelegd, de Encyclopaedia Theologi Christiani en het
Compendium Dogmatices et Apologetices Christianae, zijn de vrucht der
samenwerking van hem en van zijnen ambtgenoot Pareau. Zij werden ook door beide
gebruikt, het ééne jaar gaf de Groot de Encyclopaedie en Pareau de Dogmatiek, het
andere jaar was het andersom. Merkwaardig zijn deze beide werken als teeken van
eensgezindheid en als vrucht der samenwerking van twee geleerden, wier aard en
karakter als mensch toch zoo onderscheiden was. Belangrijk zijn ook deze werken
daarom voor de kennis van het meer o b j e c t i e f karakter der zoogenaamde
Groninger richting. Maar zij zijn meer gelijk aan nauwkeurige photographiën, dan
aan het bezielde portret, door meesterhand geschilderd. De denkbeelden van de Groot
laten zich ook uit deze werken kennen, doch zij zijn niet in die mate, als de Naturaal,
de levende afdruk zijner persoonlijkheid. Daarom kunnen wij in deze levensschets
den inhoud dezer beide handboeken grootendeels laten rusten. Alleen meenen wij
nog even de aandacht te moeten vestigen op eene eigenaardigheid van deze
Encyclopaedie. Zij is niet een overzicht en eene samenvatting van de verschillende
onderdeelen der Godgeleerde w e t e n s c h a p als zoodanig, niet eene Encyclopaedia
Theolog i a e ; maar een overzicht van 't geen tot vorming van den Theoloog, als
mensch en als bedienaar des evangelies, noodig is. De παιδεια wordt hier dus opgevat
in den subjectieven zin van o p v o e d i n g , v o r m i n g , niet in den objectieven van
w e t e n s c h a p . Ongetwijfeld vinden wij hier een gevolg van den invloed van van
Heusde, eene kenmerkende eigenaardigheid van de Groninger richting ook als
wetenschap, waardoor zoowel hare betrekkelijke onverschilligheid ten opzichte van
bloot wetenschappelijke onderzoekingen en
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diepzinnige bespiegelingen en hare daardoor veroorzaakte zwakheid in dezen, als
hare bij uitnemendheid practische richting zich gereedelijk laat verklaren.
Die practische richting leefde bovenal in de Groot. Was Pareau meer de man der
studeerkamer, de Groot bewoog zich onophoudelijk te midden van het volle leven
in huisgezin, maatschappij en kerk. En hij kon zich er niet mee tevreden stellen voor
de studenten te leven en te werken, hij moest invloed trachten te oefenen in wijderen
kring.
Daartoe stond hem als Academieprediker allereerst de kansel ten dienste. De
avondbeurten in de Groote Kerk werden, behalve in de vacantiën, geregeld door de
Hoogleera ren in de Theologie vervuld. Bij de toenmalige dagverdeeling te Groningen,
waarbij de hoofdmaaltijd te 2 uur werd gehouden, was de tijd van 5-7 daarvoor
uitnemend geschikt. En of er gebruik van werd gemaakt! De bloem der gemeente
was tegenwoordig. Weemoed vervult het hart, wanneer men het tegenwoordig bezoek
der openbare godsdienstoefeningen met dat van dien tijd vergelijkt. Nog zie ik die
kerk vol met aandachtige hoorders van allen rang en stand. Tegenover den preekstoel
zaten wij studenten. Zelden werd een der Theologen gemist. Maar ook de andere
Faculteiten waren ruim vertegenwoordigd; doorgaans waren slechts enkele plaatsen
beschikbaar voor belangstellenden, die geen andere zitplaats hadden kunnen
bemachtigen. Niet zelden was daaronder deze of gene predikant uit naburige
gemeenten, na 't volbrengen van eigen werk stadwaarts gespoed om nog eens weer
op de oude plaats de geliefde leermeesters te hooren. Het Professoren-gestoelte rechts
was niet minder bezet. Eene rij van geleerden uit andere Faculteiten luisterde
belangstellend naar het bezielde woord van den
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ambtgenoot. Boven de studentenbanken rechts en links waren de gestoelten van
Regeeringspersonen en andere aanzienlijken flink bezet. Links op het Dames-gestoelte
zag men de keur van Groningens aanzienlijker vrouwenschaar; terwijl het schip der
kerk, menigmaal tot aan de uiterste einden der groote ruimte, bezet was met de
burgerij uit hooger en lager kring. Elk der Hoogleeraren had een goed gehoor. Maar
de Groot niet het minst. Hij was geen eigenlijk redenaar, zijn taal muntte niet uit
door bijzondere sierlijkheid, geen rijkdom van treffende beelden stond hem ten
dienste. Maar zijne woordenkeus was juist, zijn stijl eenvoudig en net, indeeling en
gedachtengang waren geleidelijk en helder. Geen langdradige verklaringen, geen
afgetrokken redeneringen, geen phrases zonder beteekenis, al wat hij sprak van 't
begin tot het einde was klaar, waar en warm. Helder gedacht, diep gevoeld en juist
geordend waren de denkbeelden, die hij uitsprak. En terwijl zij door den
onontwikkelde konden worden gevolgd en begrepen, gaven zij tevens den meest
ontwikkelde stof tot nadenken en waren voor allen een prikkel tot zelfbeproeving,
tot rein gevoelen en ijverig handelen. Aan die innerlijke trekken zijner prediking
beantwoordde zijn uiterlijk en zijne stem. Zijn voorkomen was hoogst eenvoudig,
zijne stem niet zwaar maar glashelder, zijne uitspraak goed gearticuleerd; gemakkelijk
werd hij door de gansche gemeente verstaan. En hij vergde niet te lang hare aandacht,
zijne preeken waren doorgaans kort, terwijl de keuze van het te zingen lied van fljnen
liturgischen smaak getuigde. Ongetwijfeld heeft de Groot jaren lang door zijn preeken
veel invloed geoefend en was hij daardoor bij allen in Groningen bekend.
Maar hij gebruikte zijne preeken weinig om in wijderen kring te werken. Wel zijn
er gedurende den langen
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tijd zijner werkzaamheid een vrij aanzienlijk aantal preeken van hem gedrukt
geworden. Doch dat zijn meestal gelegenheidspreeken, naar bepaalde aanleiding of
met bepaald doel gesteld en uitgegeven. En niet altijd zijn die de beste. Wie de Groot's
preekwijze wil leeren kennen neme den bundel ter hand in 1854 door hem in 't licht
gegeven onder den titel: De zaligheid in Jezus Christus door God aan het menschdom
gegeven. In dien bundel zijn een twaalftal preeken vervat, niet oorspronkelijk voor
de uitgave bewerkt, maar later daarvoor bijeengezocht. De Groot voelde zelf, dat
ook deze preeken slechts een onvolkomen indruk van zijne prediking zelve konden
geven. Het levende woord en de actualiteit van het oogenblik zou er aan blijven
ontbreken. Maar wie hem meermalen gehoord heeft, denkt zich er zijn persoon
gemakkelijk bij. En ook wie dat niet kan doen, zal toch die proeven van zijnen
kanselarbeid, zoowel naar vorm als naar inhoud, der uitgave niet onwaardig keuren.
Een ander middel om ook in wijderen kring werkzaam te zijn vond de Groot in
1834 door de uitgave, met van Herwerden en Amshoff, van de Christelijke
Betrachtingen. Eene bijdrage tot de stichtelijke lectuur naar de behoefte dezer tijden.
Doch hij en zijne medewerkers gevoelden diep, dat de ware stichting en opbouwing
van het Christelijk leven niet zonder heldere inzichten kan plaats vinden en dat naast
het bepaald stichtelijke een, al was het dan altijd populair, toch
populair-w e t e n s c h a p p e l i j k Tijdschrift moest komen. Dat Tijdschrift, waaraan
de Groot gedurende 36 jaren zijne beste krachten heeft gewijd, en welks oprichting
in 1837 wij reeds hebben vermeld, was: Waarheid in Liefde.
Wij zullen de lange rij van verhandelingen en kortere opmerkingen, door de Groot
in dit Tijdschrift gegeven,
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hier niet optellen, 't zij genoeg te zeggen, dat er misschien geen enkel nummer is
uitgegeven, 't welk niet althans iets van zijne hand bevat, al wordt ook zijn naam
daarbij niet altijd genoemd1. Wij zullen ook niet in bijzonderheden stilstaan bij de
daarin ontwikkelde denkbeelden. Toch dienen wij althans eenige der verhandelingen
uit de eerste jaargangen te noemen, om aan te toonen, in welke richting de Groot
werkzaam was.
Al dadelijk in het eerste nummer van den eersten jaargang gaf hij eene
verhandeling: over het onderscheid tusschen de voorstelling en uitdrukking van Jezus
en van Johannes, in het Evangelie van Johannes op te merken. In het tweede nummer
een stuk: De leer van den Apostel Paulus in eenige van hare hoofddenkbeelden
voorgesteld. Uit beide blijkt het streven van de Groot om door nauwkeurige exegese
tot de juiste kennis te komen van wat ieder schrijver èn met zijne eigene woorden
bedoeld heeft, èn van anderen heeft meegedeeld. Daarbij hield hij vast aan de
volkomen geloofwaardigheid van de schrijvers der Bijbelboeken, bepaald van die
des N.T.; hij achtte hen en hunne schriften niet o n f e i l b a a r , wel f e i l l o o s ; doch
hij erkende, dat er in de helderheid van hun inzicht en den rijkdom hunner
denkbeelden verschil is, terwijl alleen aan Jezus en wat uit zijnen mond is meegedeeld
het karakter van d e v o l l e w a a r h e i d mag worden toegekend. Tevens werd,
vooral in de tweede verhandeling, scherp het oog gevestigd op het verschil, 't welk
er bestaat tusschen de leerbepalingen, later door d e k e r k vastgesteld, en de
denkbeelden door Paulus en andere Bijbelschrijvers

1

De boekbeschouwingen bv. dragen in den regel geen naam, zij werden door onderscheidene
leden van het Theol. Gezelschap gegeven en door de Groot tot een geheel vereenigd.
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uitgesproken. Al dadelijk bleek dus helder en klaar, dat tegenover de kerkleer een
beslist onafhankelijk standpunt werd ingenomen en dat het gezag des Bijbels
geconcentreerd werd in het gezag van Jezus Christus en van zijn Evangelie.
Was alzoo de verhouding tot de kerkelijke orthodoxie in hoofdlijnen afgebakend,
de Groot wachtte niet met hetzelfde te doen tegenover de bij uitnemendheid
vrijzinnigen in die dagen. Reeds in het tweede stuk van den eersten jaargang schreef
hij: over het Rationalisme en deszelfs verval. En de derde jaargang opende hij met
een Onderzoek of de overtuiging van Jezus' buitengewone geboorte geschiedkundig
zeker en van wezenlijk belang zij voor de rechte kennis van het Christendom, waarin
de voorstelling van Jezus' geboorte, zooals wij die bij Mattheus en Lukas vermeld
vinden, als historisch zeker en dogmatisch van hoog gewicht, wordt gehandhaafd.
Ditzelfde denkbeeld werd breeder ontwikkeld in de verhandeling Over het verband
tusschen Jezus' vroeger hemelsch en later aardsch leven volgens den Apostel Johannes
(1841, I); terwijl in 1842, I, het onderscheid tusschen de doorgaande voorstelling
van g e l o o f , in de Schriften des N.V., en de beteekenis van dit woord in de stelsels
der Godgeleerden sedert de Alexandrijnsche Kerkvaders door hem werd in 't licht
gesteld.
Ook de geschiedenis der Kerk werd niet verwaarloosd, getuige de verhandeling
over de Mohamedaansche godsdienst uit een Christelijk oogpunt beschouwd (1838,
I).
Vooral de geschiedenis der Hervorming werd onderzocht en gebruikt om het recht
eener vrijere zienswijze, waarbij niet aan d e l e t t e r d e s B i j b e l s , maar aan het
E v a n g e l i e gezag wordt toegekend, als de oorspronkelijk Hervormde te handhaven,
welk recht later door het Calvi-
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nisme, tot schade der waarheid en der vrijheid, was verdrongen (1840, IV).
Doch wij kunnen niet voortgaan met deze dorre vermelding van titels en evenmin
overgaan tot eene uitvoerige beschouwing van den inhoud der genoemde
verhandelingen. Laat ons liever in enkele hoofdzaken, gedeeltelijk met zijne eigene
woorden, de zienswijze van de Groot trachten weer te geven. Haar materiëel beginsel
is, dat God zich openbaart in zijne werken, in wat is en wordt, in de feiten
(d a a d z a k e n zei men toen) der stoffelijke en geestelijke wereld. Het hoogste dier
feiten is de opvoeding des menschdoms tot heiligheid en zaligheid. Deze opvoeding
concentreert zich in den persoon, de werken, en het lot van Jezus Christus. Zijn
persoon en zijn werk is het middelpunt der wereldgeschiedenis. Al wat vóór zijne
komst of buiten den invloed van het Christendom geschiedt, is opvoeding en
voorbereiding der volken tot geloof in hem; al wat sedert zijn leven en door het
Christendom plaats vindt, moet strekken om den zegen door hem aangebracht te
doen komen tot allen. Maar ook hij zelf, Jezus Christus, is daartoe van God gevormd,
gezonden en verheerlijkt. Van voor de grondlegging der wereld in heerlijkheid bij
God levende is hij te zijner tijd op aarde gekomen langs den weg eener buitengewone
geboorte. Zoo heeft hij de menschelijke natuur aangenomen en heeft als volmaakt
mensch de waarheid Gods in woord en daad, zonder dwaling of zonde, in leven en
sterven geopenbaard, om de menschen tot God te brengen. Dat werk, in beginsel
volbracht door zijn leven en sterven, zet hij voort, daartoe door God opgewekt uit
den dood en verheerlijkt in den hemel. 't Is zijn geest, niet alleen als nawerking van
zijn tijdelijk leven, maar als voortdurende onzichtbare doch krachtige werking zijns
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persoons in de Gemeente, waardoor de bekeering van zonde en de heiliging des
levens steeds meer en eens volkomen zal worden tot stand gebracht. Daartoe moet
de mensch, naar Gods beeld geschapen, doch door de zonde van God vervreemd en
ellendig, langs den weg van geloof, bekeering en heiligmaking komen. Geloof is
eene zaak des h a r t e n , doch k e n n i s van God en van de in Christus geopenbaarde
waarheid Gods is daartoe noodig. Er is geen strijd tusschen algemeene en bijzondere
openbaring Gods, maar Gods openbaring in Christus is de hoogste, de volmaakte.
Ook zij bestaat niet in woorden maar in feiten. Wat ons van Jezus' leven, werken en
lot in de Schriften des N.V. is meegedeeld is volkomen vertrouwbaar. Maar de
inzichten en denkbeelden der Apostelen, ofschoon juist, waren niet volmaakt. Die
feiten kunnen en moeten steeds nauwkeuriger worden onderzocht, trouwens hunne
beteekenis en waarde komt ook in de geschiedenis der kerk steeds meer aan 't licht.
Geene eens voor altijd afgepaste formules dus, om de beteekenis dier feiten te
verklaren, ieder Christen heeft recht op vrijheid van onderzoek, vrijheid van dogmata.
Door v a s t h o u d e n a a n d e f e i t e n van Gods openbaring en v r i j o n d e r z o e k
hunner beteekenis wordt de weg gebaand voor geloof, bekeering, heiligmaking en
zaligheid; deze bestaat hierin, dat wij door den Zoon Gods worden gevormd tot
kinderen Gods, tot een huisgezin van broeders en zusters, door den band der liefde
op 't nauwst verbonden.
Geen onpartijdig beoordeelaar zal de beteekenis van dit stelsel in die dagen
ontkennen, ook al is men niet blind voor de leemten en zwakke plaatsen daarin. Te
midden van de onbepaaldheid en halfslachtigheid, waardoor zich de denkbeelden
der vrijzinnigen in die dagen doorgaans kenmerkten, onderscheidde zich dit stelsel
door
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eenheid en kracht. Het had zijne diepe wortelen in de werkelijkheid van het historisch
gegeven en geworden Christendom; het ging uit van een beginsel van rijken inhoud
en wijden omvang; het huldigde de rechten, zoowel van de objectief gegevene feiten,
als van het subjectief denken; het trachtte te voldoen aan de behoeften, zoowel van
het vroom gemoed, als van de denkende rede; met één woord, het stelde in de plaats
van abstracte leerformules, den levenden Christus en het door hem gewekte
Christelijke leven als 't ware in 't midden en riep allen op om zelfstandig dien van
God gegeven persoon en dat van God in Hem geopenbaarde leven te onderzoeken
en zich toe te eigenen, om door zijn geest gevormd te worden naar zijn beeld.
Geen wonder dan ook, dat het alom opmerkzaamheid wekte in de Godgeleerde
en kerkelijke wereld. Maar evenmin wonder, dat het zeer verschillend werd beoordeeld
niet alleen van orthodoxe, maar ook van vrijzinnige zijde. Rationalistisch gevormde
theologen ergerden zich aan het mystieke element, 't welk daarin zeer bepaald te
voorschijn trad, terwijl de historische overtuigingen van de Groot hun veel te
conservatief voorkwamen; speculatieve geesten vonden zijne
geschiedkundig-wijsgeerige beschouwingen te oppervlakkig. En voor de voorstanders
der kerkelijke orthodoxie vertoonde de Groot met de zijnen, veel meer dan de
vrijzinnigen dusver, die zich steeds zoo veel mogelijk aan de kerkelijke leervormen
hadden aangesloten, het kenmerk van besliste heterodoxie. Immers de absolute
inspiratie der Schrift werd door hem verzwakt, de Godheid van Christus en dus ook
de Drieéénheid en de schulddelgende kracht van zijn bloed werden geloochend.
Het kon dus wel niet anders, of er moest strijd uitbarsten tusschen de richting van
de Groot en de ortho-
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doxie, die inmiddels, in de school van Bilderdijk, onder de ontwikkelde standen weer
nieuw leven had verkregen en onder het volk nog steeds tal van aanhangers vond.
Onder deze laatsten was de beweging uitgebroken, die weldra tot de afscheiding
aanleiding gaf. Een der leiders dezer beweging was de Predikant H. de Cock, opvolger
van Hofstede de Groot als predikant te Ulrum. Zij hadden samen gestudeerd, zonder
vrienden te zijn; toch had de Cock, tot opvolger van de Groot beroepen, dezen
verzocht hem inteleiden in de pas door hem verlatene gemeente en de Groot had
daaraan voldaan. Al spoedig bleek het echter, dat de opvolger niet in gelijken geest
als zijn voorganger werkzaam was. In zijne prediking werd hij meer en meer streng
Calvinist en stelde de leer der predestinatie op den voorgrond. De Groot, dit
vernemende, bezocht hem, om zoo mogelijk hem tot andere gedachten te brengen
en trad met hem in briefwisseling. De Cock echter ging voort niet alleen zelf de
kerkleer te prediken, maar ook ditzelfde als eisch te stellen voor alle predikanten in
de Ned. Her. Kerk en hen die dit niet deden, in brochures te noemen ‘wolven die de
schaapskooi van Christus aantastten’. Al was ook de naam van de Groot niet nevens
die van anderen daarbij genoemd, deze moest toch ook die beschuldiging zich
aantrekken. Hij gaf daarom in 't laats van 1833 eene brochure uit, en reeds in 1834
daarvan eene veel vermeerderde uitgave, getiteld: Gedachten over de beschuldiging
tegen de leeraars der Ned. Herv. Kerk in deze dagen openlijk ingebracht, dat zij
hunnen eed breken door aftewijken van de leer hunner kerk, die zij beloofd hebben
te zullen predîken. ‘Daarin’ zoo geeft hij zelf later den inhoud en het doel van dit
geschriftje terug, ‘bracht ik de twistvraag op een ander terrein. Dusver durfde men
er niet recht voor uitkomen, dat men
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van de kerkleer afweek. Ik toonde aan, dat, indien er ooit door Christenleeraars was
beloofd, zich aan eene kerkleer te houden, het hoog tijd was die belofte te brekeu en
het vergen dier belofte af te schaffen; dat zulk eene belofte echter nooit in de Herv.
Kerk was gevergd of gedaan; dat zelfs de Dordtsche Synode, ofschoon er toe neigende,
dit niet heeft durven en kunnen doorzetten; dat er alleen ééne belofte altijd en
onvoorwaardelijk van de leeraren was gevraagd, deze, dat zij Gods woord getrouwelijk
zullen prediken; dat zij derhalve, naar den aard des Christendoms en de bedoelingen
der Hervormers, alleen aan deze belofte zich moeten houden en Gods Woord prediken,
't zij het menschenwoord, en dus ook de kerkleer, er mee overeenstemme, 't zij niet.’
Wij hebben deze woorden van de Groot, in 1855 geschreven, hier aangehaald om
te doen zien, hoe hij over dit punt, en toen en ook nog 20 jaren later, dacht en schreef,
daarbij in 't midden latende of de formule, door de Dordtsche Synode voorgeschreven,
niet nog wat meer bedoelde, dan hij er in las en tevens, of de ondersçheiding van
Gods- en menschenwoord in dezen juist is. Genoeg om aan te toonen, dat hij beslist
optrad als handhaver der vrije Evangelieverkondiging en als tegenstander van hen,
die de kerkleer wilden gehandhaafd hebben. Maar tevens om te doen gevoelen, dat
de Groot zich die vrijheid steeds dacht als vrijheid in Christus, d.i. gebonden aan
Gods Woord en aan hem, die daarvan voor hem de hoogste openbaring was, Jezus
Christus.
Intusschen was deze strijd voor de vrijheid van onderzoek en het recht van eigen
opvatting der openbaring Gods in Christus, slechts de voorbode van veel ernstiger
strijd, die meer rechtstreeks, niet alleen tegen de beginselen en denkbeelden van
Hofstede de Groot en zijne
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vrienden, maar ook tegen hunne positie als Hoogleeraren was gericht.
Deze aanval ging uit van de zoogenaamde zeven Haagsche Heeren, van Hogendorp,
Gevers, Capadose, Groen van Prinsterer, Elout, Singendonck en van der Kemp. Deze
dienden bij de Synode der Ned. Herv. Kerk ten jare 1842 een adres in, waarin zij
strenge handhaving der kerkleer vroegen en, al was het niet met zooveel woorden,
dan toch als gevolg daarvan, ontzetting uit hunne betrekking eischten van die
Hoogleeraren, die zouden weigeren volkomen onderwerping hunner denkbeelden
aan de in de Formulieren van eenigheid neergelegde leerbepalingen.
Reeds ten vorigen jare was eene dergelijke adresbeweging in 't leven geroepen en
had de Synode naar aanleiding daarvan eene verklaring gegeven, waarin afwijking
van de kerkleer werd afgekeurd, maar inkwisitoriale maatregelen daartegen tevens
waren afgewezen. Daarmee niet tevreden namen nu de zooeven genoemde aanzienlijke
en hooggeplaatste mannen het initiatief om de gedane poging met meer nadruk en
kracht te herhalen. Reeds voordat hun adres ter Synode was ingediend werd het
gedrukt en verspreid, ten einde alom in den lande verdenking te wekken ten opzichte
van de medewerkers van het Tijdschrift Waarheid in Liefde, en bepaaldelijk tegen
de drie Groningsche Hoogleeraren, Pareau, Hofstede de Groot en Muurling. En men
bleef niet in gebreke pogingen aan te wenden om ook de Regeering, of wel Z.M.
Koning Willem I, persoonlijk in den strijd te betrekken.
Aanvankelijk hadden deze pogingen bij Lands- en Kerkbestuur weinig gevolg.
Een verzoek van de Synode des vorigen jaars om meer rechtstreekschen invloed op
de
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keuze van Hoogleeraren werd door den koning afgewezen. En de Synode van 1842
vond zich niet geroepen van de gedragslijn harer voorgangster af te wijken. Van
buiten af was daartoe ook geen sterke drang. Slechts weinige in aantal waren de
adressen tot ondersteuning van den eisch, door de Heeren van Hogendorp c.s.
ingezonden. Daarentegen hadden vele predikanten, inzonderheid uit Friesland, der
Synode ernstig ontraden stappen in de verlangde richting te doen. En nog vóórdat
de zitting der Synode aanving, had Dr. Rutgers van der Loeff de beschuldiging tegen
de schrijvers van Waarheid in Liefde ingebracht, in eene brochure voet voor voet
opgenomen en zóó nadrukkelijk weersproken, dat daardoor, blijkens het uitvoerig
daarover ter Synode uitgebracht verslag, diepe indruk was teweeg gebracht. De
slotsom der beraadslagingen was dan ook, dat de Synode bleef volharden bij hare
verklaring ten vorigen jare gegeven.
Zoo was de eerste hevige aanval afgeslagen en met goeden moed kon Hofstede
de Groot den 7 Sept. 1842 zijne lessen weer openen met eene toespraak: Wat moeten
wij Godgeleerden in de Ned. Herv. Kerk nu doen? en daarop antwoorden: Volharden
op het ingeslagen pad! ‘Ons terugtrekken’, zoo sprak hij ‘uit vrees voor ons zelve of
uit zwakke liefde voor de gemeente; ons terugtrekken, zoolang men ons niet van
dwaling heeft overtuigd, neen, wij kunnen, wij mogen het niet’.… ‘Met kracht en
kalmte zullen wij voortgaan, wat ook de uitkomst moge zijn; zij het ook, dat wij
levenslang hard moeten strijden of zelfs bezwijken, strijden voor de zaak van Christus,
met het eenige wapen, 't welk Hij zelf voerde en ons in de handen geeft, h e t v r i j e
w o o r d d e s E v a n g e l i e s !’
Doch niet alleen hervatte de Groot zijne gewone les-
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sen, hij maakte nu tevens een begin met de uitvoering van een plan, door hem reeds
vroeger opgevat, om ook voor studenten van andere Faculteiten en voor ontwikkelde
gemeenteleden Voorlezingen te houden over de opvoeding des menschdoms door
God tot de komst van Jezus Christus. Groot was de bijval, waarmee deze lezingen
door de bloem van Groningens burgerij en jongelingschap werden aangehoord. En
geen wonder. Aan rijken en voor een goed deel nieuwen inhoud paarde zich eene
helderheid van voorstelling en eene warmte van overtuiging, die verstand en hart
beide boeiden. Door deze Voorlezingen werd de Groot eerst recht populair in de stad
zijner inwoning, zij waren het dan ook die, toen de strijd op nieuw en nog heviger
tegen hem werd geopend, hem in zijne omgeving dien krachtigen steun deden vinden,
die ongetwijfeld tot handhaving van zijn en zijner ambtgenooten recht heeft
bijgedragen.
Had de poging der Haagsche Heeren om van boven af, door 't gezag van den
Koning of van de Synode, aan de Groot en zijne vrienden het zwijgen op te leggen,
niet gebaat; thans besloot men van onder af, onder het Hervormde volk zelf, 't welk
vooral in zijne onderste lagen aan het onde gehecht is, een storm te doen rijzen, die,
naar men hoopte, de gevreesde vrijzinnige beweging zou stuiten en hare aanvoerders
verpletteren. In Februari 1843 werd daartoe door hen uitgegeven en alom verspreid
een geschrift: Aan de Hervormde Gemeente. Daarin wordt vooral gedrukt op het
recht van den geloovige, ook van den meest onwetende, om over rechtzinnigheid of
onrechtzinnigheid te oordeelen, voorts de beschuldiging ontwikkeld, dat de Groninger
Hoogleeraren de goddelijke waarde des Bijbels, de Godheid van Christus en de
voldoening door zijn kruisdood loochenden, op grond daar-
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van hun recht in de Ned. Herv. Kerk ten eenenmale ontkend en de gemeente
opgeroepen om met alle macht dat verderf der kerk te keeren en aan de verkondigers
dier denkbeelden hun plaats en recht aan de Hoogeschool en in de Kerk te ontnemen.
Deze aanval was zoo hevig en zoo welberaamd, dat ook de Groot zelf vreesde
voor de uitkomst. Doch ook nu dachten noch zijne vrienden noch hij er aan, zich
terug te trekken. Met kalmen ernst verdedigden zij in eene Toespraak aan de leden
der Ned. Herv. Kerk, ongetwijfeld door de Groot gesteld, hunne denkbeelden en hun
recht om ze te verkondigen tegen de beschuldiging van ketterij en verklaren zij vast
te zullen staan, en duizenden met hen, voor de waarheid en de vrijheid in Christus.
‘Niemand doe ons moeite aan,’ zoo eindigt dit waardig pleidooi, ‘gelijk ook wij niet
doen. Niemand verdenke, veroordeele, verguize ons, gelijk ook wij niet doen. Neen,
wij veroordeelen niemand, ook onze beschuldigers niet, wij willen hen niet ter kerke
uitwerpen nog wenschen zelfs, dat zij ons kerkgenootschap verlaten. Maar dit doet
ons leed, dit smart, dit grieft ons, dit veroordeelen wij, dat zij hunne gevoelens op
zulke onbetamelijke wijs drijven en door machtspreuken en geweld trachten te
verkrijgen, wat zij naar het bestaande kerkrecht niet kunnen verlangen. Nogtans
blijven wij voor hen werken en bidden. Gave God, dat zij voortaan met ons de
waarheid wilden betrachten in liefde!’
Zoo schreef de Groot. En het ontbrak inderdaad niet aan hulp en steun. Vooral uit
Groningen zelf. Een aantal van ongeveer 350 mannen, waaronder ettelijke professoren,
vele aanzienlijken, bijna alle toenmalige en oudkerkeraadsleden, ook velen uit den
geringen burgerstand, onderteekenden eene Plechtige verklaring en gaven die
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met hunne namen in 't licht, waarin zij nadrukkelijk protesteerden tegen de
beschuldiging hunnen hooggeachten ambtgenooten en voorgangers aangeticht, en
verklaarden, dat zij de vrijheid van geweten en van onderzoek, ook binnen de grenzen
der Kerk, tegen elken formulierdwang met alle krachten zouden trachten te handhaven.
Ook een Gezelschap tot bevordering van Godsdienstkennis te Groningen gaf eene
toespraak in denzelfden geest. Maar het treffendst sprak zich de algemeene geestdrift
te Groningen uit in eene serenade, den 13 Maart 1843 door het gansche Studentencorps
aan elk der drie Theologische Hoogleeraren gebracht, waarbij een jurist, een theoloog
en een medicus als woordvoerders van het corps optraden. In zijn antwoord op de
tot hem gerichte woorden sprak de Groot toen aldus: ‘Het geldt hier in onze personen,
de zaak van waarheid, vrijheid en recht. Het geldt hier, of de waarheid zal moeten
gehoord worden, dan of men hare stem moet smoren; of er vrijheid op Neêrlands
bodem in de Hervormde Kerk zal zijn, dan slavernij; of er recht zal zijn, door
bevoegde rechters uittespreken, dan een blind volksgeschreeuw, door volksleiders
kunstmatig gewekt en geleid. En daarom verheug ik mij, dat wij ook in U M.H. en
in de burgerij zulk een krachtigen stenn vinden.’
Ongetwijfeld had deze levendige openbaring van sympathie, door de Groot en
zijne vrienden uit hun naasten kring ondervonden, invloed in wijden kring; de
vijandige stroom, die was opgewekt, werd er door verdeeld en gestremd, hij verloor
zijn kracht, voor hij tot eenig resultaat had kunnen leiden. En op de Synode van 1843
waren, naar aanleiding van het geschrift der zeven Haagsche Heeren, wel een tal van
56 adressen ingekomen met 474 namen van Predikanten en 490 van Kerkeraads- en
ge-
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meenteleden, doch daaronder slechts één, 't welk maatregelen tot beperking der
vrijheid en tot ontzetting der Groninger Hoogleeraren aanbeval; alle andere wenschten
den bestaanden toestand gehandhaafd te zien. De Synode oordeelde dan ook elken
maatregel tot verandering in dezen ‘deels onnoodig, deels ongepast’.
Sedert bleef de officiële positie van de Groot en zijne vrienden onaangerand, al
bleven zijne tegenstanders zijn recht in de Ned. Herv. Kerk ontkennen. Dit bleek
vooral toen de Groot, als afgevaardigde ter Synode in Den Haag vertoende, daar den
6 Juli 1851 eene preekbeurt had vervuld. Hevig werd hij daar over in ‘de Nederlander’
het blad van Mr. Groen van Prinsterer, aangevallen. Niet over 't geen hij in die preek
had gezegd, maar over het feit, dat hij, de erkende ketter, zich had durven vermeten
in de hofstad als prediker op te treden. Dit werd zoowel hem als dengene, voor wien
hij die beurt had vervuld, den Haagschen Predikant Timmers Verhoeven, tevens
Secretaris der Synode, tot misdaad gerekend, en hij als een woord- en eedbreker in
't openbaar tentoongesteld in die mate, dat de Groot daarop moeijelijk het zwijgen
kon bewaren. Weldra verscheen er dan ook van zijne hand: Een woord aan de
Hervormde Gemeente te 's Gravenhage, gedateerd 15 Juli, waarin hij kortelijk de
vragen beantwoordde: Wat willen de Groninger Godgeleerden, en waarom worden
zij zoo hevig bestreden? Met een beroep op de in die dagen nog algemeen
gebruikelijke vragen bij de Voorbereiding tot de viering des Avondmaals, wees hij
aan, dat zijne denkbeelden en die zijner geestverwanten ten volle recht hadden in de
Ned. Herv. Kerk. En na herinnerd te hebben, dat de strijd tegen hunne denkbeelden
en de verguizing hunner personen vooral uitging van de zooge-
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naamde School van Bilderdijk, antwoordt hij op de vragen: Waarom zijn deze mannen
zóó tegen ons verbitterd? met deze woorden: ‘Ja, waarom varen zij uit tegen bijna
alles wat bestaat? Tegen onze Grondwet, tegen het Nut van 't Algemeen, tegen ons
Bijbel- en Zendelinggenootschap, tegen koepokinënting en aardappelen, tegen
schoolwezen, Kerkbestuur en Evangelieprediking? Zij behooren in Kerk en Staat,
in school en wetenschap, tot dezulken, die alleen het oude goed keuren en dat nieuwe,
't welk zij zelve doen.’ Opmerkelijk is in dit woord aan de Haagsche gemeente het
beroep op den Hoogleeraar J.H. Scholten en diens voorrede voor zijne Leer der
Hervormde Kerk, waarin de verregaande onrechtzinnigheid der zich bij uitsluiting
rechtzinnig noemenden was aangetoond, en die nu ook, daar hij niet door hen kon
worden wederlegd, in rijke mate hunne aanvallen moest verduren.
Onder deze bestrijders van de Groot en zijne vrienden behoorde ook vooral Mr.
I. da Costa Nadat de tweede druk van het Latijnsche Handboek over de Dogmatiek
en Apologetiek door Pareau en de Groot was in 't licht verschenen 1845, gaf da Costa
in het Tijdschrift de Vereeniging daarover eene reeks van artikelen, die onder den
titel van: Eenige opmerkingen omtrent het onderscheidend karakter der Groningsche
Godgeleerde school deels verslag bevatten van 't geen in dat handboek werd geleerd,
deels naar aanleiding daarvan scherpe beschuldigingen van onrechtzinnigheid en
ontrouw aan afgelegde beloften. Op deze beschuldigingen meenden de schrijvers
het stilzwijgen te kunnen bewaren. De Groot althans oordeelde, dat hij in vroegere
geschriften èn die denkbeelden èn hun recht als Hoogleeraar ten dienste der Ned.
Herv. Kerk om ze uit te spreken, genoegzaam had verdedigd. Maar op de
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voorstelling, door da Costa van hunne denkbeelden gegeven, meende hij niet te
mogen zwijgen. Het handboek toch was in 't Latijn gesteld en alzoo niet voor ieder
toegankelijk. En de groote naam van da Costa zou allicht menigeen, eenvoudig zonder
nader onderzoek, diens voorstelling als volkomen getrouw en juist doen aannemen.
Daar nu, naar het oordeel van de Groot, aan die getrouwheid en juistheid zeer veel
ontbrak, vatte hij de pen op 1848, niet om eigen denkbeelden te verdedigen of da
Costa's zienswijze te bestrijden, maar om diens berichten aangaande de Groninger
Godgeleerden toe te lichten. Hij wees aan, dat deze op vele plaatsen de denkbeelden,
in het Handboek uitgesproken, onjuist had weergegeven en dientengevolge verkeerde
beschuldigingen daarop bad gebouwd en dit ‘met zoo weinig kunde en op zóó
aanmatigenden toon’, dat elke ernstigen discussie over die denkbeelden zelve daardoor
werd afgesneden.
Over 't geheel was de Groot, ofschoon hij zijn leven lang den strijd niet schroomde,
en dien ook een enkelen keer zelf begon, afkeerig van twistgeschrijf. Meestal stelde
hij zich te vreden met eigen denkbeelden voor te stellen, toe te lichten en zooveel in
hem was met bewijzen te staven.
Slechts twee zaken konden hem bewegen zelf den strijd aan te binden, twijfel aan
of ontkenning van de feiten, waarop zijns oordeels het Christendom gebouwd was,
en aanranding der vrijheid om de beteekenis dier feiten te onderzoeken en naar eigen
oordeel in 't licht te stellen. 't Eerste drong hem een Protest tegen de vertaling van
Strausz' ‘Leben Jesu’ te doen opnemen in de Prov. Gron. Courant van 4 Juni 1837,
en later zijne stem tegen de Moderne Theologie verheffen, het andere deed hem pal
staan in den strijd tegen de school van Bilderdijk. Overi-
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gens was zijn streven steeds meer gericht op vereeniging dan op verdeeldheid; waar
maar de Christus des N.V. als fondament gelegd werd, daar erkende hij gaarne in
hen, die op dat fondament bouwden, al was het dan ook hooi, hout of stoppels,
medearbeiders in den opbouw van het Godsrijk. (1 Cor. 3: 11-13).
Van dien conservatief-vrijzinnigen geest geven ook getuigenis de beide
redevoeringen, door hem uitgesproken in 1838 en in 1853, telkens bij de overdracht
van het Rectoraat der Hoogeschool.
De eerste draagt dezen wat wijdloopigen titel: de ecclesiae Christianae, quae
nostris temporibus cernitur commotione, ita regunda, ut ad ipsum J.C. accuratius
contemplandum et ardentius amandun ducatur ecclesia. Eerst acht jaren later werd
deze rede, in 't Nederduitsch overgebracht en met eenige andere stukken vermeerderd,
in 't licht gegeven onder den algemeenen titel: Jezus Christus de grond van de eenheid
der Christelijke Kerk. Dit werk was reeds in 1842 voor de uitgave gereed, doch de
hevige aanvallen, toen tegen de Groningers gericht, bewogen de Groot de uitgave te
schorsen ‘wijl hij vreesde dat men zijne woorden van vrede en vereeniging zou
aanzien voor woorden van zelfverdediging of wel van twistziekte’. ‘Nu is het’ zoo
gaat hij voort, ‘een betere tijd om ze luide te doen hooren. De vrijheid, onder
Protestanten vroeger bedreigd, heeft nu zelfs onder Katholieken een sterken aandrang
gevonden. Maar nu blijkt ook hoe noodig zulke woorden zijn. Vrijheid is iets
negatiefs, 't welk evenzeer tot willekeur, uitspatting en zonde kan worden misbruikt,
als gebruikt tot eene goede keuze, rijke oefening en vordering in volmaaktheid. Nu
zij de leuze is, moet men niet meenen met haar alles te bezitten; maar behoort elk,
die kan, aan de Christenheid
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toe te roepen: Laat u vrij maken door den zoon van God!’ Aan de ontwikkeling dezer
beginselen zijn zoowel de rectorale oratie als de overige beschouwingen in dat boekje
gewijd. Geen begrippen en daarop gegronde leerstelsels, zoo sprak hij, kunnen ooit
de band der eenheid in de Christelijke Kerk zijn; de leer der menschen over Jezus
Christus is te allen tijde oorzaak geweest van ver scheidenheid, maar al te dikwijls
verscherpt tot verdeeldheid, strijd en verbittering. Daarentegen is geloof in J.C. en
liefde tot hem een l e v e n s beginsel, machtig om, ook bij verschil van meeningen,
eenheid des geestes te bewerken. Dit levensbeginsel geeft èn de noodige vastheid èn
de noodige ruimte van beweging en ontwikkeling; het beantwoordt èn aan onzen
toestand van afhankelijkheid èn aan onzen aanleg tot zelfstandigheid; het is het eenige
middel om de Christelijke Kerk te reinigen en te volmaken. Niet alzoo door de
handhaving eener geijkte kerkleer, maar door handhaving en vrije verkondiging des
Evangelies zal deze reiniging en volmaking kunnen worden bevorderd.
Door een historich betoog worden deze beginselen verder toegelicht en wordt
aangewezen, dat zoodanige eenheid, niet in leer maar in levensbeginsel, is gewild
èn door Jezus, die geene vaststaande leer heeft gegeven; èn door Paulus, blijkens 1
Cor. 3: 11-23; èn door Luther, die menigmaal onderscheid maakte tusschen G o d s
Wo o r d of h e t E v a n g e l i e en d e l e t t e r d e s B i j b e l s , al was hij ook in
dezen niet altijd zich zelven gelijk.
Trachtte de Groot alzoo, op den breeden grondslag van eene in historisch opzicht
conservatieve, in dogmatisch opzicht vrijzinnige Christusbeschouwing en waardeering,
toenadering en vereeniging ook van verschillend
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denkenden te bewerken; hij vond daarin bij zijne geest verwanten steun. Pareau
schreef in 1845 eene verhandeling: over de richting tot het Catholieke in de
Evangelische Godgeleerdheid onzer dagen. En hetzelfde denkbeeld werd door de
Groot in zijne tweede rectorale oratie: de Theologia futura Evangelico-Catholica
nader ontwikkeld en aangedrongen. Eerlang verschenen zelfs enkele jaargangen van
Waarheid in liefde (1857-1861) als Nieuwe Reeks, bijzonder gewijd aan de opbouwing
van de Evangelisch-Catholieke Kerk der toekomst. Maar weldra werd die titel weer
weggelaten. In plaats van meer eenheid was heviger strijd in aantocht.
De aanvankelijk vriendschappelijke verhouding tusschen de Groninger school en
de Leidsche, vooral zooals deze in Scholten zich uitsprak, had van lieverlede plaats
gemaakt voor vrij scherpen strijd. Scholten en de Groot verschilden niet alleen in
zienswijze, maar beider karakters stootten elkander onderling af; zij voelden zich
door elkander geprikkeld en scherpe uitdrukkingen ontvloeiden als onwillekeurig
aan de pen, wanneer zij elkanders denkbeelden bespraken. Dat Scholten zijne
leerontwikkeling aanknoopte aan de leer der Hervormde Kerk en niet onmiddellijk
aan de voorstellingen des N.V. vond bij de Groot weinig sympathie. Maar vooral het
aan die leer der Herv. Kerk vastgeknoopte D e t e r m i n i s m e van Scholten wekte
bij de Groot weerzin en scheen hem gevaarlijk voor het wezen van Godsdienst en
Zedelijkheid beide. 't Was ook hier, evenals in schier elken belangrijken strijd op 't
gebied des geestes, beider verschillend Godsbegrip, 't welk eene diepe
onoverkomelijke kloof tusschen die beide mannen groef. De voorstelling van Gods
absolute souvereiniteit en van de daaruit voortvloeijende wet der absolute causaliteit
door Scholten nam voor het
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godsdienstig gevoel van de Groot het karakter aan van loochening van Gods wezen
als Vader en van zijn bestuur als opvoedende wijsheid en liefde.
Niet zonder leedwezen herleest men de bladzijden, waarop deze mannen, ieder
op zijne wijze, met elkander afrekenden; de Groot in zijne Beantwoording van J.H.
Seholten 1859, Scholten in zijne voorrede voor den vierden druk zijner Leer der
Hervormde Kerk 1861.
En die klove zou nog grooter worden toen de critische onderzoekingen aangaande
de boeken des N.V. Scholten van lieverlede meer er toe leidden om wat in 't N.V.
als wonderbaar feit aangaande Jezus staat opgeteekend, als bloote inkleeding van
dogmatische voorstellingen der eerste Christenen te beschouwen. In 1859 vermoedde
de Groot reeds, dat het zoo ver zou komen en had hij twijfelend gevraagd ‘of Scholten
zelfs wel het feit der werkelijke opstanding van Jezus wil erkend hebben’. Toen vatte
deze nog vunr op die beschuldiging, en wierp hij ze verontwaardigd van zich. Toch
bleek het, slechts korten tijd daarna, dat de Groot in dezen de strekking van Scholten's
beginselen juist had beoordeeld, toen deze in 1864 als woordvoerder der m o d e r n e
Theologie optrad.
Met deze Theologie kon de Groot zich volstrekt niet vereenigen, zij streed zelfs
in beginselen en resultaten zoo zeer tegen het wezen zijner persoonlijkheid, dat het
hem zelfs niet mogelijk was haar volkomen billijk te beoordeelen. Die billijke
beoordeeling werd hem ook niet gemakkelijk gemaakt door haren eersten officieëlen
woordvoerder onder de Groningsche predikanten Dr. E.J.P. Jorissen. Ook diens
persoonlijkheid prikkelde de Groot, niet alleen om 't geen hij zeide, maar vooral ook
door de manier, waarop hij sprak. Steller dezes herinnert zich, hoe ook op de druk
bezochte Groningsche Predikanten-
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Vereeniging Jorissen zijne denkbeelden verkondigde en die van anderen, bepaald
van de Groot, veroordeelde op eene wijze, waardoor deze zich gekrenkt moest
gevoelen. Dat gevoel werd te pijnlijker, toen wakkere medestrijders en hoog geachte
leerlingen hem afvallig werden en zich onder de Modernen schaarden en ook een
goed deel der vrijzinnigen in de Groningsche gemeente zich van hem begon af te
wenden. Geen wonder, dat tegenover deze moderne strooming, waarmee hij zich
volstrekt niet kon vereenigen, zijne sympathieën voor gematigd orthodoxe richtingen
levendiger werden en hij gaarne gelegenheid zocht om, zoo mogelijk, met haar zich
nauwer te verbinden. Doch ook van deze zijde ondervond hij grievende
teleurstellingen, zoowel in wijderen kring als in eigen omgeving.
Welk een naam als ketter hij nog steeds in orthodoxe kringen had, bleek duidelijk
toen in 1866 de Algemeene Vergadering der Evangelische Alliantie in Nederland
gehouden zou worden. De ‘Commissie van uitvoering’ voor deze bijeenkomst bestond
alleen uit orthodoxen doch de uitnoodiging ter deelneming was gericht ‘aan allen,
die met ons Jezus van Nazareth belijden als den Christus Gods, den Zaligmaker der
wereld, en zich met ons willen vereenigen rondom het kruis des Verlossers als het
teeken, dat nog wordt weêrsproken, maar evenzoo het teeken is, waarin de waarachtig
levende gemeente in 't eind zegevieren zal.’
Op deze zoo ruim gestelde uitnoodiging berichtte de Groot, dat hij gaarne zou
komen, en wekte ook zijne geestverwanten op om aan die bijeenkomst deel te nemen.
Spoedig daarop ontving hij een programma van vragen op 't gebied der Christelijke
philanthropie en eene gedrukte circulaire besluitende met deze woorden: ‘Een
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eenigszins spoedig antwoord zal ons aangenaam zijn indien gij meer bijzonder
wenscht een of ander dezer stellingen ter sprake gebracht te zien of het woord er
over te voeren’. Aanstonds was de Groot tot het laatste bereid en meldde, dat hij over
een paar der genoemde punten wenschte te spreken en zoo werd zijn naam mede op
de lijst van sprekers geplaatst. Pas was dit echter bekend geworden, of er ontstond
een storm van verontwaardiging in de orthodoxe kringen. En weldra ontving hij een
schrijven, waarin hem werd meegedeeld, dat de Evangelische Alliantie was
‘o r t h o d o x -c o n f e s s i o n e e l ’ en dat de Groot alleen dan als spreker kon worden
toegelaten, wanneer hij zijne instemming met dat standpunt openlijk betuigde.
Natuurlijk kon hiervan geen sprake zijn en in een waardig schrijven werd dit voorstel
afgewezen en voor de bijwoning eener Vergadering bedankt, waarin hij zijn gevoelen
niet zou mogen uitspreken. De Commissie noemde toen bovenvermelde uitnoodiging
‘e e n e g a n s c h o n w i l l e k e u r i g e v e r g i s s i n g ’. Diep was de Groot
teleurgesteld, doch hij kreeg de voldoening dat enkele leden van de Commissie,
Cohen Stuart en Vinke van Amsterdam, verontwaardigd over de bekrompenheid
hunner medeleden, zich aan verdere medewerking tot de Evanlische Alliantie
onttrokken. De Groot zelf gaf van een en ander verslag in een brochure: Iets over de
Evangelische Alliantie enz.
Bleek het reeds hieruit hoe weinig welwillendheid hem van orthodoxe zijde werd
betoond, toch bleef hij samenwerking met haar beproeven, bepaald toen het algemeen
stemrecht, in de Ned. Herv. Kerk toegelaten, ook te Groningen was ingevoerd en er
dus een Kiescollege moest worden gekozen. Met nadruk had de Groot die invoering
ontraden en zijn invloed aangewend om den Kerkeraad
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het recht tot coöptatie te laten. Doch dit had niet mogen baten. Modernen en
Orthodoxen wenschten, dat de gemeente zelve haar recht zou uitoefenen. Vereenigd
hadden dezen de groote meerderheid en de uitslag was dus niet twijfelachtig. Maar
wie zou zegevieren, nu deze beide richtingen bij de keuze van leden voor het
Kiescollege tegenover elkander kwamen te staan? Dit hing af van de Groot en zijne
geestverwanten, naar den naam ‘het Evangelie’ dien zij aan hunne kiesvereeniging
hadden gegeven, van dezen tijd af langzamerhand meer ‘Evangelischen’ genoemd.
En in plaats van zich te onthouden, nu eigen kandidaten niet voor herstemming in
aanmerking kwamen, meenden zij de Orthodoxen te moeten steunen. Niet zonder
huivering werd deze gedragslijn gekozen. Zelf erkende hij in eene onder die
omstandigheden geschreven brochure: Aan de Nederd. Herv. Gemeente te Groningen.
Rekenschap ter zake der benoeming van een Kiescollege, dat van de orthodoxe partij
veel gevaar was te duchten. ‘Het is mogelijk’ zoo schreef hij ‘dat zij, veel macht in
het kiescollege hebbende, deze zal misbruiken en ongeschikte keuzen voor den
kerkeraad zal doen. Maar dit is alleen m o g e l i j k . Van de moderne partij is echter,
zoo zij veel macht in het Kiescollege heeft, niet alleen veel gevaar mogelijk, maar
volgens onze overtuiging z e k e r te wachten.’ Hij meende den modernen wel eene
p l a a t s , maar geen r e c h t in de Kerk te mogen toekennen, zelf zich dus tegenover
hen op hetzelfde standpunt stellende, waarop de Orthodoxen zich steeds en nog
onlangs tegenover hem hadden geplaatst. Dat laatstgenoemden in dezen zouden
veranderen was eene illusie, die hem weldra zou ontnomen worden. Toen zij met
zijne hulp de meerderheid hadden verkregen, wendden zij hunne macht tegen hem
aan en weldra was

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

280
noch hij, noch een zijner geestverwanten meer lid van kiescollege of kerkeraad.
't Waren moeijelijke dagen voor de Groot. De Modernen beschuldigden hem, dat
hij het beginsel der vrijheid had verloochend, de Orthodoxen verwierpen hem als
een vijand der waarheid. En ook bij vele geestverwanten vond de gedragslijn door
hem gevolgd in den kerkelijken strijd geen bijval. Ook steller dezes zou gaarne
hebben gezien, dat de Groot anders had kunnen handelen. Maar hij kon niet anders,
hij was ook met het conservatieve element zijner opvatting van het Evangelie
saamgegroeid en hij moest daaraan getrouw blijven in lijden en strijden, tot aan zijn
dood.
Hebben wij in het bovengeschrevene de belangrijkste bij zonderheden uit het
w e t e n s c h a p p e l i j k -k e r k e l i j k leven van Hofstede de Groot in herinnering
gebracht; daarmee is zijn levensbericht nog geenszins voltooid. Zijne persoonlijkheid
was te veelzijdig, dan dat zij zich kon tevreden stellen met werkzaamheid op slechts
één gebied, hoe ruim ook. Al het r e i n menschelijke was hem heilig en zijn beginsel,
dat de godsdienst in alle levensverhoudingen dat rein menschelijke moet aan 't licht
brengen en versterken, hij bracht het zelf in veelzijdige beoefening.
Slaan wij, om dit te staven en zijn levensbericht te voltooijen, dan nog een blik
op hem als schoolman, als philanthroop en als mensch in maatschappij en huisgezin.
Toen hij nog student was, werd er veel gesproken over Pestalozzi en diens methode
van onderwijs en opvoeding. Ook de Groot las diens Liunhard und Gertrud en
daardoor ging hem veel licht op over schoolwezen en volksopvoeding. Te Groningen
kwam hij natuurlijk in aanra-
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king met zijnen ouderen, omtrent het lager onderwijs zoo verdienstelijken ambtgenoot
Th. van Swinderen. En deze, steeds er op uit om geschikte mannen voor het
schooltoezicht te vinden, was weldra overtuigd, dat hij in de Groot een bekwaam en
bezield medewerker zou hebben. Op diens aansporing en voordracht werd de Groot
dan ook in 1833 tot Schoolopziener benoemd, welke betrekkring hij gedurende 28
jaren met grooten ijver en toewijding heeft vervuld.
't Was in die dagen, ofschoon er reeds menige verbetering was aangebracht, toch,
vooral ten platten lande, op vele plaatsen nog treurig met het onderwijs gesteld.
Allereerst in materieel opzicht, wat localen en leermiddelen betrof. Daarin zooveel
mogelijk te voorzien, was de eerste behoefte, waaraan ook de Groot zijne zorg wijdde.
Maar veel meer nog ging hem ter harte de geest van het onderwijs of liever der
onderwijzers. De beginselen der wet van 1806 hadden zijne volle sympathie. Hij
wenschte openbaar onderwijs ingericht voor het Nederlandsche volk als
C h r i s t e l i j k e n a t i e . Daarnevens voor de Israëliten, waar zij in voldoende
talrijkheid waren gevestigd, afzonderlijke scholen, door de overheid bekostigd; waar
zij te gering in aantal waren om afzonderlijke scholen voor hen opterichten,
eerbiediging van hunne overtuiging, zooveel als met de ernstige behartiging der
behoefte van de overgroote meerderheid der Christenjeugd maar immer kon worden
overeengebracht. Openbaar onderwijs dus op Christelijken grondslag, van
Christelijken geest doordrongen, opleidende tot c h r i s t e l i j k e en maatschappelijke
deugden. Naar zijne innigste overtuiging kon volksdeugd op geen anderen grondslag
worden opgebouwd, dan op godsdienstige beginselen, en was geene opleiding tot
Christelijke deugden mogelijk zonder de beginselen des Christendoms. Doch hiermee
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bedoelde hij geenszins leerstellig godsdienstonderwijs, veelmin het laten van buiten
leeren en opdreunen van leerstellingen uit Catechismus of Kort Begrip, zooals vroeger
in de scholen plaats vond. Eenvoudig onderwijs in verstandig Bijbellezen, en in
gewijde en vaderlandsche geschiedenis waren de uitwendige middelen, de Christelijke
geest der onderwijzers de eigenlijke kracht, waaraan het onderwijs zijn Christelijken
stempel en zijne opvoedende kracht moest ontleenen.
Voor de toepassing dezer beginselen sloot de Groot zich vooral aan bij de mannen
der praktijk, waaronder hij zelf vooral roemde Brugsma, Rijkens en Gleuns te
Groningen, de Raadt van Noordhey en anderen. Voorts was het zijn beginsel, dat
schoolopzieners niet alleen of hoofdzakelijk o p z i e n e r s , maar vooral v r i e n d e n
der onderwijzers moesten worden, de ouderen met raad en daad bijstaande en de
jongeren opvoedende, opdat deze niet slechts kundige onderwijzers, maar vooral
bekwame en nauwgezette opvoeders der jeugd mochten worden. Daartoe trachtte hij
vooral kweekscholen dienstbaar te maken, bepaaldelijk die, welke reeds in 1797 te
Groningen door het Departement Stad en Lande van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen was opgericht en daar heeft gebloeid, totdat zij in 1861 door de
Rijkskweekschool volgens de wet van 1857 werd vervangen. Ongeveer 250
onderwijzers hebben aan deze school hunne volledige opleiding ontvangen door
dagelijksch onderricht, terwijl elken Zaterdagmorgen tal van jeugdige kweekelingen
en onderwijzers naar Groningen togen om de lessen der zoogenaamde Hulpschool
bij te wonen. Aan dat onderwijs nam de Groot zelf een werkzaam aandeel, voorts
stond hij met al zijn invloed steeds den door hem zoo hoog geachtten Brugsma, van
1815-1861 hoofd dier
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school, ter zijde en was bij feestelijke gelegenheden haar woordvoerder. Het
Tijdschrift voor Onderwijs bevat ettelijke toespraken door hem gehouden en ook
menig ander artikel aan onderwijs gewijd van zijne hand.
Intusschen bleef zijne werkzaamheid niet beperkt tot zijn eigen schooldistrict of
de Provincie Groningen. Door de stichting van het Nederlandsch
Onderwijzers-Genootschap strekte zij zich weldra uit over het gansche land. De
Groot had een open oog voor de vormende en opvoedende macht van vereenigingen,
ook voor onderwijzers. Reeds in 1837 plaatste hij in het Tijdschrift voor Onderwijs
een stukje getiteld: Over het nut voor den onderwijzer in het vriendschappelijk verkeer
met mede-onderwijzers gelegen. Werkte hij zoo de oprichting van plaatselijke
onderwijzers-gezelschappen in de hand, deze werden voor een goed deel vereenigd
door het zoo even genoemde Nederlandsche Onderwijzers-Genootschap waarvan
de Groot met van Swinderen oprichter was en hij gedurende 20 jaren Voorzitter. Als
zoodanig sprak hij het geheele land door o.a. te Kampen, Zwolle, Utrecht, Middelburg.
Voorts schreef hij in Couranten, Tijdschriften en brochures zeer veel over de vraag,
hoe het schoolwezen godsdienstig en opvoedkundig moest worden ingericht, ‘steeds
vasthoudende aan de noodzakelijkheid, dat er o p e n b a a r onderwijs v a n
o v e r h e i d s w e g e moet bestaan en dat dit onderwijs a l g e m e e n c h r i s t e l i j k
moet zijn met een afzonderlijk Israëlitisch schoolwezen’. Door dit streven kwam hij
echter al wederom in strijd zoowel met de Orthodoxen, vooral met Groen van
Prinsterer, als met de Liberalen of liberalisten, welke strijd uitliep op zijne
gedwongene aanvrage om ontslag in 1862.
Kenmerkend voor het standpunt, door de Groot ingenomen en verdedigd, is vooral
de Redevoering 10 Aug.
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1848 te Utrecht in de vijfde Algemeene Vergadering van het zoo pas genoemde
Genootschap uitgesproken en uitgegeven onder den titel: Welke zal voortaan de geest
van het Ned. Onderwijzers-Genootschap zijn? Eerst spreekt hij zijne overtuiging uit
hoe het onderwijs moet zijn: vrij, o p v o e d e n d , C h r i s t e l i j k . Daartegenover
schetst hij den tijdgeest dier dagen, zooals hij zich openbaarde bij Ultramontanen,
Ultraliberalen en Ultrahervormden. Onder de leuze van v r i j h e i d zoo oordeelt hij
willen zij den onderwijzer berooven van zijne zelfstandigheid; over de o p v o e d e n d e
strekking wordt weinig gesproken; en in plaats van den C h r i s t e l i j k e n geest der
liefde wil men òf het onchristelijk hechten aan bepaalde leerstellingen, wier
uitsluitende geest leidt tot strijd en haat, òf wel, al wat kenmerkend Christelijk is,
van de school verbannen. Zoo wordt de bloei van het schoolwezen, de rust en de
vastheid van den staat en de vooruitgang der beschaving bedreigd. Daartegen moet
het Ned. Onderwijzers-Genootschap waarschuwen, waken en strijden, opdat het
dreigend gevaar van school en maatschappij worde gekeerd.1
Die tijdgeest bleek machtiger dan de Groot's waarschuwende stem. De wet van
1857 trachtte in een w o o r d het Christelijk opvoedend karakter van het lager
onderwijs te handhaven, maar gaf het in de werkelijkheid prijs. Dit deden althans de
uitvoerders der wet, gelijk de Groot eerlang tot zijn diepe smart moest ondervinden.

1

Nog is deze rede waard in haar geheel herlezen te worden en terecht is de schildering van
die partijen en hun streven nog eens in de N. Gron. Ct. van 16 Juli dezes jaars overgedrukt
en ook in de Kerkl Ct. van 13 Aug. 1887 overgenomen. Droevig is het inderdaad, hoeveel
ons lager onderwijs onder den partijstrijd heeft geleden. Zie ook de stukken van een
onderwijzer over neutraliteit en karaktervorming in de Hervorming, vooral het stuk in No.
35, 27 Aug. 1887.
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Bij de tegenstrijdigheid, die in de wet zelve was neergelegd, hing inderdaad alles af
van den geest, waarin zij zou worden uitgevoerd. Zelf had de Minister, die de wet
voordroeg erkend: ‘In t h e o r i e levert de toelating der Israëliten op de Christelijke
volksschool groote moeijelijkheden op. Ik zou zelfs durven zeggen, dat die
moeijelijkheid onoplosbaar is’. Maar hij hoopte, dat ze in de p r a k t i j k oplosbaar
zoude blijken. Trouwens die moeijelijkheid had op alle plaatsen, waar weinige
Israëliten woonden, steeds bestaan en was vrij bevredigend opgelost. Ook de Groot
hoopte, dat dit verder zou plaats vinden en dat het Christelijk opvoedend karakter
der volksschool zou bewaard kunnen blijven. D a t de wet daartoe niet alleen vrijheid
gaf, maar zelfs verplichtte, en h o e dit zijns inziens kon geschieden, werd door hem
met nadruk aangetoond in eene Redevoering, aanstonds voor dendruk bestemd, over
de licht- en schaduwzijde van ons tegenwoordig schoolwezen, gehouden bij de
inwijding eener nieuwe school te Winsum 13 Oct. 1860. Onraadzaam achtte de Groot
het om met Groen van Prinsterer mee te gaan en zich aan te sluiten bij de door dezen
gestichte ‘Maatschappij tot bevordering van Christelijk Nationaal schoolonderwijs
en de oprichting van bijzondere scholen te bevorderen. De openbare school moeten
wij blijven voorstaan’, zoo sprak hij, ‘maar haar zoo goed trachten te maken, als met
deze wet mogelijk is, of anders eene betere wet in 't leven trachten te roepen; haar
(de openbare school) prijs geven - nimmer!’ En als regel ten einde het onderwijs zoo
goed mogelijk te maken, gaf hij den onderwijzers dezen raad: ‘Ontziet uwe Joodsche
leerlingen, maar niet zoo zeer, dat gij zoudt vergeten uwe Christelijke leerlingen te
voorzien van het allernoodigste.’
Nog voor dat deze rede was gedrukt ontstond er over
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haar veelvuldig geschrijf. Mr. de Pinto van de eene zijde, Groen in de Heraut en
Heldring in de Kerkt. Ot. van de andere zijde kwamen daartegen op, terwijl de Groot
in de Wekker, Tijdschrift voor Onderwijs verdedigd werd.
Weldra bleek nu ook in welken geest de Regeering de wet wilde hebben toegepast,
of liever niet wilde hebtoegepast. Bij schrijven van 9 April 1861 werd door den
Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Groot bericht, dat zijne beschouwing
aangaande de uitvoering van Art. 23 eene v e r k e e r d e was, zonder dat hem werd
aangewezen, welke dan de goede uitvoering van dit Artikel zou zijn. De Groot
verdedigde in zijn antwoord aan den Minister zijne opvatting en vroeg inlichting, op
welke wijze dan naar het oordeel der Regeering, de opleiding tot Christelijke deugden
moest en kon geschieden. Hij ontving daarop geen antwoord. Om nu te weten te
komen, wat verder geoorloofd zou zijn of niet, greep hij de gelegenheid aan, om in
de Feestrede bij de sluiting der Departements-Kweekschool voor Onderwijzers te
Groningen, uitgesproken 15 Nov. 15611, nogmaals zijn gevoelen over de wet en hare
uitvoering, thans bijna uitsluitend in termen aan officiëele stukken ontleend, in 't
licht te plaatsen. Zes dagen later ontving hij reeds bericht, dat, ‘zoo hij ziju ontslag
niet vroeg het hem zou gegeven worden.’ Nu wist hij, dat er voor hem geene plaats
meer was bij de uitvoering der wet en den 28 Nov. vroeg hij zijn ontslag.
't Spreekt van zelf dat de richting, waarin van toen af de onderwijszaken werden
geleid, hem met droefheid vervulde. Maar geen wrewel kwam op in zijn hart en hij
keerde zich niet af van de openbare school om de bij-

1

Opgenomen in Hoop en vrees voor het openbaar lager Schoolwezen. 1862.
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zondere te steunen. Hij bleef zijner eerste liefde getrouw, al hadden hare bestuurders
hem verworpen. Nog den 9 Juni 1885 schreef hij in de Prov. Gron. Ct. ‘Hoewel de
openbare school veel gebrekkigs heeft, mogen zij, die het heil des volks beoogen,
haar niet ondermijnen. Zij heeft ook veel goeds en kan beter worden. Haar te
verbeteren moet aller streven zijn.’ En zijn naam bleef bij vele schoolmannen in
dankbaar aandenken. Warm en waar, maar ook welverdiend was de hulde, door den
Voorzitter van de Gewestelijke vereeniging Groningen van het Nederl.
Onderwijzers-Genootschap, den heer J. Suringa, hem toegebracht op de eerste
vergadering, na zijn dood gehouden, ‘om zijne hooge voortreffelijkheid als mensch
en als paedagoog, wiens benoeming tot lid van verdienste van ons genootschap was
eene waardige hulde hem bewezen door Nederlandsche onderwijzers voor zijne
groote verdiensten omtrent ons volksonderwijs.’
Minder officiëeel maar niet minder ijverig was de werkzaamheid van de Groot als
philanthroop. Elke openbaring van menschenliefde, die zich ten doel stelde
ongelukkigen te helpen, verwaarloosden te verzorgen of dwalenden te recht te
brengen, vond bij hem bijval en, als zij met zijne beginselen overeenstemde,
krachtigen steun. Doch ook waar hem zijne beginselen volle medewerking ontzeiden,
wist hij het goede te waardeeren; hoeveel hem ook in dogmatisch opzicht b.v. van
Heldring scheidde, diens streven om verwaarloosden te bewaren voor en gevallenen
te redden van de ellende der ontucht had zijne warme sympathie. En ook in dezen
waren het vooral de mannen van de daad, die hem aantrokken; naast Heldring en
van 't Lindenhout een Wichern en zijne stichting: d a s R a u h e H a u s ; een Fliedner
en zijne D i a c o n e s s e n -
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A n s t a l t en anderen. En de oprichting der V r o u w e n v e r e e n i g i n g te Groningen
en later van het G e s t i c h t v o o r P l e e g z u s t e r s en To e v l u c h t s o o r d v o o r
v e r w a a r l o o s d e m e i s j e s toonden, dat hij ook in dezen zelf de hand aan den
ploeg sloeg.
De V r o u w e n v e r e e n i g i n g dagteekent reeds van 1837 en hare oprichting
leidde tot de uitgave van een werkje: De Christelijke menschenliefde in hare
werkzaamheid en kracht, waarin, behalve de toespraken bij de oprichting gehouden,
een historisch overzicht wordt gegeven van verschillende philanthropische inrichtingen
in de Roomsche en Protestantsche Kerken. De jaarlijksche vergadering dier
Vereeniging gaf hem gedurig gelegenheid zijne gedachten over een of ander punt
van philanthropie uit te spreken, welke redevoeringen somtijds ook door den druk
in ruimeren kring werden verspreid. Zoo in 1840 zijne rede: over het Rauhe Haus;
over de kolonie Mettray 1842; het eigenaardig karakter der menschlievende
vereenigingen van onze eeuw 1848; over de middelen door de Vrouwenvereeniging
te Groningen aangewend enz. 1865 en andere. Vijfenveertig jaren stond hij aan 't
hoofd dezer vereeniging; zijn Afscheidswoord getuigt van zijne innige gehechtheid
aan haar.
De stichting van het G e s t i c h t v o o r p l e e g z u s t e r s e n
To e v l u c h t s o o r d v o o r v e r w a a r l o o s d e m e i s j e s dagteekent van 1845
en was het gevolg van een bezoek door hem gebracht aan de Diaconessen-inrichtingen
te Kaiserswerth. Christelijke verpleging van lichamelijk en geestelijk kranken was
het doel, 't welk hij met deze stichting beoogde, en waartoe hij ook in wijderen kring
opwekte door zijn geschrift: Hoe vrouwen den Heer moeten dienen, ook buiten haar
huis.
En niet alleen trachtte hij zelf inrichtingen in 't leven te roepen, te leiden en te
bezielen; ook aan 't geen an-
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deren waren begonnen sloot hij zich gaarne aan. Zoo werd hij lid van de N e d .
Ve r e e n i g i n g t o t A f s c h a f f i n g v a n d e n s t e r k e n D r a n k a l s
Vo l k s d r a n k en gaf van de redenen die hem daartoe drongen rekenschap in de
Volksvriend Aug. 1849. En nog in 1882 stelde hij eene rede voor de Alg. Vergadering
dier Vereeniging getiteld: Wat kan ieder van ons doen om de ergste onzer volkskwalen
te overwinnen?
Was de Groot alzoo een warm voorstander van al wat tot het gebied der Inwendige
Zending behoorde, niet minder warm voorstander was hij van de Zending in de
Heidenwereld en bepaaldelijk van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, welks
grondslagen en wijze van werken zijne volle sympathie hadden. Reeds in den jaargang
1847 van Waarheid in Liefde plaatste hij twee stukken: De Zending door de Gemeente,
en Het Nederlandsch Zendeling-Genootschap gedurende deszelfs eerste vijftig jaren,
een woord tot voorbereiding voor de feestviering van het 50-jarig bestaan van het
Ned. Zend.- Genootschap; terwijl hij zelf die feestviering in de Afdeeling Groningen
25 Mei 1847 leidde met eene bezielde rede, in denzelfden jaargang opgenomen. En
nog in 1882 gaf zijn stukje: de Zending eene wereldmacht, getuigenis van zijne
onverzwakte liefde voor deze zaak.
Niet minder ijverig was hij in de behartiging van bepaald Protestantsche belangen.
Wel erkende hij gaarne, dat de Roomsch-Katholieke Kerk, niet alleen in vroegere
tijden den zegen des Christendoms over Europa had gebracht, maar ook nog in onze
dagen aan ééne zijde van het Christelijke leven, h e t l e v e n d e r g e m e e n s c h a p
i n e e n e k e r k , een mate van ontwikkeling had gegeven, waarvan Protestanten
veel konden en moesten leeren. Maar dat nam niet weg, dat hij met hart en ziel
Protestant
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was en voor Protestantsche belangen werkte om ze te beschermen en te bevorderen,
waar hij kon. Met ijver nam hij deel aan de April-beweging in 1853. Zoowel de
Gustaaf-Adolf-Vereeniging als de Protestantsche Genootschappen in Nederland:
Unitas, Hulpbetoon en Welstand ondervonden zijn steun en medewerking. En een
aantal verhandelingen en redevoeringen van zijne hand zijn aan de bespreking en
aanbeveling van de beginselen der Kerkhervorming van de 16de eeuw gewijd.
Niet minder wekten de latere bewegingen in de R.C. Kerk zijne belangstelling.
Hij was het, die Benninck Janssonius opwekte om de geschiedenis en de beginselen
van de gemeenten der Oud- Catholieken in Nederland, gewoonlijk Jansenisten
genoemd, te onderzoeken. En aan den avond zijns levens 1877, gaf hij zelf nog een
boek van 475 blz. over De Oud-Catholieke beweging van dezen tijd in het licht der
Kerkgeschiedenis, waarin hij nog wederom met gloed zijn ideaal ‘de
Evangelisch-Catholieke Kerk der toekomst teekent, waartoe eenmaal de ontwikkeling
des Christendoms naar zijne vaste overtuiging moet leiden.
Maar ook de algemeene belangen van zijn Vaderland wogen hem zwaar. Wij
merkten het reeds op, hij gevoelde zich Nederlander in merg en been. Getuige zijne
van geestdrift tintelende rede bij de onthulling van het monument te Heiligerlee; ook
zijne rede: Herstelling van Nederlands volksbestaan in 1813, in 1863 gehouden.
Het gebied der Staatkunde betrad hij alleen dan, wanneer de belangen van
Godsdienst of Onderwijs hem daartoe noopten. Werden deze naar zijne overtuiging
bedreigd, dan nam hij de pen op om ze te verdedigen, gelijk hij in 1848 deed in de
brochure: Wat hebben wij van het ontwerp van gewijzigde Grandwet te verwachten
met betrekking tot Godsdienst en Onderwijs?
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Ook in de kennis der natuur was hij geen vreemdeling, en hij achtte haar hoog. Met
een ‘Goddank’, (bij hem meer dan een klank) vermeldde hij in de reeds genoemde
in 1861 te Winsum gehouden rede, dat in de Onderwijswet van 1857 ook de
beginselen van de kennis der n a t u u r onder de leervakken op de lagere seholen was
opgenomen. Het door Prof. van Swinderen te Groningen opgerichte genootschap
‘P h y s i c a ’ had jaren lang zijne volle sympathie en in de feestelijke bijeenkomsten
van dat genootschap trad hij meermalen als spreker op. Doch zijne
Natuurbeschouwingen waren die van een Evangeliedienaar, en zijn dan ook onder
dezen titel vereenigd in 't licht gegeven.
Niet minder trok hem 't gebied der kunst aan. Hij had een warm gevoel voor het
s c h o o n e , door studie en veelvuldige reizen verfijnd. Vooral wanneer dat schoone
in dienst werd gesteld van het h e i l i g e . Daarom stond Ary Scheffer hoog bij hem
aangeschreven. Men leze zijne warme hulde aan dezen schilder gebracht, eerst in
Waarheid in Liefde, later 1870 met diens portret en vier gravures naar beroemde
schilderijen van dezen meester afzonderlijk uitgekomen, en men gevoelt dat hier een
Christen, maar ook een fijn kunstkenner het woord voert.
Kunstuitvoeringen, voor zoover zij behooren tot de publieke vermakelijkheden
ook van hoogeren rang, zooals concerten en tooneelvoorstellingen, keurde de Groot
niet af, doch woonde ze slechts zelden bij.
De strenge denkwijze zijner ouders had hem in zijne jeugd dit genot niet
veroorloofd; hij was reeds lang volwassen, toen hij voor 't eerst een concert bijwoonde.
Slechts het verhevene en verheffende, op uitstekende wijze weergegeven, kon hem
boeien; een oratorium hoorde hij zeer gaarne en steller dezes herinnert zich nog, met
hoeveel geestdrift hij vertelde van Madme. Agar, nadat hij haar had zien spelen.
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Maar genoeg om te doen zien, welk een veelzijdig man Hofstede de Groot is geweest.
En tevens hoe hij in zichzelven het woord tot waarheid maakte: ‘Alles is het uwe,
doch gij zijt van Christus’ (1 Cor. 3 : 23). De Groot was een Christen en daarin lag
de eenheid van zijn karakter en werken bij alle verscheidenheid van
levensbetrekkingen, waarin hij zich bewoog. En zijne opvatting van het Christenzijn,
in denken, gevoelen en handelen, gaf hem den maatstaf aan voor zijne sympathie en
antipathie. Hij was geene zoogenaamd o b j e c t i e v e natuur, die zich kan tevreden
stellen met het verklaren der verschijnselen. Hij had een sterk sprekend subjectief
karakter en dat deed hem ongetwijfeld wel eens te veel eigen opvatting van het
Christelijke aanzien voor objectieven maatstaf daarvan. Toch was er in zijn hart een
ernstig streven naar billijkheid en rechtvaardigheid in 't oordeelen over anderen.
Natuurlijk was hij niet volmaakt en is ook hij in dezen beneden zijn ideaal gebleven.
Maar het werd hem ook niet gemakkelijk gemaakt daaraan steeds getrouw te zijn.
Vele zijn de aanvallen, in den loop zijns levens tegen hem en zijn streven gericht,
aanvallen die ook nu en dan het karakter van minachting en verguizing droegen.
Toch is hij een man geweest van groote beteekenis, wiens leven en werken diepe
sporen heeft nagelaten. Hoe diep die beteekenis is, en in hoever die sporen door
anderen zijn gevolgd, ook zonder dat zulks dankbaar wordt erkend, zullen wij niet
trachten aan te wijzen; voor eene volkomen billijke beoordeeling daarvan is de tijd
nog niet daar. En had hij vele tegenstanders, veler hartelijke liefde heeft hij zich
verworven.
Ook buiten zijn Vaderland bleven zijn naam en zijne werken niet onbekend. Op
zijne reizen knoopte hij gaarne kennis aan met mannen van naam als Ullmann,
Tischendorf,
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Krafft, Godet en anderen. Weerkeerig ontving hij hen gaarne en hield door
briefwisseling de betrekking met hen aan. Merkwaardig is, wat mij door eene der
zijnen werd meegedeeld, dat onder de brieven door hun vader ontvangen ook eene
was van M.A. de Marcus, Docteur en médecine, Chef de l'administration médicale
à St. Petersbourg, waarin deze Russische geleerde hem meldde, dat hij het
Nederduitsch had geleerd om de Groot's Voorlezingen over de opvoeding des
menschdoms door God te verstaan, daarbij overzendende een door hem in 't Fransch
uitgegeven Essai sur l'histoire de l'humanité par Michael Antonides, Leipzig F.A.
Brockhaus 1859, waarin hij de Voorlezingen naast geschriften van Bossuet, Herder,
Bunsen en anderen bespreekt en zijne mededeelingen besluit met deze woorden:
‘l'auteur, pénétré d'un sentiment profondément religieux, y développe avec une grande
sagacité les idées les plus éclairées sur la marche de la civilisation humaine, et appuye
sa conviction sur des faits puisés dans l'histoire de tous les peuples et sur les données,
que lui fournait son immense érudition.’
Zijne verdiensten vonden ook reeds vroeg officiëele erkenning toen hem het
ridderkruis der orde van den Nederl. Leeuw werd geschonken.
In zijn dagelijkschen omgang was de Groot eenvoudig, hartelijk, opgeruimd.
Gaarne ontving hij studenten of oudere vrienden aan zijnen disch. Doorgaans was
zijn gesprek bellangrijk, opgewekt, door scherts gekruid; een gulle lach was hem
even natuurlijk als een ernstig woord. Blijmoedig genoot hij het goede, 't welk hem
ten deel viel, geduldig droeg hij de zware slagen, waardoor hij werd getroffen. Als
‘een zwaard door zijne ziel ging’ (Text voor de eerste preek na 't overlijden zijner
echtgenoote gaf zijn geloof hem moed en kracht. Mocht hij in 1878
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de vreugde smaken, dat zijn eenige zoon te Groningen tot Kerkelijk Hoogleeraar
mocht optreden, des te smartelijker was het voor den grijzen vader, dien zoon weinige
jaren daarna ten grave te moeten dragen. (1885)
Toch bleef hij berustend en blijmoedig, omringd door de trouwe zorg van
liefhebbende dochters. Ook bleef hij werkzaam zoolang hij kon. Zijn
Hoogleeraarsambt moest hij neerleggen, toen hij 70 jaren had bereikt en hij deed dit
met eene Toespraak: Vijftig jaar in de Theologie, 8 Oct. 1872. Maar zijn werk legde
hij niet neder. Telkens vatte hij nog wederom de pen op om zijne gedachten over 't
een of ander onderwerp mee te deelen. De Oud-Catholieke beweging werd in dezen
tijd zijns levens bewerkt, aan de Voorlezingen werd nog een derde deel toegevoegd.
Kleinere stukken vonden, toen Waarheid in Liefde sedert 1872 niet meer verscheen,
hunne plaats in Geloof en Vrijheid, ook ettelijke in de Tijdspiegel.
Lang gold van hem het woord aangaande Mozes geschreven (Deut. 34: 7): ‘zijn
oog was niet donker geworden en zijne kracht niet vergaan.’ Met groote opgewektheid
vierde ook hij zelf nog zijn tachtigsten verjaardag.
Doch eindelijk waren zijne dagen geteld. In Augustus 1886 werd hij door eene
ongesteldheid aangetast, die langzamerhand zijne laatste krachten sloopte. Kalm en
berustend, vol geloof en hoop, wachtte hij het einde af. Het kwam in den nacht van
4/5 December.
Wij zeiden het reeds dat zijn heengaan, in den ouderdom van 84 jaren, geene
gevoelige ledigheid wekte dan in kleinen kring. Toch bleef het niet onopgemerkt.
Al ligt de tijd zijns levens, waarin hij den meesten invloed oefende reeds lang achter
ons, al is er sedert een geslacht opgegroeid, 't welk persoonlijk van dien invloed
weinig heeft gevoeld, de ouderen onder ons herinneren zich, welk
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een man van beteekenis en kracht Hofstede de Groot is geweest. En de jongeren
mogen het wel bedenken, dat menig denkbeeld, thans gemeen goed voor velen, het
eerst door hem helder is uitgesproken en met moed verdedigd.
Wat zijne bijzondere opvatting betreft, hij zelf verwachtte niet dat zij zou blijven
bestaan, al had hij zeker gehoopt dat ze langer de toongevende zou blijven.
Maar boven eigen opvatting stond hem het Evangelie van Jezus Christus. En in
dat Evangelie was hem het hoogste: d e l i e f d e . ‘Voorwaar’, zoo sprak hij bij het
neerleggen van zijn Hoogleeraarsambt, ‘d i e Theologie zal blijken de beste te zijn,
welke het meest d e l i e f d e bevordert en d i e Kerk en eeuw beter dan de vroegere,
welke boven deze uitnemend zijn in d e l i e f d e . Och of op hare baan de wedstrijd
wierd gehouden, wat het ware Christendom is! Och of Katholiek en Protestant,
orthodox en modern, vorst en burger, grijze en jongeling zich hierop onderling wilden
meten!… Deze liefde toone, wie den Heer het best kennen en het trouwst volgen.
God is liefde!’
N.B. Hier zij nog herinnerd, wat vroeger vermeld had moeten zijn, dat op
aansporing en voorgang van Hofstede de Groot te Groningen twee fondsen voor
studiebeurzen zijn opgericht; één het Wessel Ganzevoorts-fonds, voor Theologische
studenten, het andere, Fonds van Groningsche Hoogleeraren, voor studenten van
alle Faculteiten.
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Lijst der werken, redevoeringen, verhandelingen enz. van Prof. Dr. P.
Hofstede de Groot, opgemaakt door zijn kleinzoon den heer C. Hofstede
de Groot, Litt. Stud. te Groningen.
1824.

Reis naar Mark- en Bergsland.
Gezamenlijk met M.A. Amshoff. Groningen, Wouters 1824.

1825.

Epist. ad Hebr. cum Paulinis epistolis
comparata. Annal.
Acad. Traject. 1825.

1826.

Euthydemus, een gesprek van Plato.
Bibliotheek voor O. Letterk.
van J. ten Brink, II, 1826.
Disp. de Clemente Alexandrino, philos.
Christ. Groningen,
W. Zuidema, 1826.
Hugonis Grotii adnotationes in Novum
Testamentum. 9 deelen.
Groningen, W. Zuidema, 1826-34.

1828.

Hulde aan Th. A. Clarisse. Groningen,
W. Zuidema, 1828.
Over de verschijning van Jezus aan de
vrouwen. Godgeleerde
bijdragen, 1829. blz. 106.

1829.

Het sterfbed van E.M. Siersema.
Groningen, M. Smit, 1829.
4e druk 1846.
Oratio de Davide poëta. Ann. Acad. Gron.
1828-29.

1830.

Opwekking om in dezen gevaarlijken tijd
op God te vertrouwen. Leerrede over Habak. III: 17, 18,
gehouden den 10den
October 1830. Groningen, W. Zuidema.
Nederlands verkeerdheden. Leerrede,
gehouden den 7den No-
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vember 1830, naar aanleiding van Jerem.
III: 13a. In de
Acad. Vaderl. leerredenen. Utrecht, Van
Terveen en Zoon.
Afscheidsrede over I Petr. II: 16 tot de
Franeker en Groninger studenten bij hun vertrek naar het
leger den 24sten No-
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vember 1830. Gedenkboek der
Flankeurs-compagnie I. 53.
Groningen bij. J. Oomkens.
1831.

Dankrede bij de terugkomst derzelfden,
den 1sten October
1831. Gedenkboek II 43-56.

1832.

Brevissimus Hist. Eccl. Christ.
Conspectus. Groningen, W.
Zuidema 1832.
Geschiedenis der Broederenkerk te
Groningen. Groningen,
J. Oomkens 1832.

1833.

Wien zult gij gelooven, den mensch of
God? Groningen M.
Smit. 1ste en 2de druk. 1833; 3de druk
1856.
Twee Bekeeringsgeschiedenissen.
Groningen, M. Smit, 1833.
Gedachten over de beschuldiging tegen
de Leeraren der Ned.
Herv. Kerk. Groningen, M. Smit 1ste druk
1834 (42 blz.).
Idem tweede met vele bewijzen
vermeerderde druk. Ibidem
1834 (126 blz.)

1834.

Christelijke betrachtingen. Eene bijdrage
tot de Stichtelijke
lectuur naar de behoeften dezer tijden. Te
zamen met C.H.
Van Herwerden en M.A. Amshoff.
Groningen R.J.
Schierbeek, 1834.
Institutio Theologiae Naturalis, sive
Disquisitio philosopha
de Deo hominisque cum Deo
conjunctione. Groningen W.
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Zuidema 1834; 2de uitg. 1839; 3de uitg.
1845; 4de uitg. 1861.
1835.

Institutiones. Hist. Eccl. Christ.
Groningen, J. Oomkens 1835;
2de druk 1852.
Het leven van Septimius Severus.
Tijdschrift voor Onderwijs
1835. blz. 193.

1836.

Twee leerredenen ter nagedachtenis van
Jhr. Mr. W. Van
Swinderen. Te zamen met G.C. Duval
Slothouwer. Groningen, J. Oomkens, 1836.

1837.

Over het nut voor den Onderwijzer in het
vriendschappelijk
verkeer met mede-Onderwijzers gelegen.
Tijdschrift voor
Onderwijs 1837.
Het onderscheid tusschen de voorstelling
en uitdrukking van
Jezus en van Johannes, in het Evangelie
van Johannes op
te merken. Waarheid in Liefde. 1837 I
blz 80.
De leer van den Apostel Paulus in eenige
van hare hoofddenkbeelden voorgesteld. W.i.L. 1857 II
blz. 329.
Het Rationalisme en deszelfs verval.
W.i.L. 1837 II blz. 440.
Over de verlichting onder de Israëlieten
in onzen tijd. W.i.L.
1837 III blz. 571.
Wat ontbreekt der Fransche Natie? W.i.L.
1837 IV blz. 878.

1838.

De Christelijke menschenliefde in hare
werkzaamheid en kracht.
Redevoering gehouden den 24sten Januari
1838 te Groningen.
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28sten Januari 1838, uitgegeven te zamen
met de voorafgaande
redevoering. Groningen J. Oomkens
1838.
Groningen's bevrijding in 1672. Rede,
gehouden den 28sten
Augustus 1838. Groningen J. Oomkens.
Over bet hoog belang van de schoone
kunst voor den Onderwijzer. T.v.O. 1838. blz. 1.
Oratio de ecclesiae Christianae quae
nostris cernitur temporibus
commotione. Ann. Acad. Groningen
1837-38. Vertaling
hiervan in: J.C., de grond van de eenheid
der Chr. Kerk
1846.
De Mohamedaansche Godsdienst, uit een
christelijk oogpunt
beschouwd. W.i.L. 1838, I, blz. 7.
Geschiedkundige opmerkingen over de
bijzondere eigenaardigheid der Christelijke Kerk, dat zij zich
gedurig uit den eenen
toestand in den anderen ontwikkelt.
W.i.L. 1838, I. blz. 95.
Over Bentham, vooral als Zedeleeraar.
W.i.L. 1838 III blz. 430.
Over hardheid der liefde. W.i.L. 1838 III
blz. 533.
Waarom Christina van Zweden uit de
Protestantsche in de
Roomsche Kerk overging. W.i. L, 1838
III blz. 604.
Waarom wordt het Christendom niet op
Java uitgebreid? W.
i.L. 1838 III blz. 632.
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Eene Catholieke stem uit Frankrijk over
Luther. W.i.L.
1838 III blz. 643.
1839.

Onderzoek of de overtuiging van Jezus'
buitengewone geboorte geschiedkundig zeker en van
wezenlijk belang zij voor
de rechte kennis des Christendoms.
W.i.L. 1839 I. blz. 7.
Iets bij gelegenheid van de
vijfentwintig-jarige viering van
Nederlands verlossing. W.i.L. 1839. I blz.
205.
Invloed van Calvijn op de ontwikkeling
der Hervorming. W.
i.L. 1839. II. blz. 420.
Protest tegen de vertaling van Strauss'
Leben Jesu, in de
Prov. Gron. Cour. vnn 4 Juli 1839.
Wat God ons in Jezus Christus openbaart
omtrent zijne natuur
en gezindheid volgens de voorstelling van
Paulus. W.i.L.
1839. III blz. 559.
Over de afhankelijkheid en
zelfstandigheid van het geestelijk
leven in ons. Naar aanleiding eener
uitspraak onzes Heeren
Jezus Christus. W.i.L. 1839. IV. blz. 731,
Hoe de ondervinding ons de
Bijbelgenootschappen leert beschouwen. Feestrede op het 25-jarig
bestaan van het Bijbelgenootschap, gehouden den 17den October
1839. Groningen,
R.J. Schierbeek.

1840.

Over het Rauhe Haus bij Hamburg, eene
inrichting tot red-
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den in de Chr. Vrouwen-Ver. te
Groningen den 7den Febr.
1840. Ook afgedrukt in het Tijdschr. voor
Onderw. 1840
blz. 25.
Dr. B. Eeckma en het lagere-schoolwezen
in de Provincie
Groningen. Groningen J. Oomkens 1840.
Ook in het T.v.O.
1840. blz. 109.
Beschouwing over van Heusde's
denkbeelden over het lager
onderwijs. Redevoering den 3den Juli 1840
te Groningen gehouden. T.v.O. 1840 blz. 181.
Bedenkingen over de zoogenaamde
Vrijheid van Onderwijs.
Gron. Cour. van 20 Nov. 1840 en
vervolgens vermeerderd
uitgegeven. Groningen, C.M. van Bolhuis
Hoitsema 1840.
Encyclopaedia Theologi Christiani. Te
zamen met L.G. Pareau.
Groningen bij denzelfden 1840, 2de
uitgave 1844, 3de 1851.
Comp. Dogmatices et Apologetices
Christ. Te zamen met L.
G. Pareau. Groningen, bij denzelfden
1840, 2de druk 1845,
3de 1848.
Toelichting van den brief van C.R.A. van
Bommel. Groningen J. Oomkens 1840.
Die Unruhen in der Niederl. Reform.
Kirche, von. X. Herausgegeben von Gieseler. Hamburg, Perthes
1840.
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Iets bij gelegenheid van het eeuwfeest ter
viering van de
invoering der Christelijke godsdienst in
ons Vaderland. W.
i.L. 1840 I blz. 201.
De zedeleer des Christendoms volgens
Erasmus. W.i.L. 1840
II blz. 373.
Iets over de verhouding van het
Christendom tot de kunst,
de wetenschap en het levensgenot. W.i.L.
1840 II blz. 400.
Eenige stemmen over den persoon van
J.C. als het middelpunt des Christendoms. W.i.L. 1840 II
blz. 416.
Geschiedkundige nasporingen of de
Kerkhervorming in de zestiende eeuw uitgegaan zij van het vrije
Bijbelonderzoek, of
van het vrije onderzoek des Evangelies
en aanwijzing van
het wezenlijk belang voor de kennis der
Kerkhervorming en
de bevordering van het echte
Christendom, dit onderscheid
wèl op te merken. W.i.L. 1840. IV. blz.
677.
De predikant Stephan. W.i.L. 1840 IV
blz. 874.
1841.

Denkbeelden van Graser, van Heusde,
Cousin en van Bommel
over de verhouding van de godsdienst en
de wetenschap tot
het onderwijs, Groningen, J. Oomkens.
1841. Ook in W.i.L.
II, blz. 337.
Over 's menschen behoefte aan
godsdienst. Redevoering gehou-
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T.v.O. 1841 blz. 133
(ook afzonderlijk uitgegeven).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

300

W. Leipoldt. Geschiedenis der Christ.
Kerk. Met een voorbericht (en vele verbeteringen) van P.
Hofstede de Groot. Groningen Smit 1841. 2de druk 1842; 3de druk
1844; 4de druk
1847; 5de druk 1852; 6de druk 1856; 7de
druk 1861; 10de
druk 1882.
Over het ongrondwettige en het
schadelijke van een Concordaat. Groningen, Wouters 1841: 1ste - 3de
druk.
De bewegingen in de Ned. Herv. Kerk
van 1833 tot 1841.
Rotterdam, Van der Meer en Verbruggen,
1841.
Het verband tusschen Jezus' vroeger
hemelsch en later aardsch
leven volgens den Apostel Johannes.
W.i.L. 1841 I blz. 67.
Verslag van L. Schukking, Leerrede. W,
i.L. 1841. I. blz. 207.
Het Nederlandsch Zendelinggenootschap
in 1841. W.i.L. 1841
III blz. 887.
Gedachten over de behandeliug van de
geschiedenis der Kerk
voor de gemeente; over het leven en
bedrijf van Dr. M.
Luther, bewerkt door B.F. Lublink
Weddik, predikant bij
de Ev. Luth. gemeente te Amsterdam; en
over Luther's
eigene vorming tot Hervormer der Kerk.
W.i.L. 1841. IV.
blz. 797.
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1842.

De kolonie Mettray. T.v.O. I842 blz. 14.
Wat moeten wij godgeleerden in de
N.H.K. nu doen?
Groningen, J. Oomkens 1842.
Het gevoelen van Prof. Heringa over het
brengen van meer
ouderlingen in de besturen der Herv. Kerk
herinnerd en
verdedigd. Utrecht, C.v.d. Post Jr. 1842.
Gang der Chr. Godgeleerdheid in
Nederland. Kist en Roijaards'
Archief voor Kerkgeschiedenis 1842 II.
Het onderscheid tusschen de doorgaande
voorstelling van geloof in de Schriften des N.V. en de
beteekenis van dit
woord, die in de stelsels der
Godgeleerden sedert de Alexandrijnsche Kerkvaders de heerschende is
geworden. W.i.L.
1842. I. blz. 60.
De Jezuiten in Polen. Naar een Poolsch
schrijver. W.i.L.
1842. III blz. 405.
Gedachten over Gods bedoelingen met
de ramp van Hamburg
en bij Parijs (5-8 Mei en 8 Mei 1842)
W.i.L. 1842 III.
blz. 522
Betrachtüngen über Gottes Absichten bei
den Trübsalen in
Hamburg ünd bei Paris. In 's Deutsche
übersetst Von O.C.
Star Numan. geb. Van Swinderen.
Groningen. J. Oomkens
1842.

1843.

Is er grond van vreeze dat de Synode der
Ned. Herv. Kerk
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Groningen M. Smit 1843.
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Noodwendigheid, om, ter opvoeding des
volks, door het
schoolwezen krachtig werkzaam te zijn
Redevoering gehouden te Groningen den 9den Juni 1843.
T.v.O. blz. 145.
Eenige opmerkingen over de
Academische opleiding der Predikanten, volgens het voorbeeld door
onzen Heer Jezus
Christus gegeven. W.i.L. 1843. I. blz.
102.
Over de beginselen en de bedoelingen
van dit Tijdschrift. W.
i.L. 1843. I. blz. 217.
Over het spreken der eerste christenen
met nieuwe tongen of
in vreemde talen. W.i.L. 1843 II blz. 245.
Iets over den oorsprong van den
vrijzinnigen Catholieken
geest, die nu in Spanje wordt gevonden.
W.i.L. 1843. II
blz. 451.
Overzicht van hetgeen het Nieuwe
Verbond ons leert omtrent
den dood van Jezus Christus W.i.L. 1843.
IV. blz. 693.
Hoe de geschiedschrijver I. von Müller
tot het geloof in
Jezus Christus kwam. W.i.L. 1843. IV.
blz. 902.
1844.

Over de belangrijkheid die het Nederl.
Onderwijzersgenootschap
kan verkrijgen voor de school, den staat
en de kerk. Rede
ter opening der eerste Algem. Verg. van
genoemd genootschap,
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gehouden te Groningen den 31sten Mei
1844. T.v.O. blz.133.
Zijn afzonderlijke scholen voor de
verschillende kerkgenootschappen noodig of wenschelijk?
Groningen, Scholten 1844.
Toespraak aan het Godgeleerd gezeischap
op de honderdste
vergadering, gehouden den 12den
November 1844.
Vraagboekje over de opvoeding des
menschdoms door God
tot op de komst van Jez. Chr. Groningen,
Scholten 1844;
2de druk 1846.
Over het al of niet bestaan eener
Groninger school. W.i.L.
1844. I blz. 95.
1845.

Het belang der Volksopvoeding.
Groningen, J. Oomkens
1845. Bijdrage tot de kennis van
Pestalozzi, T.v.O. 1845.
blz. 48
De Synode en de Ned. Hervormde Kerk.
Amsterdam, Reijerink
1845. Celestine, of de blinde van
Paturages. Groningen, M. Smit
1845.
Wenken over de eigene studie voor
jeugdige onderwijzers.
Groningen. C.M.v. Bolhuis Hoitsema
1845.
De Grieksche wijsbegeerte en bijzonder
Socrates, beschouwd
als middelen door God gebruikt ter
opvoeding en voorbereiding des menschdoms voor het
Christendom. W.i.L. 1845.
I. blz. 41.
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vermakelijkheden, die voor
eene christelijke natie betamelijk en, met
name ook op het
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platte land, uitvoerlijk zijn. W.i.L. 1845.
I. blz. 200.
Waarom niet door begrippen, maar alleen
door liefde eenheid
in de Kerk kan gebracht en bewaard
worden. W.i.L. 1845.
II. blz. 333.
De dweeperij, eene leerrede over I Tim.
VI : 3-6 door G.
H. van Senderen. W.i.L. 1845. II. blz 378.
(Verslag).
Het prediken overeenkomstig den wil der
gemeente. W.i.L.
1845. II. blz. 381.
De lof der zotheid van Erasmus. W.i.L.
1845. II. blz. 383.
Het belang der volksopvoeding, door een
voorbeeld uit de
Geschiedenis onzer eeuw opgehelderd.
W.i.L. 1845 IV.
blz. 875.
1846.

Behoort de staat het christelijk beginsel
in het onderwijs te
verwijderen of te behouden. Groningen,
Scholtens 1846.
Voorlezingen over de geschiedenis der
opvoeding des menschdoms door God tot op de komst van Jezus
Christus. 2
deelen, Groningen, Scholtens 1846; 2de
uitg. 1848 en 1849;
3de uitg. 1855.
Jezus Christus, de grond van de eenheid
der Chr. Kerk.
Groningen M. Smit 1846.
Nog iets over het spreken der eerste
christenen met nieuwe
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tongen. W.i.L. 1846. I. blz. 107.
Eenige bijzonderheden omtrent Sarpi en
de Kerkvergadering
van Trente volgens hem. W.i.L. 1846. I.
blz. 167.
Uitlegkundige opmerkingen over het
willen, moeten en betamen
omtrent den dood onzes Heeren in het
N.V. voorkomende.
W.i.L. 1846. II. blz. 257.
Gedachtenis vau Luther als onzen
voorganger W.i.L. 1846.
II. blz. 385.
Een teeken des tijds in de Gemeente van
Christus. W.i.L.
1846. II. blz. 403.
1847.

Over de tegenwoordige verhouding der
Wijsbegeerte tot de Christelijke Godgeleerdheid in Nederland.
Toespraak bij de opening zijner Acad. lessen den 10den Sept.
1846. Groningen,
J. Oomkens. Ook afgedrukt in W.i.L.
1847 I. blz. 68.
G. van Zandwijk, Een ernstig woord van
waarschuwing. Met
een voorbericht van P. Hofstede de Groot.
Purmerende,
Schuitemaker 1847.
Over het belang van kweekscholen voor
onderwijzers. Feestrede, gehouden te Groningen den 19den
Juni 1847. In ‘Het
50-jarig bestaan der Kweekschool te
Groningen’. Groningen
R.J. Schierbeek. blz. 5.
De zending door de Gemeente. W.i.L.
1847 II blz. 382,
(Ook afzonderlijk).
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Opheffing van de congregatie der
Jezuiten in Frankrijk. W.i.
L. 1847 II. blz. 402.
Gedachten van Arndt. W.i.L. 1847. II.
blz. 419.
Een voorstel tot verzoening. W.i.L. 1847.
II. blz. 420.
Heerschappij der gedachten. W.i.L. 1847.
II. blz. 424.
Iets over eene Dichteres van eenige
geestelijke liederen. W.i.
L. 1847. II. blz. 425.
Over het schoolwezen in Lombardije.
W.i.L. 1847. II. blz. 127.
Welke zijn en wat beteekenen de beelden
en vergelijkingen,
waaronder in het N.V. over Jezus' sterven
wordt gesproken? W.i.L. 1847. III. blz. 437.
Het Ned. Zend. Gen. in deszelfs eerste
50 jaren. W.i.L.
1847. III. blz. 547.
Twee belangrijke proeven van de
middellijke opleiding van
Israël door God. W.i.L. 1847 IV blz. 645.
Staat en Kerk. W.i.L. 1847 IV. blz. 824.
1848.

Wat is het recht gebruik der Vrijheid naar
het Evangelie?
Leerrede over Gal. V : 13, gehouden den
5den Maart 1848.
Groningen, C.M. van Bolhuis Hoitsema.
Wat hebben wij van het ontwerp van
gewijzigde grondwet te
wachten voor godsdienst en onderwijs?
Groningen, C.M.
van Bolh. Hoitsema 1848.
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Het eigenaardig karakter der
menschlievende vereenigingen
van onze eeuw. Redevoering, gehouden
in de Chr. Vrouwenvereeniging te Groningen den 8sten Maart
1848. Groningen,
Scholtens 1848.
De berichten omtrent de Groninger
Godgeleerde School van
I. da Costa, toegelicht. Groningen C.M.
van Bolhuis Hoitsema 1848.
De belangrijkheid der Maatschappij tot
Nut v. 't Algemeen in
de toekomst, welke wij tegengaan.
Redevoering, gehouden
den 8sten November 1848. Vaderl.
Letteroefeningen 1848.
Welke zal voortaan de geest van het Ned.
Onderwijzersgenootschap zijn? Redevoering ter opening der
Vde algem. vergadering gehouden den 10den Augustus
1848. In de verzameling
der stukken betreffende het genootschap
1848 blz. 153. (Ook
afzonderlijk te Groningen bij A.L.
Scholtens.)
Over de verhouding van Gods Zoon tot
den Vader. W.i.L.
1848. I. blz. 125.
Eenige opmerkingen over het ontstaan
van het zaligmakend
geloof in den mensch volgens het
N.V.W.i.L. 1848. II.
blz. 331.
R.F. Eilert. Over de kerkelijke
vereeniging. W.i.L. 1848.
II. blz. 383.
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Sara Martin, de vriendin der gevangenen.
W.i.L. 1848 III.
blz. 641. (Ook afzonderlijk uïtgegeven.)
Eene bizonderheid uit de Evangelische
Zendingsgeschiedenis
W.i.L. 1848. III blz. 673.
Over het licht, 't welk de voortgang der
Natuurk. Wetensch.
tot dusverre tot opheldering der Christel.
godsdienstleer heeft
aangebracht. W.i.L. 1848 IV blz. 681.
1849.

Is bezuiniging op het onderwijs, vooral
door opheffing eener
hoogeschool aan te raden? Groningen,
Hoitsema 1849.
Aanhangsel bij de Voorlezingen over de
geschiedenis des opvoeding des menschdoms door God.
Groningen, A.L. Scholtens 1849.
Waarom ik lid werd van de Vereeniging
tot Afschaffing van
sterken drank? Volkvriend van Augustus
1849.
Over Lucas geschrift: De handelingen der
Apostelen. W.i.L.
1849 I blz. 7. II, blz. 267.
Over het belang der moederlijke
opvoeding W.i.L. 1849.
II. blz. 395.
Over de opvoeding van kinderen, in
navolging van de opvoeding des menschdoms door God. W.i.L.
1849. IV. blz. 669.

1850.

Een ernstige vraag in een gevaarvollen
tijd betreffende het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

onderwijs. Rotterdam v.d. Meer en
Verbruggen 1850.
Invoering van het Christendom in de
Prov. Groningen. Groninger Volksalmanak 1850. blz. 49.
De zending in China volgens Gütslaff.
Groningen, Scholtens, 1850.
Proeve van herziening der meest
gebruikelijke formulieren der
Nederl. Herv. Kerk. Groningen, Scholtens
1850.
Quid felix literarum studium aptis debeat
temporibus et
locis. Redevoering gehouden den 26sten
September 1850. In
het gedenkschrift ter inwijding van het
nieuwe Acad. gebouw.
Groningen, Roelfsema 1850.
Academiepreek ter godsdienstige sluiting
van het feest der
Groningsche Hoogeschool. Ibidem. (ook
afzonderlijk.)
Over de afbeeldingen der drieëenheid.
W.i.L. 1850 I. blz. 103.
Het Asyl Steenbeek W.i.L. 1854. I. blz.
157.
Bijbelverspreiding in Italië. W.i.L. 1850.
I. blz. 172.
Wat ontbreekt den deugdzamen mensch,
die niet Godvruchtig
is? W.i.L. 1850 I blz. 201.
H. Ewald. Opmerkingen over de
eigenaardige voortreffelijkheid
van den inhoud en de taal des Bijbels.
W.i.L. 1850. III.
blz. 590.
Opmerkingen over de oorzaak, waarom
de Kerkhervorming
der 16de eeuw hier aangenomen, ginds
verworpen is. W.i.
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Waarom er van 1618 tot 1816 geene
Nationale Synode in
Nederland is gehouden? W.i.L. 1850. IV.
blz. 826.
A. Coquerel, Eenheid door liefde. W.i.L.
1850. IV. blz. 829.
Levensbericht van K.F.A. Gützlaff. Gron.
Courant van 9
April 1850.
1851.

Een woord aan de Hervormde gemeente
te 's Gravenhage.
's Hage, Susan, 1851, 1e tot 8e druk.
De heerlijkheid der Evangeliebediening.
Dankrede bij hare 25jarige vervulling op den 4den Dec. 1851.
Groningen, J. Oomkens, 1851.
Verhalen uit de heidenwereld. Groningen,
Meijer, 1851.
Levensbericht van Ph. van Swinderen,
Juli 1851.
F.D. Gerlach. De geest en het werk van
Erasmus. W.i.L. 1851
II. blz. 419.
J.H. Merle d'Aubigné. Vrijheid de eenige
weg die de Christelijke Kerk tot eenheid leidt. W.i.L. 1851
II. 424.
Luther en Schleiermacher over de
gemeenschap der heiligen.
W.i.L. 1851 II. blz. 426.
Iets over L. Schukking. W.i.L. 1851 II.
blz. 436.
J.K. Lavater, een voorlooper der
godgeleerdheid onzer dagen. W.i.L. 1851 III. blz. 559.
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1852.

Opleiding tot zelfstandig inzicht in het
Christendom. Leiddraad
bij Acad. lessen en gesprekken met
niet-godgeleerden. Groningen, C.M. van Bolhuis Hoitsema,
1852.
Lyon en Vienne. In de ‘Geschiedenis der
Christelijke Kerk
in Tafereelen’. I. blz. 153.
Kerkelijke tucht. Ibidem blz. 242.
Gedachten over de verhouding van het
dogma tot de waarheid. W.i.L. 1852 I. blz. 92.
Over Gützlaff, bij de treurmare van zijnen
dood. W.i.L.
1852 I. blz. 163.
Moet God de zonde straffen? W.i.L. 1852
I. blz. 204.
J.H. Grandpierre. Iets over de
Godsdienstige bewegingen in
den boezem der R.C. bevolking in
Frankrijk. W.i.L. 1852
I. blz. 210.
Geschiedkundige blik op de verschillende
verhouding van
Natuurkunde en Godgeleerdheid. W.i.L.
1852 I. blz. 221.
Iets over de mogelijkheid, dat Italië het
reine Evangelie aanneemt. W.i.L. 1852 II. blz. 417.
Over de namen der drie Hoofdkerken.
W.i.L. 1852 II
blz. 417.
Wat is Wijsbegeerte over God of
Natuurlijke Godgeleerdheid?
W.i.L. 1852 III. blz. 467.
De ziel in hare smart, behoeften en
streven door Fr. W.
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Neuman. Uit 't Engelsch door J. Busch
Keiser, met eene voorrede van P.H. de Groot. Amsterdam,
Gebr. Kraay 1852.
1853.

Reise-eindrücke eines Holländischen
Protestanten in Belgien
und Rhein-Preussen. In Gelzer's Prot.
Monat's-blätter 1853.
Uebersetst von C.O. Keil.
De Hervorming te Genève naar Celerier.
Groningen, M. Smit,
1853.
De invoering der Pauselijke Bisschoppen
in Nederland. Groningen, Erven van C.M.v.B. Hoitsema,
1853.
Toespraak voor en over de
Vrouwen-Vereeniging te Kampen.
Kampen, van Hulst, 1853.
Het onderwijs, een voorwerp van de
aanhoudende zorg der
Natie. Redevoering, gehouden te Zwolle,
den 5den Augustus
1853. Zwolle, Erven Tijl, 1853.
Het eigenaardige der
Roomsch-Catholieke en der Protestantsche Kerk. W.i.L. 1853 I. blz. 142. (ook
afzonderlijk uitgegeven.)
De uitwerking van het Christendom op
Amboina. W.i.L.
1853 I. blz. 184.
Het Amerikaansche Tractaatgenootschap
in 1851. W.i.L.
1853 I. blz. 189.
W. Stroudt. De oorzaak van den dood des
Heeren. W.i.L.
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1853 II. blz. 372.
Voortgang der Evangelische Kerk in
Boheme. W.i.L. 1853
II. blz. 411.
Wijsheidscholen te Jeruzalem in Davids
tijd. W.i.L. 1853
II. blz. 413.
Waarom koos de Heer vooral uit
visschers zijne Apostelen?
W.i.L. 1853 II. blz. 416.
Over geloof en wetenschap. W.i.L. 1853
III. blz. 623.
Over zelfbeproeving. W.i.L. 1853. III blz.
627.
Het Protestantisme in Ierland. W.i.L.
1853 III. blz. 629.
Verval van het Roomsch-Catholicisme
in Noord-Amerika. W.
i.L. 1853 III. blz. 631.
Waarom is Paulus' denkwijze algemeen
aangenomen in de
Christelijke Kerk? W.i.L. 1853 IV. 690.
Oratio de theologia futura
Evangelico-Catholica. Gehouden
den 13den Oct. 1853. Groningen, J.
Oomkens.
1854.

De Hervorming van Luther door H.
Gelzer. In het Nederduitsch
uitgegeven door H.d. Groot 's Hage, K.
Fuhri. 1854.
Hoe vrouwen den Heer moeten dienen
ook buiten haar huis.
Groningen, J. Oomkens, 1854.
De plicht der Regeering om voor de
Volksopvoeding te zorgen naar Macaulay. Groningen,
Scholtens, 1854.
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De voorgedragen wet op het Lager en
Middelbaar Onderwijs.
Ibidem, 1854.
Sophie, of hoe kan en moet elk mensch
zijn licht laten
schijnen? Groningen, M. Smit 1854.
Was müssen Evangelische und R.C.
Christen von einander
lernen um bessere Christen zu werden.
Colberg bei Post.
Uebersetst von C.O. Keil, 1854.
Over de eigenaardige voorstelling van
Jezus in den brief aan
de Hebreën. W.i.L. 1854 I. blz. 9.
Onderscheid tusschen de kracht der
Platonische wijsbegeerte
en der Christelijke Godsdienst, naar
Augustinus. W.i.L.
1854 I. blz. 220.
Getuigenis van een Heidenschen Hindoe
over den nabij zijnden
val zijner Godsdienst. W.i. L 1854 I. blz.
225.
Voortgang der Evangelische Kerk in
Silezië. W.i.L. 1854 I.
blz. 226.
Proeve om de beide beginselen der
Kerkhervormers tot één
hooger, beide omvattend beginsel te
vereenigen. W.i.L.
1854 II. blz. 319.
Blijk der heerschappij van Aristoteles
over de Protestanten in
de zeventiende eeuw. W.i.L. 1854. II blz.
380.
Wat het Evangelie vermag. Eene vrucht
van het Londensche
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Stads-Zendelinggenootschap. W.i.L. 1854
II. blz. 425.
Uitzichten op de vernieuwing der
Christelijke Kerk in Abessinië. W.i.L. 1854 II. blz. 430.
Verval van het Mohamedanisme. W.i. L,
1854 II. blz. 432.
Iets over de Cherubs. W.i.L. 1854 III. blz.
525.
Blik op Italië, als tegenwoordig beter dan
ooit voor het
Evangelie te winnen. W.i.L. 1854 III. blz.
627. (ook
afzonderlijk.)
N. Roussel. Toekomst der Protestantsche
volken. W.i.L.
1854 IV. blz. 928.
Invloed der Evangelische en der
Roomsch-Catholieke Kerk
op de zeden. W.i.L. 1854. IV. blz. 939.
Nazareth. W.i.L. 1854 IV. blz. 941.
De voorname bron der maatschappelijke
ellende. Redevoering
gehouden te........ in 1853. Groningen, H.
Smit.
De zaligheid in Jezus Christus door God
aan 't menschdom
gegeven. Twaalf leerredenen. Groningen,
A.L. Scholtens, 1854.
1855.

De Groninger Godgeleerden in hunne
eigenaardigheid. Toespraak aan vroegere en tegenwoordige
leerlingen. Groningen
Scholtens 1855.
Hetzelfde werk in 't Duitsch vertaald door
U.P. Goudschaal,
Gotha, Perthes 1863.
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Wat kan de natie voor het onderwijs
doen? Redevoering, den
17den Augustus 1855 te Middelburg
gehouden. Groningen,
A.L. Scholtens, 1855.
Het christendom zonder Christus, 't welk
velen nu ook in
Nederland willen invoeren. Een
waarschuwend woord aan
Nederland's volk. W.i.L. 1855 I. blz. 58.
(Ook afzonderlijk uitgegeven.)
Gevaar der Orthodoxie, zoo zij mode
wordt. W.i.L. 1855
I. blz. 208.
Hoe zal de waarheid zegepralen? W.i.L.
1855 I. blz. 210.
De Fransche Omwenteling van 1789,
voorspeld door G.W.
von Leibnitz. W.i.L. 1855 II. blz. 414.
Kort overzicht van de leer der Zonde.
W.i.L. 1855 III. blz. 425.
De Diakonessenschool te Smyrna. W.i.L.
1855 III. blz. 621.
Verbetering eener plaats in het werkje ‘de
Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid’.
W.i.L. 1855 IV. blz. 860.
De Evangelieverbreiding in België.
W.i.L. 1855 IV. blz. 863.
1856.

Overzicht der Bijbelsche en Kerkelijke
Godgeleerdheid. Voor
de lessen daarover te houden. (Niet in den
handel.) Groningen,
Scholtens, 1856.
Zalig zijn de barmhartigen. Tweetal
leerredenen. Te zamen
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met W.L.F. Moltzer. Groningen, J.
Romelingh en P. van
Wicheren Hz. 1856.
Roger Miller, leven en werken van
Stadszendelingen. Uit
't Duitsch vertaald onder toezicht van en
van een voorbericht voorzien door P. Hofstede de Groot.
Arnhem, van der
Wiel 1856.
N. Roussel, Catholieke en Protestantsche
natiën, Twee deelen;
met een voorrede van P. Hofstede de
Groot. Groningen,
Erven van Bolhuis Hoitsema, 1856.
Bezoek aan eenige Evangelische
gemeenten in België. Evangelische Volksalmanak van 1856.
De twee rijksdagen. In de
‘Kerkgeschiedenis in Tafereelen’
IV. blz. 131. 1856.
De Socinianen. Ibidem IV. blz. 365.
Hervorming in andere landen. Ibidem IV.
blz. 376.
Over de Evangelisch-Catholieke
Godgeleerdheid, als de Godgeleerdheid der toekomst. W.i.L. 1856.
I. blz. 9.
Over de Kloostervereenigingen in de
Protestantsche Kerk.
W.i.L. 1856 I. blz. 89.
O. Mengelberg. De beeldende kunst in
de Evangelische Kerk.
W.i.L. 1856 I. blz. 184.
N. Roussel, de Catholieke en
Protestantsche natiën. W.i.L.
1856 I. blz. 195.
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T. Colani, over den persoon van Jezus
Christus. W.i.L. 1856
II. blz. 397.
Koningin Christina van Zweden. Eene
bijdrage tot hare karakterschets. W.i.L. 1856 II. blz. 401.
Hervorming in de R.C. Kerk. W.i.L. 1856
II. blz. 438.
Behoeft het Christendom grondige
wetenschap te vreezen?
W.i.L. 1856 III. blz. 517.
Zonde, de ergste straf de zonde. W.i.L.
1856 IV. blz. 762.
De toelating der zonde door God. W.i.L.
1856. IV. blz. 777.
Kort overzicht van de leer der zonde.
Groningen. J. Oomkens, 1856.
De kracht des Heiligen Geestes. Leerrede
over Joh. VII :
37-39. 1856.
1857.

Ter Gedachtenis aan mijne Vriendinnen
door A.W. Sieveking.
Groningen, Erven van Bolhuis Hoitsema,
1857.
Vergelijking van Jezus' dood met de
offers onder het O.V. Rede
over Hebr. XIX : 23. Gehouden den 10den
April 1857.
In hoeverre is ons Jezus Christus de
opvoeder des menschdoms? W.i.L. 1857 II. blz. 258.
De Straatsburger Godgeleerden, of de
tegenwoordige beweging
in de Fransche Evangelische kerk, naar
H. Kienlen. W.i.L.
1857 II blz. 265.
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Het geweten en het Evangelie.
Opmerkingen naar aanleiding
van de zienswijze der Straatsburger
Godgeleerden. W.i.L.
1857 III. blz. 439.
Eene bizonderheid omtrent de denkwijze
van Thomas van
Aquino over het zaligmakend geloof.
W.i.L. 1857 III. blz.
617.
De Nederlandsche Protestantsche Unie.
W.i.L. 1857 III.
blz. 623.
1858.

Natuurbeschouwingen van een
Evangeliedienaar. Uitgegeven
van wege de Evangelische Maatschappij.
Arnhem, van der
Wiel 1858.
Het onderscheid van vrijheid van wil en
vrijheid van handeling. W.i.L. 1858 1. blz. 9.
Eenige opmerkingen over den kerkelijken
toestand van België.
W.i.L. 1858 I. blz. 150.
Over de Godgeleerdheid als wetenschap,
naar Rückert. W.i.
L. 1858 III. blz. 593.
Nog een woord over de worsteling in
België. W.i.L. 1858
III, blz. 605.
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H. Paret, Paulus en Jesus. Verslag van
P.H. de Groot
W.i.L. 1858 IV, blz. 762.
Luther, over vrede met Rome te sluiten.
Evangel. Volksalmanak, 1858.
Over armverzorging door Vrouwen,
volgens eene twintigjarige
ondervinding. Redevoering gehouden den
23sten Febr. 1858
in de Christel. Vrouwen-Ver. te
Groningen. Groningen, A.L.
Scholtens, 1858.
1859.

Pausen en Monniken. In de
‘Kerkgeschiedenis in Tafereelen’.
blz. 25 1859.
De Jansenisten. Ibidem, blz. 47.
Bestrijdingen van het Christendom.
Ibidem, blz. 283.
Beantwoording van J.H. Scholten.
Groningen. A.L. Scholtens, 1859.
Heeft God voor het Israëlitische Volk op
eene bijzondere
wijze gezorgd? W.i.L. 1859 I, blz. 175.
Over den oorsprong van den strijd
tusschen Paulus, Petrus,
Barnabas en Jakobus. W.i.L. 1859 II, blz.
275.
Geloofwaardigheid van het oudste
Bijbelboek. W.i.L. 1859
IV, blz. 730.
Over de onzekerheid der doodsure.
Leerrede over Matth.
XXIV : 44, den 13 Maart 1859 te
Groningen uitgesproken.
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Eerste leerrede na het overlijden zijner
geliefde echtgenoot.
Naar aanleiding van Lucas II : 35a den
18den September
1859 uitgesproken. (Niet in den handel.)
Groningen, A.L.
Scholtens, 1859.
Blik op de geschiedenis der Hervormde
Kerk in Frankrijk.
Evangelische Volksalmanak van 1860
blz. 127.
1860.

Opmerkingen over eenige hoofdzaken in
de Moderne Theologie. W.i.L. 1860 II, blz. 107.
Bijdrage ter zielkundige verklaring van
Rom. IX : 5b. W.i.L.
1860 II, blz. 335.
De zending, eene voortgaande openbaring
van God. Redevoering gehouden te Rotterdam den 18den
Juli 1860. Rotterdam, Wijt en zonen 1860.
De eerste geloofsbelijdenis der
Nederlandsch-Hervormde Kerk,
opgesteld door Joh. de Lasco, op nieuw
uitgegeven. Groningen,
A.L. Scholtens 1860.

1861.

Mededeelingen omtrent Matthias
Claudius. Groningen, 1861.
Institutio Theologiae naturalis.
Groningen, 3e druk, 1861.
Zou het niet wenschelijk zijn bij de
bestaande Bijbelvertaling voor
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bizondere volken nog eene te voegen voor
alle volken? W.
i.L. 1861 I, blz. 134.
De oorsprong van het Monotheïsme onder
het menschdom,
bijzonder met het oog op de denkbeelden
van Ernest Renan.
W.i.L. 1861 H, blz. 229.
Jozef in Egypte, volgens berichten uit
Egypte. W.i.L. 1861
II, blz. 432.
De waarde van het Boeddhisme naar J.
Barthelemy de SaintHilaire. W.i.L. 1861 III, blz. 548.
Over de licht- en schaduwzijde van ons
tegenwoordig lager
schoolwezen. Rede, gehouden den 13den
October 1860, te
Winsum. Groningen, A.L. Scholtens
1861. (Ook in het
Ned. Tijdschr. voor onderwijs en
opvoeding, 1861 I.)
Hoe wij menschen vaak het beste, dat bij
ons is, wegwerpen
om het geringe en slechte elders op te
zoeken. Leerrede in
de Evangel. preeken van Alb. van
Toorenenbergen 1861 N0. 3.
Het Evangelie der Apostelen, tegenover
de twijfelingen en de
wijsheid der wereld. Drie leerredenen. 's
Gravenhage, M.J.
Visser, 1861.
1862.

Hoop en vrees voor het openbaar lager
schoolwezen. Groninningen, A.L. Scholtens, 1862.
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Het zelfstandig oordeelen der gemeente
over Bijbel en Christendom. Groningen, J.B. Huber, 1862.
Het eigenaardige van Ary Scheffer, eene
voorlezing. W.i.L.
1862 II, blz. 373.
De geloofwaardigheid der oudste
Bijbelverhalen naar aanleiding
van A. Kuenen. W.i.L. 1862, II, blz. 373.
Spinoza over Jezus Christus en zijne
opstanding W.i.L.
1862 IV, blz. 789.
Waarde van Spinoza's wijsbegeerte naar
aanleiding van J.
van Vloten en A. van der Linde, 1862.
1863.

De betrekking van Schleiermacher tot de
Moderne Theologie.
W.i.L. 1863 I, blz. 7.
De overwinning der wereld door Jezus'
geest. W.i.L.
1803 IV, blz. 771.
De herstelling van Nederlands
Volksbestaan in 1813. Groningen, P. Noordhoff, 1863.
Zekerheid voor den dienaar van Christus
bij de ontkenningen
van dezen tijd. Naar 't Engelsch van J.R.
Beard, in the
Unitarian Herald van 13 Februari 1863.
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Een dag met W.H. Suringar (6 Augustus
1863) te Pyrmont.
Over Moderne Theologie. Mededeelingen
en beschouwingen
omtrent eenige van hare belangrijkste
voortbrengselen. Tweede
herziene druk. Groningen, J. Oomkens
1863.
1864.

Het Christendom, de bron van
volkswelvaart Groningen, P.
Noordhoff, 1864.
Jezus Christus, volgens de uitspraken des
N.V. aan de menschen niet gelijk, maar gelijkvormig.
W.i.L. 1864 I, blz. 5.
Had men in den tijd van Jezus en de
Apostelen geen inzicht,
wat geschiedenis is? Eene opmerking
tegen een hoofdgedachte
in het leven van Jezus van Strauss. 1864.
Over de middelen, door de
Vrouwen-Vereeniging te Groningen
aangewend om haar doel te bereiken.
Redevoering gehouden
den 21sten Maart 1864. Groningen, A.L.
Scholtens 1865.
Het Christendom, de kweeker der
Humaniteit. Godsdienstige Rede ter opening der viering van het
250-jarig bestaan
der Groningsche Hoogeschool, den 13den
September 1864.
Groningen, A.L. Scholtens.
Karel de Groote. In ‘Geschiedenis der
Chr. Kerk in Nederl.
in Tafereelen’. I. Amsterdam, G. Portielje
en zoon, 1864.
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De Moderne Theologie, volgens
strekking, wezen en oorsprong
in broederkringen besproken. W.i.L.
1864, II.
1865.

Chr. Ernst Luthardt. De openbaring van
God in Christus.
Naar een tweeden druk vertaald door J.
Busch Keiser, met
een woord van aanbeveling van P.
Hofstede de Groot, 1865.
Hoe een twijfelaar tot het geloof in J. Chr.
kan komen?
Leerrede over Joh. I : 46-52, den 23sten
Juli 1865 uitgesproken te 's Gravenhage. 's Gravenhage, M.J.
Visser 1865.
Wanneer werden onze Evangeliën
vervaardigd? Uit het HoogDuitsch van Const. Tischendorf.
Groningen, P. Noordhoff,
1865.
Het Christendom de bron der vrijheid.
Groningen, A.L.
Scholtens, 1865.
Hoe zal de gemeente oordeelen? Zal zij
het gezag van Prof.
Tischendorf, of dat van Prof. Baur of
Hilgenfeld volgen?
Volksblad van 7 December 1865.
De vraag: Waarom leggen verscheidene
Predikanten der Moderne richting hunne bediening neder?
beantwoord door
eenige der beroemdste Godgeleerden van
die richting. Mei
1865. Groningen, A.L. Scholtens. (zonder
naam.)
Is de oorsprong der Godsdienst en der
geestelijke ontwikke-
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ling van het menschdom in het algemeen
uit den mensch of
uit God? W.i.L. 1865 I blz. 31.
Over natuurmenschen, naar aanleiding
van een nog onbekend
voorbeeld. W.i.L. 1865 II blz. 343.
Strausz en Schleiermacher in hunne
levensbeschrijving van
Jezus onderling vergeleken. W.i.L. 1865
III blz. 453.
Eenige opmerkingen over het onderscheid
tusschen Jezus'
leven van Renan, Strausz en
Schleiermacher. W.i.L. 1865
III blz. 481.
Jezus Christus, alzijdig mensch en meer
dan de menschen.
W.i.L. 1865 IV, blz. 843
1866.

De botsing eener tijdelijk heerschende
wetenschap tegen het
eeuwig Evangelie. Leerrede over Hand.
17 : 18; uitgesproken
den 11den Februari 1866. Groningen, P.
Noordhoff.
Iets over de Evangelische Alliantie.
Groningen, A.L. Scholtens,
1866.
Is het oprichten van eene vereeniging van
Evangelisch-liberale
godgeleerden thans raadzaam? Kerkl.
Cour. van 24 Maart
1866.
Dankrede na 40-jarige Evangeliedienst
over Hand XXVI: 22,
23; uitgesproken den 16den December
1866. Groningen, P.
Noordhoff, 1866.
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Wat hebben wij aan den Bijbel? W.i.L.
1866 I, blz. 29.
De Moderne richting niet bestrijden?
W.i.L. 1866 blz. 110.
Welk belang heeft de gemeente bij het op
den berg Sinaï gevonden handschrift des Bijbels. W.i.L.
18ö6 blz. 132.
Het menschelijk oog. W.i.L. 1866 blz.
385.
Een tijdgenoot der langst levenden onder
de Apostelen (Basilides)
als eerste getuige voor de oudheid en het
gezag van het N.T.
W.i.L. 1866 blz. 449 en 579.
De oudheid en echtheid van Johannes'
Evangelie, volgens uitwendige getuigenisse voor het midden
der tweede eeuw. W.
i, L. 1866 blz 593.
1867.

Basilides, am Ausgange des
Apostolischen Zeitalters. Leipzig,
Hinrichs'scher verlag 1867.
De wereldtentoonstelling te Parijs.
Leerrede, gehouden den
29sten September 1867 te Groningen.
Eerste en tweede druk.
Groningen, P. Noordhoff 1867.
Aan de Nederduitsche Herv. Gem. te
Groningen. Groningen,
A.L. Scholtens 1867.
Het Sophiahuis te Groningen. In wijding
enz. Groningen, A.L.
Scholtens 1867.
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Het karakter, het voordeel, het nadeel en
de waarde der
Ethische Theologie. W.i.L. 1867, blz. 1.
L.G. Pareau als man der wetenschap.
W.i.L. 1867 blz. 103.
Nog iets over de Ethische Theologie tot
wegneming van misverstand. W.i.L. 1867, blz. 184.
Luther en Calvijn over Godsopenbaring
buiten ons en in ons.
W.i.L. 1367, blz. 198.
Iets over de tusschenkomsten van God,
die voor de wereld
verborgen zijn. W.i.L. 1867, blz. 345.
De taak der wijsbegeerte. W.i.L. 1867,
blz. 362.
Oordeel van Dr. Chantepie de la Saussaye
over de drie
Godgeleerde richtingen. W.i.L. 1867, blz.
495.
Eén van beide òf God òf de mensch?
W.i.L. 1867, blz. 413.
Nieuwe bijdragen voor de oudheid en het
gezag der boeken
des N.V. in het bijzonder van het
Evangelie van Johannes.
Mede naar aanleiding van J.H. Scholten
‘de oudste getuigenissen aangaande de geschriften des
N.T.’ W.i.L. 1867.
blz. 673, 737 en 817.
Het feest der Kerkhervorming. W.i.L.
1867, blz. 719.
Ter nagedachtenis van J. Busch Keiser.
W.i.L. 1867, blz. 856.
1868.

De hulde aan Jezus toegebracht en toe te
brengen. Leerrede,
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uitgesproken den 24 Mei 1868.
Groningen G.J. Reitz, 1868.
Was Schleiermacher een Modern
Godgeleerde? Redevoering,
gehouden te Groningen den 3den Dec.
1868.
Viro Ill. Praecl. vener. Pio IX Episc.
Rom. s.p.d. Theologi aliquot Groningani 1868.
(Ook in ‘Rome en het Evangelie’.)
De Kerkhervorming der zestiende eeuw,
met de gemeente
dankbaar herdacht. Te zamen met vijf
anderen. Groningen,
J.B. Huber 1868.
Het verschil van het instinct in het dier
en van de rede in
den mensch. W.i.L. 1868 blz. 225.
Is onze onsterfelijkheid een onzeker
vraagstuk? Naar aanleiding van eene redevoering van Dr. A.L.
Poelman. W.i.L. 1868,
blz. 348.
Wanneer gebeuren er wonderen? W.i.L.
1868, blz. 356.
De opwekking van onzen Heer Jezus
Christus uit de dooden.
Een woord uit de dadentaal van God.
W.i.L. 1868, blz.
673.
Het gedenkteeken der Hervorming te
Worms. W.i.L. 1868
blz. 737.
1869.

Rome en het Evangelie. Alkmaar, P.
Kluitman, 1869.
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Een merkwaardig verschijnsel. Kerkel.
Cour. 27 Maart 1869.
Israël en Jezus Christus, gesprek met een
Jood. W.i.L. 1869,
blz. 31.
De Hoogeschool te Groningen. In
‘Geschiedenis der Chr.
Kerk in Nederl. in tafereelen’. II
Amsterdam, G. Portielje
en zoon, 1869.
Verdediging en bestrijding des
Christendoms. Ibidem.
Nieuwe blijken, dat Gods openbaring de
grondslag aller Godsdienst is. Uit Max Müller verzameld,
geordend en toegelicht.
W.i.L. 1869, blz. 225
Gods openbaring aan Israël, de bron der
Grieksche wijsbegeerte. W.i.L. 1869 I en II, blz. 305 en
593.
De Godsdienst volgens de empirische
wijsbegeeerte. Beoordeelingen van: ‘De Godsdienst’ door Mr.
C.W. Opzoomer.
W.i.L. 1869, blz. 817.
In raadselen wandelen? W.i.L. 1869, blz.
854.
1870.

De Godsdienst van Israël volgens de
Moderne wereldbeschouwing, Beoordeeling van ‘De Godsdienst
van Israël’ door A.
Kuenen. W.i.L. 1870, blz. 65.
Gods openbaring aan Israël de bron der
Grieksche wijsbegeerte.
W.i.L. 1870 III-VI blz. 225, 289, 513 en
593.
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Nog iets over de nieuwe blijken, dat Gods
openbaring de
grondslag aller Godsdienst is enz. W.i.L.
1870, blz. 257.
Bijdrage tot de kennis van het karakter
van Johannes Huss.
W.i.L. 1870, blz. 317.
Nog iets over natuurmenschen. W.i.L.
1870, blz. 571.
Bestaan er nog feiten? W.i.L. 1879, blz.
725.
Advies over de doopformule, in de
Synode van 1870 gegeven.
W.i.L. 1870, blz. 783.
Boekaankondiging over 't zelfde
onderwerp. W.i.L. 1870,
blz. 813.
De Moderne Theologie in Nederland.
volgens de hoofdwerken
harer beroemdste voorstanders.
Groningen, P. Noordhoff
1870. In 't Duitsch vertaald door Dr. W.
Krafft, Bonn, A.
Marcus, 1870.
Open brief aan den heer A.S. Carpentier
Alting.
De oorlog. Leerrede over Jac. IV : 1-10.
Onder de leerredenen
ter bevordering van Evangelische kennis
en Christelijk leven.
Arnhem, C.W. van der Wiel, 1870.
Johan Wessel Ganzevoort herdacht.
Redevoering gehouden te
Groningen, den 21sten October 1870.
Groningen, P. Noordhoff.
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1871.

Twee gedenkteekenen ter bevestiging van
de waarheid van
Israëls geschiedenis. W.i.L. 1871, blz.
113.
Het verbod van hoererij in de eerste
Kerkvergadering. Handelingen XV : 29. W.i.L. 1871, blz. 183.
De ongegrondheid der onderstellingen
van Baur over het late
ontstaan van de meeste boeken des
N.V.W.i.L. 1871,
blz. 225 en 305.
Iets over het leerstuk der verwerping.
W.i.L. 1871 blz. 293.
Eenige vragen betreffende de moderne
Theologie. W.i.L.
1871, blz. 402.
Salzmünde, eene proeve hoe landbouw,
nijverheid, handel en
menschlievendheid elkander kunnen
ondersteunen. October
1871.

1872.

Blijdschap in God. Dankrede den 1sten
April 1872 te Groningen gehouden. Groningen, P. Noordhoff
en M. Smit, 1872.
Een woord over de vraag: Welke zijn de
deugden, welke de
gebreken der Synodale vertaling van het
N.T.? Redevoering, gehouden den 10den September 1872.
Groningen, Wed. J.
van der Woude, 1872.
Vijftig jaren in de Theologie.
Academische Rede, gehouden
den 8sten October. Groningen, P.
Noordhoff, 1872.
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De liberale beweging onder de
Roomsch-Katholieken in deze
dagen. Toespraak bij de opening der
lessen in Sept. 1871.
W.i.L. 1872, blz. 65.
De oorzaak van Frankrijk's rampen naar
Steinheil. W.i.L.
1872, blz. 89.
Iets over de beginnende herleving van het
Evangelie in de
Grieksche kerk, bijzonder te Smyrna.
W.i.L. 1872, blz. 209.
De Grieksche Kerk. W.i.L. 1872 blz. 304.
Bericht über die verhandlungen der
Deutsch-Niederländischen
Conferenz zu Emden. W.i.L. 1872, blz.
325.
De zesde eeuw voor Christus, eene
Hervormingseeuw. W.i.L.
1872 blz. 337.
De oud-Katholieke Kerk in Nederland.
W.i.L. 1872 blz. 719.
Ter nagedachtenis van R. Benninck
Janssonius. W.i.L. 1872
blz. 763.
De Groninger richting, volgens C.
Ullmann. W.i.L. 1872,
blz. 832.
Zwakheid, de bron van kracht,
zending-toespraak, gehouden te Leeuwarden den 19den
December 1872.
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Ary Scheffer. Groningen, P. Noordhoff.
In 't Duitsch uitgegeven, Berlin Hernersdorff, 1870.
1873.

Ter gedachtenis van Q.P.A. van
Swinderen. Groningen
1873.
De onthulling van het gedenkteeken te
Heiligerlee. Toespraak
aldaar gehouden, den 23sten Mei 1873.
Groningen, P. Noordhoff en M. Smit 1873.
Breve Papae Romani Clementis XIV, quo
Societas Jesu supprimitur et exstinguitur. Editio Saecularis
1873.
Paus Clemens XIV en de opheffing der
Jezuitenorde. Tijdspiegel 1873.

1874.

De hereeniging der Kerken. Zeven
lezingen van Prof. J.J.
von Döllinger, uit 't Engelsch vertaald.
Herzien door P.
Hofstede de Groot. Godsdienstig Album.
April 1874 en vervolgens.
Gee scheuring in de Ned. Herv. Kerk.
Groningen, P. Noordhoff, 1874.
De oudste Hervormde Gemeente in
België. Voordracht, gehouden den 21sten Nov. 1873 te
Groningen. Afgedrukt in de
Tijdspiegel van Januari 1874 en
vermeerderd uitgegeven in
de Tafereelen en berichten der
Gustaaf-Adolf-vereeniging.
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Eene bedevaart naar de geboorteplaats
van Stilling. Amsterdam
D.B. Centen 1874.
Vertaling van 't voorgaande: Eine
Walfahrt zum Geburtsorte
Stillings. Barmen 1876, D.B.u.F.G.
Steinhaus.
1875.

Voor het behoud der Groninger
Universiteit. Prov. Gron.
Cour. van 16 Februari 1875.
Israëls Psalmen in Nederlandsche poëzie.
Tijdspiegel 1875.
De schoolvraag en de Evangelische
richting. Geloof en Vrijheid 1875, blz. 319.

1876.

Een Boom- en Bloemgaard, vol geur en
kleur. Tijdspiegel
1876.
Zal de stad en provincie Groningen hare
Hoogeschool op den
duur behouden? 12 Juni 1876.
Een open deur voor het Evangelie in
België. Tijdschr. der
Ev. Maatsch. IV, Sept. 1877.

1877.

Een nieuwe verrijking der oudste Christel.
letterkunde. Geloof en Vrijheid 1877, blz. 1.
De Oud-Katholieke beweging in het licht
der Kerkgeschiedenis.
Groningen, Scholtens en zoon, 1877, 2
deelen.

1878.

De Diakones. In Geloof en Vrijheid,
1878, blz. 272. Volksvermaken voor Nederland I-VI. Tijdspiegel
1878.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

318

1879.

De Unie van Utrecht 29 Jan. 1579.
Twee falsarissen. Tijdspiegel 1879.
Het lot der vrouw bij de Mohamedanen.
Geloof en Vrijheid
1879, blz. 376.

1880.

F.C. Baur de stichter der Tubingsche
school. Geloof en
Vrijheid 1880, blz. 291.
Het bestaan van ingeschapen beginselen.
Tijdspiegel 1880 en
Evangelisch Zondagsblad van 23 October
1881.
Ter gedachtenis van Johanna Wolthers.
Toespraak na hare
begrafenis in het Burgerweeshuis te
Groningen. Groningen,
Gebr. Hoitsema, 1880.
Goddelijke tusschenkomsten. Uitgegeven
vanwege het Godsdienstig Tractaatgenootschap.
Amsterdam, D.B. Centen, 1880.

1881.

De scheiding van Kerk en Staat naar
aanleiding van F. Nippold: ‘Die theorie der Trennung von Staat
und Kirchie’.
Tijdspiegel 1881 blz. 59.
Kunst en Kerk. Voordracht gehouden te
Zwolle. Afgedrukt
in Geloof en Vrijheid 1886, blz. 311.

1882.

De zending eene wereldmacht.
Groningen, Gebr. Hoitsema
1882. Tweede druk, 1883.
Vijfvoudige zedeleer aan Israël gegeven.
Tijdspiegel 1882.
Bijdrage tot de innerlijke geschiedenis
der Kerkhervorming in
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de zestiende eeuw in Nederland.
Tijdspiegel 1882 en 1883.
1883.

Albrecht von Haller. Uit 't Evang.
Miss.-Mag. Jan. 1883.
Overgenomen in de Mededeelingen van
wege het Ned. Zendelinggenootschap 1883 2.
Afscheid van de Vrouwen-Vereeniging
te Groningen den 12den
Febr. 1883.
Wat kan ieder van ons doen, om de ergste
onzer volkskwalen te overwinnen? 's Gravenhage, H.L.
Smits, 1883.

1885.

Godsopenbaring de bron van Godsdienst
en Wijsbegeerte voor
het menschdom. Derde deel der
voorlezingen over de Geschiedenis der Opvoeding des
Menschdoms door God. Tweede
verbeterde druk. Groningen, Scholtens
en zoon, 1885.
De Geschiedenis in de openbare school.
Prov. Gron. Cour.
van 11 Juni 1885.

Bij het samenstellen van bovenstaande lijst is gebruik gemaakt van 10
aanteekeningen des schrijvers, loopende over de jaren 1824-66; 20 van de registers
op de twintig eerste jaargangen van Waarheid in Liefde, en 30 van de handexemplaren
des schrijvers, die in zijne boekerij werden gevonden. Op volkomen volledigheid,
vooral wat ongeteekende en kleinere stukken betreft, maakt deze lijst geen aanspraak.
C.H.d.G.
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Levensbericht van Aemilius Willem Wybrands1.
Aemilius Willem Wybrands was een der weinige predikanten, die de wetenschap
beoefenen in den strengsten zin van het woord. Historicus naar aanleg en neiging
vereenigde hij in zich wat een geschiedvorscher noodig heeft, kennis van handschriften
en boeken, geduld en volharding, geoefendheid en nauwkeurigheid, scherpzinnigheid
en helder oordeel, met hetgeen een geschiedschrijver behoeft, onpartijdigheid en
waarheidsliefde, waardeeringsgave en ruimte van geest, meesterschap over taal en
stijl, goeden smaak en netheid van vorm. Hij beoefende de geschiedenis om haar
zelve, slechts vragende naar het gebeurde, maar zich niet wagende aan wijsgeerige
bespiegelingen over de feiten, veel minder nog aan het maken van gevolgtrekkingen
voor heden of toekomst en het opsporen van de wetten, die achter het grillig spel der
menschelijke wilsuitingen verborgen zijn. Al dat onzekere kon hem niet behagen.
Hij vertrouwde zich alleen op vasten grond.

1

Met eenige wijzigingen en aanvullingen overgenomen uit het Jaarboek van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen voor 1886, blz. 95-126.
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Wijl de eerste vorming van zijnen geest schier uitsluitend het werk van zijn vader
geweest is, moet men, om hem wel te begrijpen, dien vader kennen. Deze heette
Karel Wybrands en was één dier uitnemende hoofdonderwijzers, waarop Amsterdam
in het midden dezer eeuw roem dragen mocht, echte schoolmannen, vol toewijding
aan hun ambt, niet slechts de onderwijzers, maar ook de opvoeders hunner leerlingen
naar hoofd en hart. Ofschoon geheel levende in en voor hunne scholen, en
daarenboven meestal in het geven van bijzondere lessen een middel zoekende tot
verbetering van hun bestaan, wisten de besten hunner nog tijd te vinden voor het
meer grondig beoefenen van een of ander vak van kennis. Sommigen verdiepten zich
in de geschiedenis, anderen in de taal- en letterkunde, wederom anderen in de
wiskunde, en zoo had ieder het zijne, waarmede hij zijn geest bij voorkeur bezighield
en waarin hij het soms zeer ver bracht.
Tot dat geslacht nu behoorde, gelijk ik reeds zeide, Karel Wybrands. Het vak zijner
liefde was de Nederlandsche taalkunde. Vurig bewonderaar van Bilderdijk en zeer
ingenomen met Mr. Jacob van Lennep, hield hij zich meer bepaald bezig met het
vraagstuk van de verdubbeling der CH, en schaarde hij zich beslist aan de zijde van
hen, die het voorvoegen van eene G volstrekt afkeurden. De pennestrijd, hierover
door hem met Dr. A. de Jager en Dr. L.A. te Winkel gevoerd en nog na zijnen dood
door dezen laatste en Dr. H.J. Nassau voortgezet, terwijl ook Mr. J. van Lennep er
zich een enkelen keer in mengde1, is thans vergeten, maar deed

1

Het hoofdtooneel van den strijd was het Magazijn van Nederlandsche Taalkunde, jaarg. IV
- VI ('s Grav. 1850-1852). Doch men zie vooral ook de geestige improvisatie van Da Costa
in de Handelingen van het tweede Nederlandsch Letterkundig Kongres (gehouden te
Amsterdam in September 1850), Amst. 1851, blz. 178-180, en A. de Jager, G- en
CH-geschiedenis (in zijn Archief voor Nederlandsche Taalkunde, dl. III [Amst. 1851-52],
blz. 95-112).
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in 1850, '51 en 52 veel van zich spreken, te meer wijl zich in het debat soms iets
voordeed, dat De Jager ‘schamperheid van toon’ noemde, maar dat voor Wybrands'
bewustheid niets anders was dan ‘polemische stijl’. Intusschen strekt het hem tot
blijvende eer, dat hij met eene vastheid van overtuiging, die van geen wankelen wist,
de rechten der CH op wetenschappelijke gronden heeft bepleit, lang vóórdat deze
door den invloed van den hoogleeraar De Vries algemeen werden erkend.
De taalkundige kennis van Karel Wybrands, verbonden met eene meer dan gewone
gave van mededeeling, deed ook in wijderen kring nut. Toen de Afdeeling Amsterdam
van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap in 1845 eene Oefenschool voor
jeugdige onderwijzers stichtte, droeg zij het onderricht in de Nederlandsche taal aan
die inrichting aan hem op. Daar was hij geheel in zijn element. Jongelieden te bezielen
voor taalstudie, hun te leeren de moedertaal zuiver te schrijven, hen te oefenen in
het nauwkeurig uitdrukken hunner gedachten, dat was de lust van zijn leven, en geene
moeite was hem daarvoor te groot. Weldra voegde hij er, geheel onverplicht, lessen
in het kunstmatig lezen aan toe.
Ik weet niet, of er trusschen dit laatste en hetgeen thans volgt eenig verband heeft
bestaan, maar toen de Amsterdamsche rederijkerskamer ‘Achilles’, met mannen als
Mr. J. van Lennep en A.J. de Bull aan het hoofd, omstreeks 1850 eene proef nam
met het opleiden van jongelieden voor het tooneel, vertrouwde zij het onderwijs in
de voordracht aan Karel Wybrands toe.
En nu nog iets, om dezen bekwamen man te meer te
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doen kennen en den lezer daardoor te beter in te leiden in de wordingsgeschiedenis
van zijnen zoon: hij oefende ook het meestal ondankbaar vak van corrector uit, maar
deed het op eene wijze, waarvan men de wederga moeilijk vinden zal. Hij las de
drukproeven niet slechts met het geoefend oog van den corrector, maar ook met den
scherpen blik van den criticus; niet zelden strekte zijne zorg zich reeds te voren uit
tot de kopie. Wat niet stipt logisch was gedacht, of niet volkomen juist uitgedrukt,
of niet in zuiver Nederlandsch gezegd, dat bracht hij den schrijver of de schrijfster
onder de aandacht, terwijl hij hun tevens in vaak uitvoerige brieven middelen tot
verbetering voorsloeg. De kleineren hebben hem misschien weleens lastig gevonden,
maar de grooten zijn hem altijd dankbaar geweest. Brieven van Des Amorie van der
Hoeven en Bosscha, van Da Costa en Van Lennep kunnen het nog heden getuigen.
Ja, wat meer zegt, deze laatste heeft het in de Inleiding tot deel II zijner uitgave van
de Werken van Vondel - Wybrands was toen reeds overleden - openlijk verklaard.
Daar noemde hij hem ‘den bekwamen, schranderen en achtingswaardigen Karel
Wybrands’; daar prees hij ‘zijn byzondere scherpzinnigheid, zijn veelomvattende
kennis, zijn sterk geheugen’; daar kenschetste hij hem aldus: ‘Geen gewoon korrektor
was hy, die bloot op een verkeerd gespeld woord of een scheef geplaatste letter acht
sloeg: neen, maar een korrektor, gelijk ik dien by dezen arbeid behoefde, een, die,
tevens vernuftig criticus, op zin en meening lette, en niet alleen het gedrukte
verbeterde, maar reeds te voren mijn handschrift nazag en het my nooit, dan met
talrijke vragen en aanmerkingen voorzien, terug zond; terwijl alleen de brieven, over
deze uitgave, soms over de beteekenis van een enkel woord of het gepaste van
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een enkele uitdrukking, tusschen ons gewisseld, een dik boekdeel zouden beslaan’1.
Onder de leiding van dezen vader nu groeide Aemilius Willem Wybrands op. Hij
was den 1sten October 1838 geboren en op één na de oudste van zeven kinderen2. Bij
een vriend van zijn vader, den heer M. Vos, ging hij ter school, en hij leerde er goed,
maar de grondslag van hetgeen hij later is geworden, werd toch voornamelijk in de
ouderlijke woning gelegd. De vader bemoeide zich veel met zijne kinderen. Zelfs
op wandelingen werkte hij door leerzame gesprekken op hunne ontwikkeling. En 's
Zondagsavonds las hij met de oudsten hunner gedichten van Vondel, Bilderdijk, Van
Lennep, soms ook van zijn toen nog wordenden leerling De Génestet. Ook aan het
correctiewerk namen de oudste kinderen deel. Nog lang, zeer lang daarna wist
Aemilius te verhalen, hoe hij in 1848 had mede geholpen aan het corrigeeren van de
nieuwe gezangbundels der Remonstranten, en versregels te noemen, die daarin
overeenkomstig zijn voorstel waren veranderd. Hij was toen negen of tien jaren oud.
De letterkundigen, wier werken de vader corrigeerde, kwamen, gelijk men licht
begrijpen kan, met hun corrector weleens persoonlijk spreken, en sommigen hunner
hadden genoegen in den aardigen knaap met zijne geestige oogen en zijn sympathiek
voorkomen. Zoo bijv. Da Costa. Wie gedurende den winter van 1850 op '51 de
wekelijksche voordrachten van dezen onvergelijkelijken man over de dichtkunst en
hare geschiedenis heeft bijgewoond, herinnert zich misschien nog met mij, dat daar

1

2

Blz. 8 der bovengenoemde Inleiding. De plaats is ook geheel afgedrukt in Aanteekening 5
achter het leven van Mr. Jacob van Lennep in de Mannen van beteekenis, dl. II (Haarl. 1871),
blz. 60.
De naam der moeder is Petronella Veerman.
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iederen Vrijdag-avond, in de welbekende zaal van het ‘Wapen van Amsterdam’ op
het Rusland, een kind met ingespannen aandacht zat te luisteren. Welnu, dat kind
was Aemilius Willem Wybrands, wien Da Costa eene toegangskaart had aangeboden,
en die, na afloop der voordrachten van dat jaar, in eenige niet onverdienstelijke
dichtregelen van eigen maaksel, den bezielenden spreker zijn dank zond1.
Ik noemde daar Da Costa. Maar ook Bosscha, de statige Bosscha merkte den
veelbelovenden knaap op. Vernomen hebbende, dat deze bezig was, zich zelven uit
eene grammatica de beginselen der Latijnsche taal eigen te maken, zeide hij: ‘Zend
hem eens bij mij; ik wil zien, wat hij er van weet’. En het gevolg was, dat Bosscha
hem iederen Woensdag-namiddag les gaf in het Latijn. Later oefende Martinus Des
Amorie van der Hoeven hem iederen Zaterdag-namiddag in het Grieksch.
Dat deze dingen den vader tot uitnemende vreugde waren, behoeft niet te worden
gezegd. Reeds vroeg had het kind den wensch uitgesproken om predikant te worden,
en de vader was het met deze levenskeuze gaarne eens. Doch helaas, hij zelf ontviel
aan den huiselijken kring, waarin hij zoo volstrekt onmisbaar scheen. Den 3den Juli
1852 stierf hij op zes en veertigjarigen leeftijd, eene weduwe achterlatende met zeven
jeugdige kinderen.
Wat de jonge Aemilius - hij was pas dertien jaar

1

De veelbelovende knaap dichtte wel meer in die dagen. Het eerste nog bewaarde versje van
zijne hand is geteekend September 1850, het laatste 1 Januari 1854. Geen enkel, of het heeft
iets eigenaardigs, een frissche gedachte, een taalkundige schoonheid, een verrassende wending,
een kunstige versmaat of iets dergelijks. Dat overigens deze gedichtjes, al getuigen zij van
veel aanleg, geene blijvende letterkundige waarde hebben, zal niemand, die den leeftijd van
den knaap in aanmerking neemt, verwonderen.
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oud - toen voor zijne moeder geweest is, strekt zijn hart tot blijvende eer. Het is
aandoenlijk, haar nu nog van deze dingen te hooren verhalen. Maar zulke zaken zijn
te heilig, om openlijk te worden vermeld.
Het plan, om zich voor het predikambt te bekwamen, werd ondanks den dood des
vaders voortgezet. Deze zelf had nog kort vóór zijn overlijden met den toenmaligen
Rector der Latijnsche School te Amsterdam, den beminnelijken Veegens, over de
plaatsing van zijnen zoon als leerling gesproken. Toen de zomervacantie van het
genoemde jaar 1852 ten einde was, werd Aemilius Willem Wybrands na afgelegd
examen opgenomen in de derde klasse.
Weldra bleek, dat men met geen gewonen leerling te doen had. In al de klassen,
die hij doorliep, was hij steeds de eerste. In al de hoofdvakken behaalde hij ieder jaar
de prijzen. Het eerste jaar ook een voor goed gedrag; maar dat is bij dien éénen keer
gebleven. Bij de prijsuitdeeling toch in de Engelsche kerk op het Begijnhof te
Amsterdam werd de knaap, die in ieder vak met den prijs ging strijken, door de
aanwezige studenten toegejuicht; maar toen er hem ook nog een voor goed gedrag
werd toegewezen, deden zij dat langgerekt tusschenwerpsel hooren, waardoor de
bewondering voor een zoeten jongen zoo eigenaardig wordt uitgedrukt: ‘hèèè!’ Thuis
gekomen, zeide hij tot zijne moeder: ‘Dien prijs krijg ik nooit weer’. En hij zorgde
voor de vervulling van zijne profetie, door jaarlijks althans één dag ondeugend te
zijn.
Uit zijne voortdurende vorderingen in alle hoofdvakken van het gymnasiaal
onderwijs blijkt voldoende, dat de verschillende leeraren niet zonder invloed op hem
zijn gebleven. Intusschen moet één hunner in dit opzicht met bijzondere
onderscheiding worden genoemd; ik bedoel den
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conrector J.G. Hulleman, die in de hoogste klassen het Grieksch doceerde. Allen,
die Hulleman gekend hebben, weten hoe degelijk hij was, en wie het geluk hebben
gehad, zijne lessen te mogen volgen, roemen hem steeds als het ideaal van een docent.
Zoo ook Wybrands. Nog weinige maanden vóór zijnen dood zat hij mij met warmte
te verhalen van hetgeen Hulleman voor hem geweest was. Nochtans gaf hij aan den
dringenden raad van dezen hoog vereerden leermeester, om in de klassieke letteren
te gaan studeeren, geen gehoor. De theologie was van den aanvang af zijne keuze
geweest; daarbij bleef hij.
In Juli 1856, na het houden van eene Latijnsche oratie ‘De Juliano Apostata’ tot
de academische lessen bevorderd, werd Wybrands, die uit Doopsgezinde ouders was
gesproten en zelf Doopsgezind was in merg en been, in October van dat zelfde jaar
aan het Seminarie van zijn kerkgenootschap te Amsterdam als student ingeschreven.
De studenten van dat Seminarie woonden in hunne twee eerste of propaedeutische
jaren de literarische colleges aan het Athenaeum Illustre der hoofdstad bij. Vraagt
men mij, of Wybrands in die twee jaren beantwoord heeft aan de hooge
verwachtingen, die men na een verleden als het zijne mocht koesteren, dan zeg ik:
‘niet geheel’, en het verwondert mij niet, dat zijne Professoren en Curatoren slechts
matig over hem tevreden waren. Ik zal hem hierin niet prijzen, maar de oorzaak van
het verschijnsel doen kennen. Aan het Seminarie der Doopsgezinden - ik heb het aan
Wybrands voorafgaand geslacht te goed gekend, om er niet alles van te weten, heerschte omstreeks 1850-'55 een sterk naar de school riekende geest. Men werd
geregeerd en liet zich regeeren, maar met weerzin in het hart. Eindelijk kwam er
eene generatie, die niet langer gedwee wilde wezen. Zulk
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eene generatie is natuurlijk een last voor ordelievende Curatoren, doch gewoonlijk
zit er iets in. En werkelijk, in dat geslacht zat iets. Van deze jongelingen zijn mij uit
hunne propaedeutische jaren brieven in de handen gekomen, die men als modellen
van studentenbrieven zou kunnen doen drukken, brieven vol frischheid, besprenkeld
met humor, zuiver van taal en vloeiend van stijl. Daar zijn er dan ook bij van Simon
Gorter, die overigens - ik zeg het hem niet tot schande - in ontevredenheid-wekkende
handelingen voor anderen niet onderdeed. Doch ik wil mij niet beroepen op brieven,
die niemand zien kan, maar verwijzen naar opstellen, die ieder kan lezen. Juist in
hetzelfde jaar, waarin Wybrands student werd, sloten deze vrijheidszonen zich met
eenige anderen, wegens een hevig verschil in het Amsterdamsche Studentencorps,
tot een zelfstandig corps onder de zinspreuk ‘Moderationi Operam Dantes Utimur
Sodalitio’, en naar de beginletters daarvan ‘M.O.D.U.S.’ geheeten, aaneen1. Dit
‘M.O.D.U.S.’ zond gedurende zijn vijfjarig bestaan jaarlijks een eigen almanak in
het licht, en nu behoeft men die almanakken slechts in te zien, om den wensch te
uiten, dat onze studenten nog eens zulke stukken mochten leveren, als daarin worden
gevonden. Wellicht zouden dan ook de ‘Mixed-Pickles’, evenals de ‘Varia’ hier, wat
scherper zijn. Maar wetende, welke veelbelovende handen deze pijlen hadden
afgeschoten, zou ieder hoogleeraar, die zijne studenten waarlijk liefheeft, - en dat
hebben im-

1

Het Corps werd opgericht 12 Januari 1856, en ontbonden op den dag der verschijning van
zijn Almanak voor 1861 (zie het manifest van den Senaat van het Corps, door Simon Gorter
als Rector en Aem W. Wybrands als Ab-actis onderteekend en afgedrukt als bijlage C achter
den zooeven genoemden almanak. Ook eene naamlijst van de leden, die er toe behoord
hebben, is daar als bijlage B geplaatst).
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mers allen - van harte uitroepen: ‘Schiet maar toe; uit u zal wel iets groeien’.
Het lust mij, eene enkele proeve mede te deelen, ontleend aan den Almanak van
‘M.O.D.U.S.’ voor het jaar 1860. Daar vindt men blz. 137-145 een middeleeuwsch
gedicht van honderd zeven en zestig door den uitgever genummerde verzen, met
gothische karakters gedrukt. Het gedicht draagt in roode letters het opschrift: ‘Dit es
van enen scoliere hoe dat hi wttoech’. De uitgever voegt er in eene aanteekening aan
toe: ‘Het hier medegedeelde stuk achtte ik ter plaatsing in onzen Studenten-Almanak
niet onbelangrijk, omdat het ons misschien eenig licht zal kunnen geven over den
toestand der scolieren in de middeleeuwen, en zoodoende misschien beschouwd
worden als eene bijdrage tot de geschiedenis van het studentendom. Het stuk is dunkt
mij uit de 14de eeuw afkomstig, en komt in eigenaardigheid van uitdrukkingen 't
meest overeen met den Ferguut en dergelijke ridder-romans. Over 't algemeen slaat
de Schrijver een somberen toon aan; hij kan het niet verkroppen, zoo vroeg in den
morgen te moeten uitgaan ten vroeden manne, en wat hij in het laatste deel van zijn
gedicht ter berisping van het onderwijs zegt, is blijkbaar eene uitboezeming, die het
gevolg is van zijnen wrevel. Een enkele maal herkennen wij toch ook te midden
dezer wrevelige klagten den romantischen middeleeuwer.… Het zal overigens aan
ieder lezer blijken, hoe men in die ruwe tijden de arme scolieren plaagde met lessen
vóór noenen, die zij trouwens ‘lodders’ bijwoonden’, enz. enz Het gedicht is veel te
lang, om hier in zijn geheel te worden opgenomen. Enkele verzen mogen ter
kennismaking volstaan. Ik kies daartoe vs. 29-36, 47-58 en 132-139.
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Lestmael doe ic wt minen bedde toech,
Was mi herde die kele droech:
Wil u dit geseggen laten:
Ic hadde gedroncken buten maten
Te vesper vanden goeden biere,
Blidelike met goeden ciere
Met menich braven scoliere saem,
Ghelovet des wt minen naem.
Ic was noch lodders, doe ic daer stont:
't Was herde vroech (des doe ic cont).
't Was vrostich ende cout overwaer,
Ja 't was in den Epiphanien oppenbaer.
O wee! so ic dit wel aenmercke,
Het was des bosen duvels ghewercke,
Dattic upten weghe moeste ghaen,
Ende (God beters) anevaen,
Van Hebraicis te disputeren
Ende vanden Atnach manlic leren,
Ende van Dagesj ende ander dinc,
Dat enen saen die vroetheit verghinc.
Ic en can smorghens voer noenen niet leren:
Het en hulpet mi doch niet ii peren,
Of ic al hoere n i m i r u m xii mael,
Ende v e l s i c t a m e n noch xx mael,
Van slape blive ic, arm catijf,
Doch lodders op minen ionghen lijf.
Hi libri unum pulchrum totum faciunt:
Alselcken Latijn es den duvele ghejont.

Genoeg. Men zal reeds begrepen hebben, dat de auteur van dit gedicht Aemilius
Willem Wybrands heette. Laat mij er ter verduidelijking bijvoegen, dat deze met al
zijne liefde voor de godgeleerdheid een volslagen afkeer had van het Hebreeuwsch.
Het spijt mij, dit te moeten zeggen, daar ik, als voormalig docent in die taal aan de
Latijnsche School te Amsterdam, zelf zijn leermeester ben geweest. Intusschen zij
er te zijner eere bijgevoegd, dat hij mij dien tegenzin nooit heeft doen blijken, maar
een goed discipel was, ook in dat gehate vak.
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Tegenover het voorwerp zijner antipathie moge dat zijner sympathie worden geplaatst,
al behoef ik het niet met name te noemen. Tot de eigenlijk gezegde theologische
studiën werd Wybrands toegelaten juist in het jaar, toen Moll zijn college over de
kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming begon. Dit college, dat
algemeenen bijval verwierf, bekoorde ook hem uitermate, en wees hem het studieveld
aan, waarop hij weldra een ijverig medehelper worden en levenslang blijven zou. In
October 1858 betrad hij voor het eerst de collegekamer van Moll; in 1859 werd hij
benoemd tot lid der Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke
Kerk in Nederland, die zes jaren te voren door den meester was opgericht; reeds in
Februari 1860 hield hij aldaar twee lezingen over de geschiedenis en de inrichting
van het mysteriespel1, en in het jaarboekje, dat de Vereeniging uitgaf, den ‘Kalender
voor de Protestanten in Nederland’ voor 1861, verscheen als vrucht van deze studie
zijn eerste gedrukte wetenschappelijke arbeid, getiteld ‘Het kerkelijk drama der
middeleeuwen’.
Zoo had Wybrands dan het vak gevonden, waaraan hij, nevens de werkzaamheden
van het predikantschap, zijn leven zou wijden. Zulk een vak had hij noodig, want,
hoe practisch ook, was hij geen man voor de practijk alleen. Veel meer dan het
bedrijvig leven onder de menschen, behaagde hem het rustig leven voor de
wetenschap. Eene aangeboren schuchterheid, die hij nooit geheel is te boven gekomen,
werkte daartoe mede. Deze overhelling tot het kamerleven nam, zooals dat gewoonlijk
gaat, met de jaren toe. Gelukkig kon hij er als Doopsgezind predikant in kleinere
gemeenten meer aan toege-

1

Volgens het nog bestaand notulenboekje der Vereeniging.
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ven, dan een Hervormd predikant in meestal groote gemeenten zou hebben mogen
doen. Ik wil thans trachten een overzicht te leveren van hetgeen hij in de bijna vijf
en twintig jaren van zijn leeraarsambt voor de wetenschap heeft gedaan.
Wie de lijst van Wybrands' geschriften inziet, zal terstond bemerken, dat zij zich, na
aftrek van eenige kleinere opstellen van verschillenden inhoud, bijna uitsluitend
bewegen op middeleeuwsch gebied; en wie op deze middeleeuwsche studiën
nauwkeuriger acht geeft, zal weldra bespeuren, dat zij, op een paar na, zich in drie
hoofdgroepen laten verdeelen, van welke de eerste betrekking heeft op het geestelijk
drama in Nederland, de tweede op het godsdienstig leven onzer vaderen, en de derde
op de geschiedenis der kloosters.
Laat mij beginnen met de groep, die betrekking heeft op het geestelijk drama.
Reeds vroeger heb ik gezegd, dat Wybrands, als lid der Vereeniging tot beoefening
van de geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in Februari 1860 twee
lezingen hield over de geschiedenis en de inrichting van het mysteriespel, en dat hij
als vrucht van zijne studie over dit onderwerp in den ‘Kalender voor de Protestanten
in Nederland’ voor 1861 een opstel over het kerkelijk drama der middeleeuwen deed
plaatsen. Bij dit opstel is eene uitvoerige lijst der geraadpleegde bronnen gevoegd,
die de kennis van zaken, waarmede het geschreven is, volkomen begrijpelijk maakt.
Wat trekt meer iemands aandacht dan een boek over een onderwerp, dat hij zelf
heeft behandeld, of waarin
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hij ook maar vermoeden kan, iets te zullen vinden, dat er verwantschap mede heeft?
De gretigheid, waarmede Wybrands in 1862 het academisch proefschrift van den
tegenwoordigen hoogleeraar Moltzer over de ‘Geschiedenis van het wereldlijk tooneel
in Nederland gedurende de middeleeuwen’ ter hand nam, laat zich licht verklaren.
Evenzoo begrijpt ieder, dat hij bij het verschijnen van het eerste deel van Jonckbloet's
‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde’ in 1868 op den Bladwijzer het eerst
naar het woord ‘Mysterie-spel’ heeft gezocht, en daarna blz. 354-357 terstond heeft
gelezen. Maar bovenal het academisch proefschrift van den lateren hoogleeraar
Gallée, ‘Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden
gedurende de middeleeuwen’, wekte in 1873 zijne belangstelling in de hoogste mate.
Dat greep zoo geheel op zijn eigen onderwerp in. Daar vond hij het laatste woord,
door de wetenschap in deze zaak gesproken1. En hoe luidde dat woord? ‘Het kerkelijk
mysteriespel heeft derhalve zeer weinig of geen invloed gehad op het latere tooneel;
de vereenigingen daarentegen, welke zich ten doel stelden de ‘edele conste van
esbattementen’ te beoefenen, en de geestelijke broederschappen die met hare spelen
de processiën opluisterden, hebben de grondslagen gelegd voor de rederijkkamers,
en als zoodanig krachtig gewerkt voor de vorming van ons nationaal tooneel’2.
Het kerkelijk mysteriespel geheel of bijna geheel zonder invloed op het latere
tooneel! Dus in Nederland iets

1

2

Kort te voren was de ‘tweede, geheel omgewerkte uitgave’ van Jonckbloet's Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde, Gron. 1873, verschenen, maar zonder eenige verandering
in de vroegere beschouwing (zie dl. I, blz. 235 v.).
Blz. 115.
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anders dan in het grootste deel van Europa! In Frankrijk, Engeland, Duitschland het
wereldlijk drama uit het kerkelijke voortgekomen, maar bij ons uit eene zelfstandige
kern, d.i. uit dichtlievende vereenigingen en geestelijke broederschappen ontwikkeld!
Tegen deze voorstelling kwam Wybrands op. Hij was toen predikant te Hoorn.
De titel zijner verhandeling luidt zeer bescheiden: ‘Opmerkingen over het geestelijk
drama hier te lande in de middeleeuwen’. Zij is gedagteekend ‘Mei 1874’. Voor de
verbreiding van zijnen naam en den invloed van zijne meening heeft het mij altijd
gespeten, dat hij het uitnemend, met de grootste zaakkennis geschreven stuk niet
afzonderlijk heeft uitgegeven, maar dat het in de ‘Studiën en Bijdragen op 't gebied
der historische theologie’, onder redactie van zijne leermeesters Moll en De Hoop
Scheffer, werd geplaatst1. De hoofdstelling van den schrijver is, dat het kerkelijke
mysteriespel niet slechts zeer grooten invloed op het wereldlijk tooneel heeft gehad,
maar dat de geschiedenis zijner ontwikkeling tevens als die van het ontstaan van het
wereldlijk tooneel in ons vaderland moet gelden2. Om deze stelling te bewijzen, toont
hij eerst aan, dat het kerkelijk drama zich ten onzent ongestoord ontwikkeld heeft,
en wel zóó, dat het geestelijk spel der oudere rederijkers in oorsprong en wezen tot
het kerkelijk drama behoort. Daarna ontwikkelt hij zijne bezwaren tegen de tot nog
toe aangenomen verklaring van het ontstaan van ons wereldlijk drama, en de wijze,
waarop hij meent dat dit drama op kerkelijken bodem geworden is3.

1
2
3

Dl. III, blz. 193-293.
Zie blz. 196 v.
Blz. 197.
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De meesterlijke verhandeling, die, ware zij door een literator van beroep geschreven
en afzonderlijk in het licht verschenen, de aandacht onzer gansche letterkundige
wereld zou hebben getrokken, scheen jarenlang nauwelijks te zijn opgemerkt; alleen
de hoogleeraar Moltzer besprak haar in 1875 met groote waardeering in de Inleiding
van zijn werk ‘De Middelnederlandsche dramatische poëzie’1. Des te aangenamer
was het Wybrands, bij het openslaan van deel II der derde uitgave van Jonckbloet's
‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde’ in 1885, zijn naam aan het hoofd der
bladzijden geplaatst te zien, een overzicht van zijn betoog, veelal met zijne eigene
woorden, te lezen2, en op blz. 325 het ridderlijk getuigenis van den schrijver te
vernemen, dat hij, naar diens meening, het vroeger stelsel volkomen had weerlegd3.
Voortaan zal men nu wel op gezag van den Leidschen hoogleeraar gelooven, wat
men reeds jaren te voren van den Hoornschen predikant had kunnen leeren… Zoowel
de letterkunde als de geschiedenis heeft gedeelten, die men niet recht begrijpen kan
zonder eenige kennis van de theologie.
Ik zal nu maar niet uitvoerig spreken over hetgeen Wybrands verder aangaande
het geestelijk drama heeft geschreven, wijl de latere opstellen van zijne hand, die tot
dezen zelfden kring behooren, hoe belangrijk ook, slechts als kleinere bijdragen tot
den reeds genoemden hoofdarbeid kunnen worden beschouwd. Zoo bijv. het door
hem in de ‘Studiën en Bijdragen’ van Moll en De

1
2
3

Zie bijv. blz. IV V., X (noot 6), XI (noot 1), XXVIII (noot 4), maar vooral blz. XXXVIII-XLVII.
Blz. 325-355 passim.
Men zie ook nog de lofspraken op blz. 328, 332, 342 (noot 2), 345, 355 (noot 2), 367 (noot
1).
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Hoop Scheffer uitgegeven ‘Fragment uit een oud Fransch mysteriespel’1, maar vooral
ook ‘Het Duinkerker kribbetje’, ‘Het oudste, in de landtaal geschreven geestelijk
drama’ en ‘De vertoonplaats onzer oude spelen’, drie kleine stukken, die hij onder
den algemeenen titel van ‘Aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het
geestelijk drama’ liet plaatsen in het door zijnen broeder C.N. Wybrands en Mr. J.N.
van Hall geredigeerd tijdschrift ‘Het Tooneel’2. Had Jonckbloet het laatste der drie
maar gelezen! Hij zou dan niet langer verlegen hebben gestaan met de oude
voorstelling van het middeleeuwsch tooneel, waartegen zijn gezond verstand blijkbaar
opkwam, maar waarmede hij nochtans geen raad wist3, de voorstelling namelijk, dat
de ‘abele spelen’ en ‘sotterniën’ op zolders of bovenkamers werden gespeeld.
Waarom? Omdat, in sommige oude rekeningen, van zulke spelen ‘op eenen solre’
wordt gesproken, en omdat uit een paar van die spelen blijkt, dat de toeschouwers
na de vertooning eene trap moesten afgaan. Die trap of ‘graet’ heeft heel wat te doen
gegeven, en menigeen kon niet begrijpen, hoe Hoffmann von Fallersleben had kunnen
schrijven: ‘es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass Gloriants Ross selbst mit auf
die Bühne kam’4.

1

2
3
4

Studiën en Bijdragen, dl. IV (Amst. 1880), blz. 106-118. Het genoemde fragment, op een
vel perkament van vier bladzijden geschreven, behoorde destijds aan den bekwamen
Diepenveenschen predikant J.H.E. van der Zandt, die het bij een boekbinder te Deventer ter
versnijding had gevonden. Het werd mij na zijnen dood door zijne weduwe welwillend ten
geschenke aangeboden. Later heb ik het aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
gegeven, in wier handschriften-verzameling het thans berust (zie Catalogus, dl. I, afd.
‘Handschriften’, blz. 83.
Eerste jaargang (Utr. 1878), blz. 109-129.
Zie zijne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 3de uitgave, dl. II, blz. 378 v.
Horae Belgicae, pars VI, Einleitung, S. XLVII.
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Hoe toch was dit mogelijk! Een paard met zijn berijder op de bovenkamer van een
huis! … Het geldt hier alweder het ei van Columbus. Wybrands, gedachtig aan de
eeuwenoude gewoonten, die door onze kermisreizigers worden bewaard, vatte de
zaak eenvoudig zóó op, dat het publiek, evenals nu nog in de kermistenten, in
opklimmende rijen was gezeten. Wanneer dus op het einde van den ‘Buskenblaser’
en aan het slot van den ‘Esmoreit’ de toeschouwers worden uitgenoodigd, den ‘graet’
af te gaan, dan wordt hun verzocht, niet over de banken naar voren te dringen, om
spoediger een uitweg te zoeken, maar ordelijk heen te gaan, en zich te dien einde te
bedienen van den daartoe vervaardigden uitgang langs de trap1.
De tweede groep van Wybrands' geschriften betreft, gelijk ik reeds zeide, het
godsdienstig leven onzer vaderen, waarbij ook de geschiedenis van het volksgeloof
kan worden opgenomen. Zijn voornaamste arbeid op dit gebied is zijne verhandeling,
getiteld ‘De Dialogus miraculorum van Caesarius van Heisterbach, beschouwd als
bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven in Nederland, in den aanvang der
dertiende eeuw’. Ook deze verhandeling, nog uitvoeriger dan die over het geestelijk
drama, is in de ‘Studiën en Bijdragen’ van Moll en De Hoop Scheffer geplaatst2. Tot
recht begrip van het onderwerp moet men het volgende weten. De ‘Dialogus
miraculorum’ van Caesarius, prior der abdij te Heisterbach bij Bonn en aldaar na
1237 overleden, was in de middeleeuwen zeer bekend, maar geraakte na de
Hervorming zoo goed als vergeten. In onze eeuw evenwel

1
2

Blz. 128.
Dl. II (Amst. 1872), blz. 1-116.
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werd hij door Duitsche geschiedschrijvers en mythologen weder met groote
belangstelling bestudeerd. Vooral voor de geschiedenis van de Beneden-Rijnstreek
bleek hij eene zeer rijke bron te wezen. De eerste, die hem ook voor de Nederlandsche
kerkgeschiedenis gebruikte, was Moll. Op diens voetspoor nu trachtte Wybrands,
die toen ruim dertig jaren oud was, hem meer opzettelijk voor de kennis van
Nederlandsche kerkelijk-godsdienstige toestanden omstreeks het jaar 1200 aan te
wenden. Eerst behandelde hij den schrijver en diens boek, daarna zijne berichten
aangaande de kruisprediking in Nederland tusschen de jaren 1214 en '17, eindelijk
zijne mededeelingen over het kloosterleven, de verstandelijke ontwikkeling en het
heerschend geloof onzer vaderen. Op deze wijze schetste hij met groote
scherpzinnigheid en geleerdheid Caesarius en diens werk, Meester Olivier en diens
prediking van den vijfden kruistocht, bovenal het leven der kloosterlingen en der
geestelijkheid, hunne wetenschappelijke opleiding en hunne geleerdheid, de vereering
van Maria en het geloof aan den Duivel, het bijgeloof in verschillende vormen en
meer dergelijke zaken.
Zoo was Wybrands dan nu door zijne studie over den ‘Dialogus miraculorum’ in
aanraking gekomen met de geschiedenis van het kloosterleven en met die van het
volksgeloof. Aan de geschiedenis van het kloosterleven heeft hij later zóóveel gedaan,
dat zijne geschriften dienaangaande eene hoofdgroep vormen, die wij straks opzettelijk
zullen beschouwen. Wat hij daarentegen over het volksgeloof had mede te deelen,
heeft hij van tijd tot tijd in kleinere opstellen nedergelegd. Daartoe behooren o.a. een
stukje over ‘Het wegen van kinderen en volwassenen in de kerken’ en een ander over
‘Eenige bekende en onbekende toovermiddelen’, beide in de ‘Stu-
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diën en Bijdragen’ van Moll en de Hoop Scheffer opgenomen1; voorts een opstel
‘Om bij 't vuur van 't kerstblok gelezen te worden’, en een ander, getiteld ‘De
Nieuwjaarsdag’, beide in het tijdschrift ‘Los en Vast’ geplaatst2. Doch met bijzondere
onderscheiding noem ik hier zijne geestige bijdrage in de ‘Etudes archéologiques,
linguistiques et historiques’, die in December 1885 aan Dr. C. Leemans, bij
gelegenheid zijner vijftigjarige ambtsvervulling als Directeur van 's Rijks
Oudheidkundig Museum te Leiden, door zijne vrienden en vereerders werden
aangeboden3. Het opschrift dezer bijdrage is ‘Merkwaardige oude kapstokken’. Het
stukje strekt ten bewijze, dat ‘onder de middeleeuwsche vromen eeuwenlang de
meening heerschte, dat aan enkele buitengewoon verdienstelijken en begenadigden
nu en dan de wondergave werd verleend, om een of ander voorwerp aan een
zonnestraal op te hangen’. Ieder weet, dat Van Lennep in zijn verhaal ‘De
Reisgenooten’, in deel V zijner ‘Voorouders’, een zijner helden laat zeggen: ‘Wie
heeft ooit van monniken gehoord, zoo vroom als in Friesland? Ga slechts na, hoe
vast hun geloof moet zijn, wanneer ik u zeg, dat die van Adewert, bij gebrek aan een
kapstok, hunne kappen aan de zonnestralen ophingen’. De zaak was aan eene oude
kroniek ontleend4. De kroniekschrijver had haar medegedeeld ten bewijze van den
bloei der ‘religio’ onder de kloosterlingen van Aduard in die dagen. Moll had het
voor een teeken hunner on-

1
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4

Dl. III, blz. 341-344, en dl. IV, blz. 465-475.
Jaarg. 1876, blz. 385-419, en jaarg. 1877, blz. 414-443.
p. 262-265.
Vitae ac gesta abbatum Adwerdensium, ed. Koppius, Gron. 1850, p. 6.
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kunde aangezien1. Maar Wybrands toonde overtuigend aan, dat men het als eene
wondergave wegens hunne vroomheid moet beschouwen2.
Ik kom thans tot de derde of laatste hoofdgroep van Wybrands' geschriften, voor
zooverre deze op de middeleeuwen betrekking hebben, d.i. tot die over de kloosters.
Hier moeten vooral twee werken in aanmerking komen. Het eene is getiteld
‘Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland’, het andere ‘De abdij
Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw’. Beide werken zijn tevens de eenige
van hem, die ook afzonderlijk in den handel zijn gebracht.
De ‘Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland’, in 1879 voor
rekening van het Friesch Genootschap uitgegeven, is eene zorgvuldig bearbeide, van
inleiding, aanteekeningen en register voorziene editie der ‘Gesta abbatum Orti Sancte
Marie’, volgens het daarvan in de Bourgondische Bibliotheek te Brussel berustend
handschrift. Drie der vijf hierin voorkomende biographieën waren vijf jaren te voren
in de ‘Monumenta Germaniae historica’ verschenen3, doch Wybrands begreep, evenals
het Bestuur van het Friesch Genootschap onafhankelijk van hem óók reeds had
begrepen, dat het geheel alleszins waardig was, te worden gedrukt. Nauwelijks had
hij zich dan ook tot het bezorgen der uitgave aangemeld, of men nam zijn aanbod
aan, en zoo is de wetenschappelijke wereld in het bezit gekomen van een werk, dat

1
2
3

Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, dl. II, st. 4, blz. 212 v.
Verg. reeds zijne verhandeling over den Dialogus miraculorum (in de Studiën en Bijdragen
van Moll en De Hoop Scheffer, dl. II), blz. 76, noot 1.
Scriptorum tomus XXIII (Hannov. 1874), p. 573-608.
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door de uitgevers der ‘Monumenta’ zelven openlijk is gekenschetst als ‘in musterhafter
Weise herausgegeben von Aemilius W. Wybrands’1. Dat zulk een getuigenis van
zulke mannen voor de eer van zijnen naam iets te beteekenen heeft, behoeft niet te
worden gezegd. Wie voorts Busken Huet's ‘Land van Rembrand’ heeft gelezen, weet
wel, dat in het eerste deel daarvan reeds met een populair-wetenschappelijk doel van
Wybrands' arbeid gebruik is gemaakt2.
Van geheel anderen aard is het in de tweede plaats genoemde geschrift, ‘De abdij
Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw; bijdragen tot de geschiedenis van
kerk en beschaving in Nederland’, in 1883 door de Letterkundige Afdeeling der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, die den schrijver twee jaren later onder
hare leden opnam3, in het licht gezonden4. Hier is Wybrands niet de bezorger van
eens anders arbeid, maar de schrijver van een eigen werk. Wat hij er in mededeelt
over de Orde der Norbertijnen, over het ontstaan van het klooster Bloemhof, over
de uitwendige en inwendige geschiedenis van dat klooster onder den abt Emo en na
diens dood; wat hij verder verhaalt aangaande de werkzaamheid der abten buiten het
klooster, het is alles geput uit de beste en meest oorspronkelijke bronnen, d.i. uit de
Kronieken der abdij en eene menigte andere, vaak

1
2
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Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. V (Hannov. 1880),
S. 233.
Oorspronkelijke uitgave (Haarl. 1882), dl. I, blz. 36-45.
Behalve van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde was Wybrands lid van het Historisch Genootschap, het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap, en met zekere voorliefde buitengewoon lid van het Friesch
Genootschap.
Verhandelingen, dl. XV.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

341
zeldzame werken, die de schrijver met volhardende vlijt uit verschillende boekerijen,
ook buitenlandsche, heeft bijeengebracht. En als had hij nog niet genoeg geleverd,
- in een Aanhangsel bespreekt hij nog uitvoerig de reeds genoemde Kronieken der
abdij, en in zes Bijlagen eenige duistere punten, die hij door fijne critiek tot afdoende
klaarheid brengt. In één woord, Wybrands' verhandeling over het geestelijk drama
hier te lande moge van alles, wat hij geschreven heeft, het meest verrassende wezen,
zijn werk over de abdij Bloemhof te Wittewierum is wel het meest geleerde.
Na de bespreking van dezen uitvoerigen arbeid kan de vermelding van een paar
kleine bijdragen op het gebied van het kloosterleven slechts ‘pro memorie’ geschieden.
Zoodanige zijn ‘De doodenrollen en de roldragers bij de religieuzen in de
middeleeuwen’1 en ‘Een onuitgegeven sermoen van Johannes Brugman’2. Doch zij
zijn van te weinig belang, om afzonderlijk te worden behandeld. Ik neem hiermede
dus afscheid van zijne geschriften, voor zooverre deze zich op middeleeuwsch gebied
bewegen, en vestig nog eenige oogenblikken de aandacht op een paar opstellen,
waarin hij getoond heeft - wat trouwens niet te verwonderen valt, wijl het veel
gemakkelijker is, - ook over na-reformatorische onderwerpen te kunnen schrijven.
Het eerste opstel van deze soort is getiteld ‘Overgang tot het Jodendom’. Men kan
het vinden in deel III der

1
2

In de Studiën en Bijdragen, dl. IV (Amst. 1880), blz. 308-317.
In het Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, dl. I ('s Grav. 1885), blz. 208-228. Dit
sermoen werd eigenlijk niet in een klooster, maar in het Fraterhuis te Deventer gehouden.
Reeds vroeger had Wybrands een dergelijk onderwerp behandeld in de Studiën en Bijdragen,
dl. IV, blz. 438-464.
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‘Studiën en Bijdragen’ van Moll en De Hoop Scheffer1. De stof er toe ontleende
Wybrands aan een tiental officieele stukken uit de jaren 1614 en 1615, door hem
gevonden in het stedelijk archief zijner toenmalige standplaats Hoorn. Deze stukken
betreffen de rechtszaak van drie personen te Scharwoude en Grosthuizen, twee
mannen en ééne vrouw, die tot het Jodendom waren overgegaan. De schout van
Hoorn eischte voor alle drie niet minder dan de doodstraf, aan de mannen te voltrekken
door verbranding aan een paal, en aan de vrouw òf op dezelfde wijze, òf door smoring
in eene pijp met water. Deze straf werd wel is waar niet op hen toegepast, maar zij
bleven toch maanden lang gevangen, juist in den buitengewoon strengen en
langdurigen winter van 1614 op '15, zonder licht en zonder vuur. Zelfs de Hoornsche
predikanten klaagden bij den magistraat over zulk eene behandeling van lieden, die
op hunne dagen waren gekomen. De rechtszaak werd voor de Staten van Holland en
Westfriesland gebracht, die haar in handen eener Commissie stelden, en deze
Gecommitteerde Raden adviseerden de Hoornsche Heeren, de gevangenen te doen
beloven, dat zij binnen zekeren korten tijd de Vereenigde Provinciën zouden verlaten,
met aanzegging van verbanning, zoo zij er ooit weder mochten binnen komen. Volgens
dit advies schijnt gehandeld te zijn; men vindt althans geene nadere berichten.
Zagen wij hier den wereldlijken rechter aan den arbeid, in de andere verhandeling
is de kerkelijke aan het woord. De verhandeling is getiteld ‘Marinus Adriaansz.
Booms; eene bladzijde uit de geschiedenis der Spinozisterij in Nederland’. Wybrands
plaatste haar in deel I van het

1

Blz. 455-475.
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‘Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis’, waarvan hij met mijn vriend Rogge
en mij de Redactie uitmaakte1. Het lust mij niet, ook van dit kerkelijk rechtsgeding
een verslag te geven. Wybrands heeft het in alle wezenlijke bijzonderheden gedaan.
Ginds gedroegen de Hoornsche predikanten zich nog zachtmoedig jegens lieden, die
tot het Jodendom waren vervallen, maar hier rustten de Middelburgsche niet, vóórdat
hun dwalende broeder uit de stad verbannen was. - Als de Kerk hare leer gaat
handhaven, komen er altijd onverkwikkelijke bladzijden in hare geschiedenis.
Wanneer ik nu ten slotte alles samenvat, wat Wybrands in de vijf en twintig jaren
van zijn auteurschap heeft geschreven, en mij een beeld tracht te vormen van hetgeen
hij op historisch gebied heeft gedaan, dan denk ik onwillekeurig aan een woord van
hem zelven in het begin zijner verhandeling over den ‘Dialogus miraculorum’. Daar
zegt hij: ‘Door theorieën en bespiegelingen wordt, meen ik, de beoefening der
geschiedenis weinig gebaat: alleen zorgvuldige studie, die ook de kleinste
bijzonderheden niet verwaarloost - en die helaas nog altijd bij sommigen voor
kleingeestig monnikenwerk doorgaat - wijst den weg, om tot een juist en helder
oordeel over het verledene te komen’2. In dat woord ligt de sleutel zijner methode.
Een groot geheel, een samenvattenden arbeid moet men bij hem niet zoeken; maar
bepaalde onderwerpen, tot in de fijnste bijzonderheden nagegaan, die levert hij op
eene wijze, welke niets te wenschen overlaat. In één woord, hij is een man van
détail-studie, een specialist.

1
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Blz. 51-128.
Studiën en Bijdragen, dl. II, blz. 3.
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Vraagt men mij, wat hij bij langer leven nog verder zou hebben gedaan, dan kan ik
slechts antwoorden, dat hij zich bezighield met het vraagstuk aangaande den auteur
der ‘Oeconomica Christiana’, wijl het hem voorkwam, dat Henricus Bommelius de
schrijver van dit werk niet kan zijn1. Ook had hij op zich genomen, de abtenlevens
der Friesche kloosters Bloemkamp en Mariëngaarde, geschreven door Sibrandus Leo
en minder nauwkeurig door Matthaeus in zijne ‘Analecta’ uitgegeven, te zamen met
de nog slechts in handschrift bestaande abtenlevens van Bloemkamp door Thomas
Groningensis, met inleiding en aanteekeningen voor het Friesch Genootschap te
bewerken2. Intusschen heeft hij over deze onderwerpen geene schriftelijke
aanteekeningen nagelaten.
Zoo ligt dan zijn leven, wat het wetenschappelijk gedeelte betreft, als een afgesloten
geheel voor ons. Als leerling van Moll heeft hij de voetstappen van den meester
waardig gedrukt en de traditiën van diens school ongeschonden helpen bewaren. De
gelegenheid om zelf leerlingen te vormen en in hen de lijn verder voort te zetten, is
hem helaas niet geschonken; maar zoolang er sprake zal zijn van Nederlandsche
kerkhistorici van den echten, rechten stempel, die volgens de eenig ware methode
van streng bronnenonderzoek, met critische scherpzinnigheid en zorgvuldige
nauwkeurigheid hebben gearbeid, zóólang zal ook de naam van Aemilius Willem
Wybrands met welverdiende onderscheiding worden genoemd.

1
2

Zie Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, over het jaar 1885, blz. 98-100; over het jaar 1886, blz. 54-59.
Verg. Handelingen en Mededeelingen als boven, over het jaar 1884, blz. 98.
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De aard van de Maatschappij, in wier werken dit levensbericht wordt opgenomen,
brengt mede, dat de letter- en geschiedkundige verdiensten van den man, dien het
geldt, daarin op den voorgrond moeten staan. Dit belet echter niet, ook zijne
werkzaamheid als predikant kortelijk te schetsen, vooral wanneer hierbij het licht
kan vallen op den kanselredenaar, d.i. op den man der kerkelijke welsprekendheid.
Zoo wil ik dan ten slotte eene poging doen, om den overledene ook van deze zijde
een weinig nader te doen kennen.
Toen Wybrands in Juni 1861 na afgelegd examen tot de evangeliebediening werd
toegelaten, waren er in zijn kerkgenootschap meer proponenten dan vacante
gemeenten. Zoo moest hij dan wachten, en zich in December van dat jaar tevreden
stellen met eene plaatsing als hulpprediker te Broek op Langendijk. Hier bleef hij
werkzaam tot 20 Juli 1862, om den 7den September daaraanvolgende het leeraarsambt
bij de nieuwe, of liever herrezen Doopsgezinde gemeente te Edam te aanvaarden.
Hij werd er tot zijn dienstwerk ingeleid door zijn hooggeschatten leermeester en
geestelijken vader, den hoogleeraar De Hoop Scheffer, dien hij tot zijn einde toe als
een zoon heeft geëerd. De gemeente te Edam was klein, zeer klein; maar het stedeke
schonk hem in de persoon van Mejuffrouw Wilhelmina Pont het beste, wat het
schenken kon, eene lieve gade1, terwijl het gelukkig huwelijk er daarenboven gezegend
werd met de geboorte van een zoon en van eene dochter. Ook vond Wybrands er de
noodige gelegenheid tot nuttigen arbeid in wijderen kring. Als

1

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen gesproten, die allen in leven zijn: Karel, Wilhelmina,
William, Petronella, Justina Margaretha, Frederik Hendrik, Anna Catharina, Aemilius Willem
en Karolina Petronella.
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lid der Plaatselijke Schoolcommissie wist hij belangrijke veranderingen in oude
toestanden te doen aanbrengen. Hij richtte er eene nog bestaande Vereeniging tot
bestrijding van schoolverzuim op. Het ‘Nut’ en de ‘Spaarbank’ vonden in hem een
ijverig medebestuurder. Zelfs werden, op grond van door hem gemaakte berekeningen,
in de tarieven eener Begrafenis-Sociëteit wijzigingen gemaakt, waardoor die Sociëteit
nog heden bloeit. In één woord, hij bewoog er zich evenzeer op maatschappelijk als
op kerkelijk gebied, en verwierf er niet minder achting door de buitengemeene gaven
van zijn verstand, dan toegenegenheid door de beminnelijke hoedanigheden van zijn
hart.
Van Edam werd hij beroepen naar Hoorn. Daar trad hij 26 Juni 1870 het eerst voor
zijne gemeente op. Ook daar werd zijne prediking zeer gewaardeerd, en zijne
uitgebreide kennis, gepaard met groote bescheidenheid, op hoogen prijs gesteld.
‘Geheel Hoorn achtte hem en had hem lief’, zoo staat er in een brief van een inwoner
dier stad, waaraan ik deze bijzonderheden ontleen. Voorts bewoog hij zich ook hier
weder op verschillende wijzen in de practijk. Zoo was hij bijv. een groot voorstander
van het ‘Nut’ en een ijverig lid der ‘Debating-club’. Overigens heeft hij nergens
zoozeer voor de wetenschap geleefd als te Hoorn, nergens ook zooveel geleden als
daar. Spelende met zijn jongste kind - het gezin had zich verder uitgebreid en zou
later nog talrijker worden - kreeg hij een stoot tegen het linkeroog, waaruit eene
oogziekte ontstond, die hem verplichtte, zich te Utrecht onder behandeling van den
hoogleeraar Donders te stellen, en die hem maanden lang tot alle werkzaamheid
ongeschikt, en jaren lang tot een martelaar maakte. Gelukkig nog, dat de beide oogen
behouden bleven; maar het was vaak
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deerniswekkend, te zien hoe zij waren ontstoken, en van den lijder te vernemen,
welke pijnen hij te verduren had. Eerst na zijne komst te Leiden is in dezen toestand
meer duurzame verbetering gekomen.
Den 26sten November 1882 hield hij zijne intreerede in de Sleutelstad. Wybrands
verstond de kunst van het preeken zeer goed. Hij was, althans in latere jaren, gewoon,
voor de vuist te spreken, somwijlen op grond van eene volledig gestelde rede, doch
meestal naar de leidraad van eene zorgvuldig bewerkte schets. De uitgebreidheid
zijner kennis bewaarde hem voor onbeduidendheid van inhoud. Zijn letterkundige
aanleg maakte hem tot meester van den vorm. Zijne heerschappij over de taal deed
hem steeds het juiste woord vinden tot uitdrukking van zijne gedachten. Zijne
uitspraak was zuiver, zijne stembuiging lenig, zijne voordracht natuurlijk, zijne
gebaarmaking sober, rustig, gepast. De heilige ernst, die hem zelven bezielde, gaf
wijding aan iedere godsdienstoefening, door hem geleid. Daarenboven was het veelal
een letterkundig genot, hem gezangverzen te hooren voorlezen of coupletten uit
beroemde gedichten te hooren voordragen in zijne preek. Geen wonder dan ook, dat
hij zich te Leiden, evenals in zijne vroegere gemeenten terstond een belangstellend
gehoor verwierf, dat hem, behoudens de deiningen, waaraan geen predikant geheel
kan ontkomen, steeds trouw is gebleven. Ook als catecheet kreeg hij weldra veel
toeloop, zelfs van leerlingen uit de Nederlandsche Hervormde gemeente. Dat hij al
spoedig in het Bestuur van het ‘Nut’ werd gekozen, laat zich van zulk een Nutsman
gemakkelijk begrijpen. Overigens zal niemand vreemd vinden, dat hij zich in de
meer wetenschappelijke kringen het meest op zijne plaats gevoelde. Zoo bijv. in het
Theologisch Gezelschap, de maandelijk-
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sche vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, en die van
de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde; in deze laatste misschien wel het
meest.
Zoo had hij dan te Leiden alles gevonden, wat zijn geest behoefde, alles ook, wat
hij, ondanks de vrijzinnige bedoeling van de Wet op het Hooger Onderwijs, als
Doopsgezinde durfde hopen, toen zich omstreeks het begin van 1886 in zijn gestel
verschijnselen voordeden, die hij aan gevatte koude toeschreef en later als aanvallen
van asthma beschouwde, maar die gevolgen van een zich ontwikkelend hartlijden
waren. Naarmate de kwaal langer was verborgen gebleven, nam zij schijnbaar sneller
in hevigheid toe. Zijn kerkeraad verschafte hem tijdelijk rust van het predikwerk,
dat hem steeds zwaarder begon te vallen. In Juni vertrok hij op raad van zijn
geneesheer naar Neuenahr. Vijf weken later nam hij een sterfgeval in de familie
zijner echtgenoote te baat, om eensklaps terug te keeren. Zijn gestel scheen zeer
verbeterd, en de eerste maal, dat hij den kansel weer betrad, preekte hij met eene
opgewektheid en eene kracht, alsof hij voorgoed was genezen. Doch weldra stortte
hij weer in. De benauwdheden werden langduriger, heviger. Nauwelijks vertrouwde
hij zich meer alleen. Worstelende tegen den dood, bracht hij eenige dagen en nachten
in zittende houding op zijnen stoel door. Eindelijk bezweek hij na een zeer moeielijken
nacht in den vroegen voormiddag van Woensdag, 22 September 1886.
Zaterdag, den 25sten, werd zijn lijk ten grave gebracht. Toen bleek, hoevele vrienden
en vriendinnen hij zich in de drie of vier jaren van zijn verblijf te Leiden had
verworven. En aan de geopende groeve hield de hoogleeraar W. van der Vlugt namens
den kerkeraad der Doops-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1887

349
gezinde gemeente eene korte toespraak, hij alleen, omdat anderen, die misschien óók
wel iets hadden willen spreken, gevoelden, dat na deze woorden al het overige den
indruk slechts verzwakken kon. Daarna daalde de kist in het graf… Requiescat in
pace! Hij was een zachtmoedig, eenvoudig, bescheiden man, die alle harten voor
zich innam, en van wien ik gaarne geloof, dat hij nooit een persoonlijken vijand heeft
gehad.
J.G.R. ACQUOY.
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Systematische lijst der geschriften van Aem. W. Wybrands.
I. H e t g e e s t e l i j k d r a m a .
Het kerkelijk drama in de middeleeuwen (in den Kalender voor de Protestanten in
Nederland, 6de jaarg. [Amst. 1861], blz. 100-161).
Opmerkingen over het geestelijk drama hier te lande in de middeleeuwen (in de
Studiën en Bijdragen van Moll en De Hoop Scheffer, dl. III [Amst. 1876], blz.
193-293).
Aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het geestelijk drama (in Het
Tooneel, onder redactie van Mr. J.N. van Hall en C.N. Wybrands, 1ste jaarg. [Utr.
1878], blz. 109-129):
I. Het Duinkerker kribbetje (blz. 109-117).
II. Het oudste, in de landtaal geschreven drama (blz. 117-126).
III. De vertoonplaats onzer oude spelen (blz. 126-129).
Fragment van een oud Fransch mysteriespel (in de Studiën en Bijdragen als boven,
dl. IV [Amst. 1880], blz. 106-118).

II. G o d s d i e n s t i g l e v e n e n v o l k s g e l o o f .
De Dialogus miraculorum van Caesarius van Heisterbach, beschouwd als bijdrage
tot de kennis van het godsdienstig leven in Nederland, in den aanvang der dertiende
eeuw (in de Studiën en Bijdragen van Moll en De Hoop Scheffer, dl. II [Amst. 1872],
blz. 1-116).
Dommelmetten (in de Studiën en Bijdragen als boven, dl. III [Amst. 1876], blz.
75 v.).
Het wegen van kinderen en volwassenen in de kerken (in de Studiën en Bijdragen
als boven, dl. III, blz. 341-344).
Van Sinte Niemand (in de Studiën en Bijdragen als boven, dl. IV [Amst. 1880],
blz. 137-140).
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Jezus' kribbe tusschen een os en een ezel (in de Studiën en Bijdragen als boven, dl.
IV, blz. 243-247).
Eenige bekende en onbekende toovermiddelen (in de Studiën en Bijdragen als
boven, dl. IV, blz. 465-475).
Om bij 't vuur van 't kerstblok gelezen te worden (in Los en Vast, jaarg. 1876, blz.
385-419).
De Nieuwjaarsdag (in Los en Vast, jaarg. 1877, blz. 414-443).
Merkwaardige oude kapstokken (in de Etudes archéologiques, linguistiques et
historiques dédiées à Mr. le Dr. C. Leemans, Leide, 1885, p. 262-265).

III. K l o o s t e r s e n k l o o s t e r l e v e n .
Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in
Friesland (uitgegeven voor rekening van het Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde), Leeuw. 1879.
De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw. Bijdragen tot de
geschiedenis van kerk en beschaving in Nederland (in de Verhandelingen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, dl. XV), Amst.
1883.
De doodenrollen en de roldragers bij de religieuzen in de middeleeuwen (in de
Studiën en Bijdragen van Moll en De Hoop Scheffer, dl. IV [Amst. 1880], blz.
308-317).

IV. S e r m o e n e n e n e p i s t e l e n .
Eene preek, voor geestelijken gehouden in de eerste helft der vijftiende eeuw (in de
Studiën en Bijdragen van Moll en De Hoop Scheffer, dl. IV [Amst. 1880], blz.
438-464).
Een onuitgegeven sermoen van Johannes Brugman (in het Archief voor
Nederlandsche Kerkgeschiedenis van Acquoy, Rogge en Wybrands, dl. I ['s-Grav.
1885], blz. 208-226).
Epistola eiusdem Johannis Brugman ad fratres Buscoducenses (in het Archief als
boven, blz. 226-228).

V. U i t d e n t i j d n a d e H e r v o r m i n g .
Overgang tot het Jodendom (in de Studiën en Bijdragen van Moll en De Hoop
Scheffer, dl. III [Amst. 1876], blz. 455-475).
Marinus Adriaansz. Booms. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Spinozisterij
in Nederland (in het Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis van Acquoy,
Rogge en Wybrands, dl. I ['s Grav. 1885], blz. 51-128).
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VI. Ve r s c h e i d e n h e d e n , m e e s t v a n
populairwetenschappelijken inhoud.
Gedachtenloop (in den Almanak van het Amsterdamsche Studenten-
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corps Modus voor het jaar 1858, blz. 134-136; ook overgedrukt in de Bloemlezing
uit den Amsterdamschen Studenten-Almanak 1832-1881, Amst. 1881. blz. 176-179).
Dit es van enen scoliere hoe dat hi wttoech (in den Almanak als boven voor het
jaar 1860, blz. 137-147).
Letterkundige bijdrage over de Canto's van E.T.E.B.O.N. (in den Feestbundel ter
herinnering aan de viering van het vijftigjarig bestaan van E.T.E.B.O.N., Zwolle,
1864, blz. 43-53).
E.T.E.B.O.N. is een Doopsgezind studenten-gezelschap. De genoemde
‘Feestbundel’ bestaat wel in druk, maar is niet in den handel.
Mei in 't land: waarheen zullen wij reizen? (in Het Nieuws van den Dag van 3 en 4
Mei 1870).
Over de middeleeuwsche mysteriespelen en het ‘Passions-spiel’ te
Ober-Ammergau.
Wat men van een groot dichter, eeuwen na zijn dood, heeft verteld (in den
Volks-Almanak voor het jaar 1873, uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van
't Algemeen, blz. 19-28).
Betreft het oude volksboekje De Historie van Virgilius.
Vriendjes uit onze jeugd (in den Volks-Almanak als boven, blz. 145-157).
Betreft de personages uit de poppenkast.
B. de Spinoza (in den Volks-Almanak voor het jaar 1877, blz. 87-100).
Naar aanleiding van den tweehonderdjarigen gedenkdag van Spinoza's
dood.
Reuzen en reuzinnen (in den Volks-Almanak voor het jaar 1878, blz. 89-97).
Betreft meer bepaald den reus en de reuzin in het voormalige Doolhof te
Amsterdam.
Om aan een knap professor te komen (in den Volks-Almanak voor het jaar 1879, blz.
80-84).
De hier bedoelde professor is Scaliger.
Vreemdelingen, beleefder ontvangen dan voorheen (in den Volks-Almanak voor het
jaar 1880, blz. 119-130).
Naar aanleiding van de Zigeuners, die in 1878 ons vaderland bezochten.
Gevaarlijke menschen (in den Volks-Almanak voor het jaar 1881, blz. 138-152).
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Over heksen en heksenprocessen.
Een buitenlandsch reisje vóór vier eeuwen (in den Volks-Almanak voor het jaar 1882,
blz. 126-140).
Over pelgrimsreizen naar het Heilige Land.
Niclaus Manuel (in den Evangelische Volks-Almanak, uitgegeven door de
Evangelische Maatschappij, jaarg. 1877, blz. 71-83).
Over den Zwitserschen hervormer van dien naam, den tijdgenoot van
Zwingli.
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Bijdragen in De Navorscher, jaarg. XXII-XXIX (Amst. 1872-1879):
‘Carmagnole’, ‘Huzaar’, ‘Parmesaansch, parmesanen’, ‘Munt van
Napoleon’. - ‘Ghearnen’, ‘Brakje’. - ‘Droge boom’, ‘Infirmitas S. Quirini’.
- ‘Beelden uit het Doolhof te Amsterdam’. - ‘St. Cyriacus’, ‘Jodute’. ‘Eed of plechtige verzekering met speeksel’. - ‘Harlingen en Harns,
Groningen en Grins’. - Andermaal ‘Harlingen en Harns, Groningen en
Grins’.

VII. B o e k a a n k o n d i g i n g e n .
Overzicht van geschriften betreffende de Nederlandsche kerkgeschiedenis over de
jaren 1884-1885 (in het Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis van Acquoy,
Rogge en Wybrands, dl. I ['s Grav. 1885], blz. 419-440).
Aankondiging van De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de
Oost-Indische Compagnie, door C.L.A. van Troostenburg de Bruyn, Arnh. 1884 (in
het Theologisch Tijdschrift, jaarg. XIX [Leid. 1885], blz. 633-642).
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